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М

ЖИТТЕПИС МИХАЙЛА РОЖКА
(1939–2004)

ихайлові Федоровичу Рожкові у червні цього року виповнилося
б 70 років. Минає п’ять років, як він відійшов від нас. Усі
ми, його учні, вихованці, друзі, колеги, слухачі його неперевершених
оповідей та захопливих екскурсій стежками карпатських скель,
зокрема Тустані, Бубнища, Розгірча, відчуваємо брак його фізичної
присутності.
Михайло Рожко був людиною всебічно обдарованою, яскравою
особистістю. У всьому, що б він не робив, залишав глибокий слід.
А доводилося йому займатися різними сферами і вирішувати різні
проблеми, не раз переборюючи бюрократичні труднощі.
Михайло Рожко з’явився на світ перед самою війною – 4 червня
1939 року в Небилові Рожнятівського району Станиславівської
(Івано-Франківської) області в родині селян. Та невдовзі (1942) батьки
змушені були переселитися у село Товсте Гусятинського району на
Тернопільщині. Там і промайнули дитячі та юнацькі роки Михайла.
Безсумнівно, що мальовничі краєвиди землі Медоборів (Недоборів),
її пам’ятки і легенди, народні гончарні традиції мали вплив на
формування творчої особистості юнака. Однак, здобувши середню
освіту, Михайло змушений був обрати робітничу професію машиніста
баштового крана. Від 1959 до 1962 року він пройшов через горнило
індустріального Донбасу, згодом працював у будівельних організаціях
Львівщини. Практика висотних робіт пізніше знадобилася у зовсім
іншій сфері його діяльності, а саме під час дослідження скель.
Бажання вчитися не залишало Михайла, тому, маючи 23 роки,
він вступив до Львівського державного інституту прикладного
і декоративного мистецтва на факультет художньої кераміки.
Навчання доводилося поєднувати вже з працею художника
Львівського виробничого художньо-рекламного комбінату та інших
установ. Мистецька освіта і набутий досвід роботи художника згодом
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За мольбертом у студентські роки

вирізняли Михайла Рожка з-посеред інших неабияким художнім
смаком і вмінням наочно подати свої наукові здобутки.
У 1969–1979 роках Михайла Рожка обирали на посаду асистента
кафедри архітектури Львівського сільськогосподарського інституту,
де він викладав рисунок та скульптуру. Саме тут він яскраво
проявив свої педагогічні здібності, прищеплюючи молодому
поколінню студентів любов до рідного краю, мандрівничу наснагу,
зацікавленість мистецтвом, пам’ятками археології та архітектури.
Тоді ж почав публікувати свої розвідки у збірниках наукових праць
Інституту та інших виданнях. Його статті були присвячені питанням
опорядження народного житла у Прикарпатті, заселення передгір’я
Карпат у Х‑ХІV ст., а також давніх карпатських шляхів. Часті наукові
відрядження вже тоді спонукали до обрання основних напрямків
майбутніх досліджень науковця.
На зламі 1969–1970 років у товаристві реставратора Петра
Лінинського Михайло Рожко вперше побував на скельних групах
Урича – малознаного тоді замку Тустань. Пам’ятка настільки вразила
спостережливого викладача рисунку своєю оригінальністю й
виразними слідами дерев’яної забудови на скелях, що він “запалав”
ідеєю розгадати таємниці фортеці. Влітку 1971 р. була проведена
перша пробна експедиція у складі чотирьох осіб за участю викладача
сільськогосподарського інституту Юрія Токарського. Відтоді у всі
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відпустки і принагідні вихідні дні запальний дослідник вирушав
у важкодоступне гірське село Урич на Сколівщині. Там разом
з невеликою групою студентів-ентузіастів власним коштом він
провадив натурні обстеження та обміри скель. Про характер цих
перших натурних студій пам’ятки розповідають матеріали, які
дослідник згодом опублікував у часописі “Жовтень” (1984. – № 6).
Михайло Федорович не раз розповідав нам про труднощі, з
якими йому довелося стикнутися на початках: про переоцінку своїх
можливостей, про те, що іноді обміри, які мали найвищу категорію
складності, доводилося переробляти, оскільки не влаштовувала
завелика похибка отриманих результатів. Ще недосвідченому
науковцеві спочатку видавалося, що графічні реконструкції фортеці
можна виконати за рік-два, насправді ж йому довелося виробити
спеціальну методику досліджень, яка враховувала особливості
практично незнаних пам’яток з наскельною забудовою, опрацювати
безліч спеціальної наукової літератури: з історії, історії архітектури,
фортифікацій, етнографії, мистецтвознавства тощо. Лише впродовж
семирічної (!) цілеспрямованої, послідовної і копіткої праці досліднику
вдалося отримати якісні обмірні матеріали і на основі теоретичних
студій створити декілька перших графічних реконструкцій об’ємнопросторового вигляду основної фортеці. Їх публікація і висвітлення
на різноманітних форумах викликала жвавий інтерес у наукових
колах до наскельного будівництва. З’явилися схвальні відгуки й
висока оцінка результатів досліджень від поважних науковців і
наукових установ, які підтвердили унікальність пам’ятки й засвідчили
перспективність її вивчення. Місцем першої міжнародної апробації
матеріалів досліджень Тустані став Санкт-Петербург (тоді Ленінград)
– один з найпотужніших центрів архітектурної археології. Починаючи
від 1973 року, М. Рожко неодноразово виголошував результати своєї
наукової праці у секторі слов’яно-руської археології Ленінградського
відділення Інституту археології АН СРСР, де відзначали, що
тематика досліджень є невідомою в археологічній та архітектурній
практиці. Науковим керівником М. Рожка став відомий теоретик і
практик архітектурної археології П. О. Раппопорт. Таким чином,
Михайла Рожка визнали піонером у вивченні наскельних пам’яток не
тільки України, а й Європи.
Наземні обстеження й аналіз численних наскельних врубок,
чи пазів, дали змогу Михайлові Рожкові вирізнити п’ять періодів
дерев’яної забудови Тустані та графічно реконструювати їх з високою
достовірністю. Результати вражали. Зокрема, на п’ятий, найбільш
розвинений період твердиня мала п’ятиповерхову забудову з висотою
кожного поверху від 3,5 до 4 м.
Однак лише наземні обстеження не давали переконливого
датування будівельних періодів пам’ятки. Хронологія функціонування
фортеці могла бути визначена лише в результаті серйозних
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археологічних досліджень. Для цього
М. Рожко самотужки студіював тео
ретичну археологію, впродовж кількох
сезонів брав участь в експедиціях,
досліджуючи княжий Спаський мо
настир поблизу Старого Самбора, а
також найстаріші львівські церкви:
св. Миколая і св. Параскеви П’ятниці, а
також костел Марії Сніжної. Керувала
цими експедиціями відомий науковець з
Ленінграду Маріанна Малєвська-Малєвіч.
Від неї М. Рожко засвоїв практичні
навички
архітектурно-археологічної
“кухні”.
1976 року
М. Рожко
одружився
з Ганною Бінас, яка народила йому
двох прекрасних діточок – Василька і
Мирославу. Сім’я стала міцною опорою
Михайла у досягненні життєвої мети.
Дружина, окрім домашнього затишку,
ділила з чоловіком усі труднощі польового
життя науковця, а їхні діти практично
з часу появи на світ теж ставали
незмінними учасниками експедиції.
У тісній співпраці з Українським
Товариством охорони пам’яток історії
та культури, відповідальним секретарем
якого у Львівській області тоді був
Ігор Кудін, 1978 року Михайло Рожко
розпочав польові археологічні студії
Тустані – спочатку під керівництвом
досвідченого
археолога
Лариси
Крушельницької, а від 1980 року,
ставши науковим співробітником відділу
археології Інституту суспільних наук АН
УРСР (тепер Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України), – на
чолі археологічної експедиції з вивчення
давньої
Тустані.
Відтоді
Михайло
Федорович фактично очолив цілком
новий
напрямок
фундаментальних
академічних наукових досліджень на
території колишнього Радянського Союзу
– наскельну археологію. Специфіка
цього напрямку полягала у поєднанні

ЖИТТЄПИС МИХАЙЛА РОЖКА

На фотопленері у
Суздальських землях

Ще один кадр

На Урицьких скелях з
Г. Логвиним та І. Кудіним

11

12

Юрій ЛУКОМСЬКИЙ

Із сім’єю та керівництвом
Інституту суспільних наук АН
УРСР в Уричі 1985 року

У колі колег із Києва: І. Мовчана,
М. Сагайдака, Є. Боровського

Підсумкова експедиційна
“Ватра”останньої суботи вересня
в середині 80‑х

архітектурно-археологічних методів
розкриття об’єктів і ретельного
документування знахідок з гео
дезичною, фото- і графічною їх
фіксацією. Роботи на висотних
скелях вимагали, окрім іншого,
обов’язкових навичок альпінізму й,
відповідно, суворого дотримання
правил техніки безпеки.
Завдяки
неабиякій
праце
здатності
і
цілеспрямованості,
позитивній енергетиці, організа
торському таланту, демократизму
та інтеліґентності Михайла Рожка
справа досліджень Тустані почала
швидко розвиватися, набуваючи
щораз більших розмахів. Щороку у
поважних наукових виданнях СРСР
з’являлися публікації дослідника
про нові археологічні відкриття,
пов’язані з пам’яткою. Зросло
коло прихильників та учасників
експедиції.
Не можна оминути тут тандему
Михайла Рожка з Миколою Кацалом
– керівником хору “Дударик”.
Обидва розпочали справу свого
життя 1971 року: Михайло запо
чаткував дослідження Тустані, а
Микола заснував славнозвісний хор
хлопчиків “Дударик”. Доля звела їх
наприкінці 70-х. М. Кацал, колишній
досвідчений геодезист, допомагав
виконувати обміри скель, а хлопці з
“Дударика” забезпечили експедицію
М. Рожка не лише фізичною силою,
а й соковитою багатоголосою ук
раїнською піснею. Відтоді щороку
“дударики” М. Кацала набиралися
енергетики від Тустанських скель,
а експедиційники М. Рожка не
пропускали жодного концерту зна
менитого мужеського хору. В часи
радянської задухи творчий симбіоз
двох колективів був паростком
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національної ідеї, і цим слід завдячувати і М. Рожкові, і М. Кацалу.
1982 року, після виголошення наукової доповіді про результати
дослідження Тустані у Києві, Президія АН України прийняла
Постанову про створення Карпатської архітектурно-археологічної
експедиції (КААЕ) з бюджетним фінансуванням. Це дало змогу, окрім
детальнішого дослідження всього комплексу міста-фортеці Тустань,
розширити зону вивчення пам’яток з наскельною забудовою: Розгірче,
Бубнище, Підкамінь, а також численні городища, монастирі – об’єкти
Карпатської лінії оборони Х‑ХІІІ ст. Для Рожка це був час неймовірного
творчого і душевного злету. Вагомо зросли можливості дослідницької
діяльності. Експедиція займалася стаціонарними і розвідковими
дослідженнями. Упродовж 1984‑1986 років КААЕ проводила також
фундаментальні дослідження давнього Василіанського монастиря
в Лаврові Старосамбірського ра-ну Львівської обл. Число учасників
її зросло до кількох десятків осіб. Польовий сезон розпочинався у
травні й закінчувався у листопаді-грудні. Для успішного виконання
наукових завдань необхідно було забезпечити побут, харчування,
первинне лабораторне опрацювання археологічних матеріалів тощо.
Михайло Рожко блискуче давав раду зі всіма цими проблемами.
Окрім виснажливих, але захопливих польових сезонів, друга
половина року була зайнята не менш трудомісткою камеральною
і творчою науковою роботою, на яку майже не залишалося часу.
Проте разом з об’ємними зразковими археологічними звітами, які
щороку “видавала” експедиція, М. Рожко встигав опублікувати за
рік по декілька серйозних наукових статей, часто брати участь у
конференціях.
Експедиція М. Рожка перетворилася в один з провідних наукових
та освітніх осередків Західної України. Щосезону тут можна було
побачити відомих метрів науки, аспірантів, студентів, численних
ентузіастів археології. Одночасно з дотриманням положень, правил
і традицій експедиційного життя тут панувала свобода діалогу,
толерантності, комунікативності. У доброзичливому спілкуванні на
тлі Карпатських гір і непорушних скель, при ватрі з українською
багатоголосою піснею тут кожен відчував причетність до важливого
й небуденного.
Михайло Федорович вирізнявся людяністю. Яким би зайнятим
він не був, ніколи нікому не відмовляв. До нього зверталися з
найрізноманітнішими запитаннями – і науковими, і практичними,
студенти та зацікавлені ентузіасти археології. І він завжди знаходив
час для спілкування з усіма.
Серед працівників Інституту українознавства не було кращого
знавця фотографії, ніж Михайло Рожко. Був “затятим” фотографом,
робив тисячі знимок, розумів краще від інших, як саме треба
фотографувати архітектуру, з яких точок зору, в якому ракурсі, при
якому освітленні. Його архітектурні та археологічні світлини несуть
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не тільки історичну інформацію, але також мають художню цінність.
Часами це справжні витвори мистецтва. М. Рожко був обізнаний у
фототехніці, з ним радилися, перш ніж обновити чи придбати нову
апаратуру. Усі експедиційники запам’ятали неповторну світлу постать
М. Рожка, обов’язково з квадратовою фототорбою – кофером на плечі,
з якою науковець здолав тисячі кілометрів Карпат і України.
Від 1994 року Михайло Рожко працював науковим співробітником
в Інституті народознавства НАН України. Це був найактивніший
період у його науковій творчості, зокрема в напрямку освоєння нових
комп’ютерних технологій в історико-архітектурних дослідженнях.
1996 року побачила світ монографія “Тустань – давньоруська
наскельна фортеця”, яка на ІV Міжнародному книжковому форумі
у Львові (1997) отримала перше місце в номінації “Україна,
краєзнавство, історія”. Під час праці в Інституті народознавства
Рожко опублікував низку ґрунтовних статей.
Дослідник, крім наскельних пам’яток, вивчав Карпатську лінію
оборони, шляхи і заселення Українських Карпат, дерев’яне будівництво
пам’яток з наскельною забудовою Карпат ІХ–ХІV ст., обстежив також
значну кількість печерних пам’яток Поділля, Подністров’я, “печерних”
міст та монастирів Криму, був учасником багатьох наукових розвідок
у східних областях України.
Михайла Рожка знаємо і як громадського діяча, Голову
товариства прихильників фортець і палаців. Свою відданість справі
вивчення, відтворення і відродження Тустані дослідник встиг
передати синові Василеві Рожку, який сьогодні очолює Державний
історико-культурний заповідник “Тустань”. Надіємось і віримо, що
все, що здійснив Михайло Рожко, дасть паростки гуманізму і добра.
Світла пам’ять про Михайла Рожка – харизматичну Людину, піонера
дослідження наскельних фортець –залишиться у наших серцях.

15

Тарас РОМАНЮК

Архівна спадщина
Михайла Рожка

У

науковому доробку М. Ф. Рожка, окрім ґрунтовної монографії,
що увібрала значний пласт знань з історії, географії, археології
та архітектури, кількох десятків статей у фахових виданнях, зберігся
великий за обсягом особистий архів. Уся багаторічна діяльність
вченого відобразилася й відклалася у численних робочих звітах,
підготовчих та допоміжних матеріалах, фотоілюстраціях і картотеках.
Попередній детальний опис засвідчив наявність близько 170 одиниць
зберігання різних документів, креслень, журналів та понад 25 тисяч
аркушів рукописних, машинописних чи друкованих текстів.
Розпочата 1971 р. праця з вивчення унікальної пам’ятки історії
і культури згодом дала можливість створити постійну експедицію
й упродовж десятка років здійснити масштабні і результативні
дослідження. Саме зусиллями М. Рожка наскельна фортеця Тустань
в селі Урич Сколівського району Львівської області увійшла до
державного реєстру пам’яток України, а також в усі туристичні
путівники Карпатського реґіону.
Основний напрям пошуків та наукових зацікавлень дослідника був
звернений на оборонний комплекс з наскельною забудовою IX–XVI ст.
У першу чергу слід виділити старанно опрацьовані щорічні звіти
сезонних польових робіт у період з 1978 по 1989 роки. Систематичні
археологічні розкопки охопили всю територію історичного і
природного об’єкта. Спочатку загін Львівської обласної археологічної
експедиції, а з 1982 р. – окрема Карпатська архітектурно-археологічна
експедиція Інституту суспільних наук Академії наук України. Крок
за кроком обстежено всі ділянки забудови, зафіксовано на планах і
фотоплівці всі етапи робіт та збагачено наукові фонди археологічними
знахідками. Зібрані дані поповнили наші знання про матеріальну
культуру княжої доби, зокрема дерев’яне оборонне будівництво.
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Згодом експедиція виявила та вивчила середньовічні пам’ятки зі
слідами наскельної забудови в селах Розгірче (печерний комплекс),
Підкамінь (скельна група й городище), Бубнище (велика скельна
гряда із залишками земляних укріплень). Ці об’єкти, об’єднані між
собою схожими рисами використання та функціонування, становили
значний науковий інтерес. Принцип зведення та захисний характер
споруд спонукав до певних узагальнень і висновків, що знайшли
відображення у статтях М. Рожка про лінію укріплень і добре
налагоджену систему оборони у прикордонних землях давньої Руси1.
У цьому контексті важливими є докладні топографічні відомості,
а подекуди розвідкові обстеження, зібрані у місцевостях Сколівського
та Старосамбірського районів. Саме М. Рожку вдалося локалізувати
територію давньоруського Самбора в ур. Повалиська, провести
обміри досить потужного городища в селі Тершів (ур. “Загородище”),
брати участь в археологічних дослідженнях оборонного монастиря у
селі Спас, виявити й задокументувати окремі городища в Грозьовій,
Волошиновому (ур. “Окіп”), Стрілках (ур. “Замок”), Розлучі, а також
у Корчині (ур. “Підзамче”), Крушельниці, Синевидську (Нижньому й
Вижньому), Тишівниці, Підгородді, Східниці (ур. Замчище”), ЯсениціСільній та інших населених пунктах.
М. Рожко обстежив та зібрав топографічні й історичні матеріали
з багатьох місцевостей Підкарпатського реґіону, в яких збереглися
характерні сліди земляних укріплень або урочища з відповідною
топонімічною фіксацією давніх городищ або замчищ: Бачина, Библо,
Білич, Біличі, Болозів, Велика Лінина, Волошинове, Головецьке,
Городисько, Демичі, Добромиля, Комаровичі, Нижанковичі,
Передільниця, Підкамінь, Посада Новоміська, Новоселиця, Розлуч,
Росохи, Скелівка, Сколе, Смеречка, Смільниця, Созань, Сопіт, Стрілки,
Стрільбище, Сумиця, Терло, Тернава, Тершів, Тиха, Топольниця,
Торгановичі, Тур’є, Тухля, Устя-Городище, Ясениця, Замкова, Чаплі.
Загалом проблемі заселення східних Карпат присвячено чимало
матеріалів досліджень, які складають характерну групу архівних
справ2.
1978 р. М. Рожко брав участь в архітектурно-археологічній
експедиції під керівництвом М. Малєвської-Малєвіч під час досліджень
Спаського монастиря. В архівній збірці представлено максимально
зібрану документацію: великого обсягу звіт польових обстежень,
опис монастиря та його споруд з фондів Цетрального державного
історичного архіву у Львові, а також дотичні фотографічні графічні
матеріали3.
1
див. Рожко М. Карпатські фортеці доби Київської Русі // Київська Русь. Культура
традиції: зб. наук. пр. – К., 1982. – С. 12-20; його ж: Карпатські шляхи та їх оборона //
УІЖ. – К., 1990. –С. 86-97.
2
див. Рожко М. Заселеність українських Карпат у княжий період (IX–XIV ст.) // Народознавчі зошити. – Л., 1996. – № 1. – С. 37-47.
3
див. Кос А., Малевська М., Рожко М., Шолохова Е. Архитектурно–археологические
исследования во Львове и Львовской области // Археологические открытия 1978 года.
– М., 1979. – С. 360-362.
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1984 р. М. Рожко всебічно вивчав
Лаврівський
монастир,
зокрема
внутрішній інтер’єр церкви св. Онуфрія.
У ході археологічних досліджень здійснені
детальні обміри фундаментів споруди,
відкриті й зафіксовані поховання у склепі,
зібрані унікальні речові знахідки. Загальний
науковий обсяг результатів, здобутих на
цьому об’єкті, слід доповнити ситуаційним
планом розміщення монастиря в околиці,
спробою визначити межі лаврівського
некрополя та простежити могилу князя
Льва Даниловича, студентською роботою
на тему “Тканини з захоронень у церкві
села Лаврів Старосамбірського району”
(Львів, 1984)4.
Водночас визнаний спеціаліст “гір
ських” фортифікацій та ратного побуту
населення Карпат цікавився цілою
низкою інших пам’яток, що так чи інакше
стосувалися наукової діяльности М. Рожка.
Так під час розвідкової експедиції до Рогатинського району ІваноФранківської області здійснено детальне обстеження конкретних
місцевостей з відповідним топографічним та історичним аналізом
виявлених об’єктів. За участю М. Рожка були проведені аналогічні
розвідкові обстеження та опис пам’яток історії, архітектури та
культури в Жовківському районі: в Малих Грибовичах (давньоруське
городище), Завадові, Кошелеві (костел ХІV ст.), Мервичах
(ур. “Самборець”), Туринці (двір гетьмана Станіслава Жолкевського),
Гряді (палац ХVІІІ ст.), Скваряві (козацький табір), а також здійснені
графічні зображення окремих оборонних об’єктів у Глинську, Жовкві,
Крехові, Бесідах, Янові, Страдчі, Замочку. Загалом учений виконав
чималий обсяг робіт зі збору та опрацювання матеріалів до історії
міст і сіл Галицького краю. Між іншим, М. Рожко склав окремий
список місцевостей ХІV–XVIII ст., що охоплює 1717 позицій. Додатком
до цих матеріалів слугують різноманітні картографічні матеріали,
присвячені Карпатському реґіону: копії давніх зображень території,
австрійські кадастральні та військові мапи, сучасні туристичні схеми
та рукописні плани.5
4
див. Рожко М. Археологічно-архітектурні дослідження церкви св. Онуфрія Лаврівського монастиря // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи
(Українське сакральне мистецтво ХІІІ–XV ст.). – Л., 2001. – С. 84-96; його ж: Археологічно-архітектурні дослідження Лаврівського монастиря // Давні обителі України.
Архітектура: зб. Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. — Л.,
2002. – Вип. 13. – С. 16-22.
5
Зокрема, серед інших карт можна виділити одну: Динаміка розвитку міст та містечок Галицької землі ХІV–ХVІІІ ст. Мапа. Мірило 1:4000000.
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Про значну підготовчу роботу в опрацюванні важливої теми
свідчать бібліографічні нотатки М. Рожка. За роки діяльности він
зібрав та опрацював велику кількість фахової літератури, окремі копії
й відбитки наукових праць учених з ХІХ ст. та ХХ ст., а також наших
сучасників. У переліку відомих авторів публікації Івана Вагилевича,
Адама Кіркора, Ісидора Шараневича, Лева Чачковського, Ярослава
Пастернака, Михайла Каргера, Олексія Ратича, Володимира Вуйцика,
Ярослава Ісаєвича. В архіві М. Рожка збережені окремі статті з
дарчими посвятами Олега Іоанесяна, Міхала Парчевського, Єви
Потуральської, Яна Бурачинського і Яна Гурбо, Миколи Бандрівського,
Марини Малєвської і Петра Раппопорта.
Про необхідний момент наукового обміну та взаємозв’язку у
вивченні схожої проблематики говорять матеріали колег М. Рожка.
Маю на увазі Романа Забашту та його дослідження печерного комплексу
у селі Буша Ямпільського району Вінницької області, Романа Коритка
(топографічні відомості про урочща й городища Рогатинського
району), Ореста Мацюка – видатного знавця енциклопедичного
рівня замкових та фортифікаційних споруд Західної України.
Спільна праця у вивченні пам’яток та збереженні об’єктів оборонного
й репрезентаційного характеру сприяла утворенню Товариства
прихильників фортець і палаців з власним статутом та завданнями
у справі пропаганди культурної спадщини. Поточна документація
в архіві відображає короткий період функціонування Товариства
(1999-2002).
Вимоги ширшого пізнання проблеми змушували М. Рожка
спрямовувати свої практичні завдання на огляд та обстеження,
наприклад, цілого ланцюга “печерних” поселень у горах Кримського
півострова. До них належить Мангуп, Ески-Кермен, Чуфут-Кале, КачіКальйон, Біюк-Ісар, Панса, Гурзувіта (1975). Також були проведені
розвідкові обстеження замків в Ужгороді, Мукачевому, Хусті та
донжону в селі Середньому Закарпатської області.
В архіві також відклалися окремі матеріли щодо археологічних
розкопок у Львові, окремих архітектурно-реставраційних проектів
або ж результатів досліджень в Україні та за кордоном. Наприклад,
значний матеріал був зібраний у ході рятівних археологічних розкопок
на території ВАТ “Львівська пивоварня” у серпні 2000 р. Віднайдений
скарб дрібних монет ХІV ст. спонукав до підготовки статті “Празькі
гроші на теренах Львова”, а також випуску ілюстративного буклета
“Празькі гроші”. Збереглися креслення до реставрації пам’ятки
архітектури XIV–XIX ст. церкви Петра і Павла в місті Кам’янціПодільському; проект консервації пам’ятки архітектури ХІV–XVIII ст.
в’їзної вежі Верхнього замку в місті Луцьку Волинської області (Київ,
1964); характеристика оборонних споруд міста Острога Рівненської
області; матеріали досліджень 1998 р. замку в місті Галичі ІваноФранківської обл.; матеріали археологічних досліджень на городищі
ХІІІ ст. літописного Сутейська у селі Сосядка (Sasiadka) Замойського
повіту в Польщі.
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Незважаючи на певні обмеження у доступі до відомих пам’яток
наскельного типу, зведених у західній та південній частині Карпат,
а також на Балканах, М. Рожко знаходив і використовував усю
доступну літературу, що доповнювала або підтверджувала його
наукові припущення чи докази. У цьому аспекті показовими є
покликання на пам’ятку Маркові Кулі у скельному масиві динарських
гір поблизу міста Прілепу в Македонії та укріплення із залишками
дерев’яної забудови від доби городищ аж до половини XV ст. у
місцевості Драбські Светнічки у Словаччині. Окрім цього, аналіз
вірогідних згадок та чітких аналогій в літературі, який виконав
М. Рожко, дав підстави стверджувати про наявність наскельних
пам’яток з елементами дерев’яних конструкцій у Польщі, Болгарії,
Румунії. Дослідник зібрав велику збірку ілюстративного матеріалу із
зображенням мурованих фортець та замків у Польщі, Чехословаччині,
Болгарії і Німеччині.
Особливу увагу М. Рожко надавав систематизації керамічного
матеріалу, здобутого під час археологічних розкопок на території
давньої фортеці Тустань. Спеціально підготовлена картотека
графічних профілів вінчиків та денець гончарських виробів містить
понад 650 зразків з основними характеристиками конфігурацій та
вмісту кожного фрагмента. Хронологічні межі охоплюють період Х–
ХІV ст.
Архітектурно-археологічні
дослідження
супроводжувалися
докладними технічними обмірами. Дані геодезичних зйомок рельєфу
кожного об’єкта, кожного розкопу збереглися у робочих журналах,
абрисах та кресленнях. Цілу серію інвентарних книг складають
щорічні списки опрацьованих і зашифрованих знахідок.
В огляді збережених архівних документів М. Рожка годилося б
присвятити виняткове місце процесу фотофіксації та формування
спеціальної фототеки. На сьогодні вдалося внести у попередній опис
незначну частину фотографій, що безпосередньо стосуються робочих
етапів досліджень. Поки залишається поза реєстром архівного фонду
колосальна в кількісному та історико-культурному значенні колекція
фотонегативів, яка охоплює пошуки та подорожі як наукового, так і
краєзнавчого та туристичного характеру.
Особистий архів М. Рожка в найменших деталях відтворює
увесь спектр наукових зацікавлень вченого, його розгорнуту робочу
лабораторію, довготривалий, послідовний шлях пошуків у виявленні,
зіставленні й утвердженні історичної концепції розвитку дерев’яного
оборонного будівництва, а заразом поширення оборонної системи та
шляхів сполучення в північно-східній частині укрїнських Карпат.
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Неопубліковані матеріали археологічних
дослідженнь Тустані 1989 року1

А

рхеологічні дослідження Тустані 1989 р. були спрямовані на
вивчення системи укріплень та забудови східних околиць
Каменя, завершення досліджень криниці та перевірку інформації
про наявність функціонування ставу у південній частині городища
(розкоп В-4; рис. 1).
Археологічні дослідження Криниці (розкоп 4)
Криниця Тустані знаходиться в західній частині основи скельної
групи Камінь. Майданчик, на якому розміщена криниця, зі східного
боку обмежений скельним виступом, із західного – крутим схилом,
в основі якого проходить сучасна ґрунтова дорога. Перепад висоти
між рівнем дороги та верхньою частиною криниці становить 23 м.
Перепад висоти між криницею та рівнем дитинця Тустані становить
24 м. Саме над шахтою криниці знаходиться т. зв. внутрішній
дворик – природна розщелина між двома виступами скелі. У його
межах виявлено значну кількість видовбаних пазів, які вказують
на характер дерев’яної забудови дворика. Очевидно, будівничі,
вибираючи місце для криниці, планували забезпечити подання води
з неї безпосередньо до Внутрішнього дворика. Підтвердженням цієї
думки може бути видовбана півшахта, яка фактично є продовженням
криниці (близько 6 м висотою).
Археологічні дослідження криниці розпочалися 1979 р. Тоді основні
зусилля були спрямовані на вивчення ділянки, що прилягає до об’єкта,
та напрацювання методики дослідження самої шахти. У цьому сезоні
було досліджено близько 4 м заповнення криниці. Продовжилися
1
Результати археологічних досліджень Тустані 1989 р. досі не були введені в науковий
обіг, тому вважаємо за доцільне подати їх у цьому збірнику. За матеріалами польового
щоденника, креслень, фотографій та інвентарного списку знахідок публікацію підготував Р. Миська.
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Рис. 1. Схема розміщення розкопів

дослідження криниці 1984 р. Цього року було простежено заповнення
шахти до глибини 18,20 м. 1988 року дослідження криниці
завершилися на глибині 30,05 м. За прогнозованими даними,
здійсненими на основі геодезичного вимірювання рівня дзеркала
води поблизу Каменя, дно криниці знаходилося на глибині 35 м,
тобто близько 5 м від рівня завершення досліджень 1988 р. Проте
після вибору заповнення на глибині 30,40 м натрапили на суцільний
скельний масив. Дно криниці виявилося нерівним та неакуратно
видовбаним, що різко відрізняло його від стінок шахти криниці
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Рис. 2. План та схематичний переріз
заповнення криниці. 1 – супісок жовтого
відтінку; 2 – суміш жовтого та сірого
супіску з вкрапленнями битого каменюпісковику; 3 – суміш коричневого та
зеленкуватого супісків з домішками
рваного каменю; 4 – супісок коричневого
відтінку з деревним тліном і каміннямщебенем; 5 – завал каменю та супіску
зеленкаво-жовтого відтінку; 6 – пісок
зеленкавого відтінку; 7 – темно-сірий
супісок; 8 – суміш темного та світлого
супіску; 9 – темно-сірий суглинок;
10 – скупчення уламків дерев’яних
конструкцій впереміш із супіском сірокоричневого відтінку

та цистерни, розміщеної на
території дитинця, які акуратно
тесані по всій довжині. З
огляду на зазначені фактори
складається
враження,
що
криниця так і не була докопаною
до рівня водоносних шарів. Хоча
на сучасному етапі досліджень не
можна заперечувати можливість
опускання рівня води та внаслідок
цього висушування криниці. Для
остаточного вирішення питання
можливості
функціонування
криниці необхідні додаткові
геологічні дослідження.
Даючи
загальну
харак
теристику криниці, слід за
значити, що вона являє собою
вертикальну шахту, вирубану в
суцільній скельній піщаниковій
породі. У плані має еліпсоподібну
форму, витягнуту по лінії північпівдень. На різних глибинах її
діаметр постійно змінювався
(рис. 2). Найбільшого розміру
він досягнув на глибині 28,80 м
(2,14×2,07 м). Найменший ді
аметр шахти зафіксовано на
глибині 26 м (1,88×1,66 м). На
глибині 30 м профіль шахти
переходить у коло діаметром
2,10 м. На глибині 28,67 м у
північно-західному боці стіни
криниці виявлено невеличку нішу
висотою 0,72 м (її призначення
невідоме).
Заповнення криниці неод
норідне. На глибині 4–8 м залягав
супісок жовтого відтінку. За
виявленими у ньому знахідками
можна твердити, що цей шар
поступово накопичувався від
кінця ХІХ ст. до 1979 р. (часу
його дослідження). На глибині
8–10,40 м заповнення криниці
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становив мішаний ґрунт з незначною домішкою каміння. Кількість
знахідок незначна (15 фрагментів кераміки та 2 цвяхи). Наступні
1,5 м заповнення криниці складалося з ґрунту, активно перемішаного
з кістками різного походження, та різновеликого каміння. Тут
виявлено 17 фрагментів кераміки та 1 цвях.
До глибини 15 м (товщиною 2,70 м) в заповненні зростає кількість
каміння. Тут виявлено 58 фрагментів кераміки та 1 фрагмент
металевого виробу. Далі, на товщину понад 3 м (до глибини 18,75 м)
криниця була заповнена камінням з незначною домішкою ґрунту, між
яким виявлено 77 фрагментів кераміки та 15 фрагментів металевих
виробів.
На глибині 19,55–20,50 м зафіксовано перше скупчення
фрагментів деревини. Вони були різними за своїм призначенням та
мали різний ступінь збереженості. Виділялися дерев’яні конструкції
прямокутної форми з чіткими слідами врубок та бічними отворами
для тиблів (діаметром 3 см). Їхня довжина досягала 1,4–1,95 м. Окрім
деревини, у цьому проміжку було виявлено 36 фр. кераміки та 12 фр.
металевих виробів, серед яких виділяється фрагмент кінської збруї.
На глибині 20,50 м змінився характер заповнення, його основа
сформована з піску, що має зелений відтінок. Він залягав до глибини
21,30 м. У цьому шарі виявлено 104 фр. кераміки, переважно кахлі
(84 фр.), та 10 металевих виробів, з них 6 цвяхів. Нижче, до глибини
22,30 м залягав темно-сірий пісок. Тут виявлено 125 фр. кераміки та
6 фр. металевих виробів (4 цвяхи).
На глибині 22,30–24,70 м прошарки світлого та темного піску
чергуються між собою. На цьому проміжку виявлено 195 фр.
кераміки, по 7 фрагментів виробів зі шкіри та металу, 2 фрагменти
цегли-пальчатки. На глибині 22,70–23,40 м спостерігалося скупчення
деревини (понад 100 фрагментів).
На глибині 24,70–26,05 м залягає шар темно-сірого суглинку
фактично без знахідок. Суглинок однорідний, що може вказувати
на його одночасне заповнення. Він мав запах сірководню. Нижче
від нього до самого дна (30,40 м) знову залягав темно-сірий пісок.
Проте до глибини 27,40 м (1,40 м) кількість знахідок незначна
(38 фр. кераміки та 4 фр. кістки). Натомість в останніх трьох метрах
заповнення шахти виявлено 918 фр. кераміки, 344 фр. деревини,
115 фр. шкіряних виробів, 9 фр. металевих виробів. Від глибини 29 м
зросла вологість ґрунту, в ямках, що утворювалися під час розчистки,
збиралися калюжки. Проте подальше розчищення заповнення
показало, що підтоку води із-зовні не було.
Описана характеристика стратиграфії заповнення шахти може
вказувати, що нижні три метри заповнення із значним вмістом
артефактів утворилися за відносно короткий проміжок часу
внаслідок руйнування або перебудови фортеці. Наступні шари сірого
піску (близько 1,40 м), та особливо темно-сірого суглинку (1,35 м), з
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мінімальною кількістю артефактів були цільово засипані в шахту.
Очевидно, у такий спосіб намагалися заблокувати потрапляння
вологи з нижніх шарів для уможливлення подальшого використання
шахти для господарчих потреб. Проте слід зазначити, що сліди такого
використання археологічно не зафіксовані.
Керамічний матеріал, виявлений у нижньому шарі заповнення
(27,40-30,40 м), поділяється на фрагменти кахель, більшість яких
мали з лицьового боку зелену поливу, та фрагменти посудин. Останні
досить різноманітні за технікою виконання, формою, структурою
тіста, характером випалу. Поряд із тонкостінними горщиками,
виготовленими з відмуленої глини на швидкоротаційному
гончарному колі із добрим випалом, зустрічаються товстостінні
підправлені на ручному колі посудини із різношаровим випалом та з
домішками грубозернистого піску та жорстви керамічного тіста. За
типологічними ознаками керамічний матеріал можна датувати ХІІ
– початком ХVІІ ст. Таким чином, заповнення криниці та можливе
припинення її функціонування за керамічним матеріалом припадає
на кін. ХVІ – поч. ХVІІ ст.
Розкоп В–4
Розкоп було закладено 1984 р. з південного боку городища (рис. 1).
Траншея (30 м) починалася з рівня долини ур. Стави, перетнувши
вал та рів першої лінії оборони, піднімалася на терасу. У південній
частині розкопу (Став) під тонким шаром гумусу зафіксовано
відклади намулу, піску, супіску. На межі кв. 3–4 виявлено темносірий гумус із домішками деревного вугілля шириною 2 м. Цей шар
залягав безпосередньо на материку. Тут зафіксовано й шар каміння,
характерного для річищ гірських потоків. У кв. 4–5 виявлено шар
каміння, який може бути інтерпретований як додаткові укріплення
валу від розмиву водою ставу.2
Основною метою досліджень 1989 р. було перевірити інформацію
про наявність ставу, виявити конструктивні особливості його
спорудження та хронологію існування.
Розкоп було закладено перпендикулярно до траншеї 1984 р. У
плані він мав Г-подібну форму. Траншея (11×2 м), видовжена по лінії
схід-захід у межах квадратів І’КЛ-4-5, перетинала старий розкоп. У
східній частині до неї зроблено прирізку на південь (5,4×1 м).
У результаті досліджень було встановлено, що у давні часи рельєф
поступово спадав від валу до ставу. Безпосередньо берег ставу був
вимощений камінням-пісковиком середньої величини (0,10-0,30 м).
Камінь викладено безсистемно. Ширина похилої частини вимостки
– близько 1,60 м (кв. Л/М-8) при перепаді висоти 0,50 м. Дно ставу
також викладене таким самим каменем. Рельєф дна спокійний,
поступово спадає до середини. Похила вимостка берегу відхиляється
2

Рожко М. Ф. Тустань… – С. 119.
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Рис. 3. Стратиграфія розкопу В-4. 1 – дерновий шар; 2 – гумус; 3 – світложовтий алювіальний супісок; 4 – зеленкуватий супісок з домішкою горілої
глини та вугілля; 5 – синюватий намулений суглинок; 6 – жовтий супісок; 7
– зеленкавий супісок; 8 – гумус із домішкою горілої глини та вугілля; 9 – темносірий супісок з домішкою горілої глини та вугілля; 10 – умбральний супісок;
11 – материковий жовтий суглинок

від смуги валу на південь і йде, очевидно, на завершення водойми.
По лінії 8 (східна бровка) відстань уже становить 3 м.
Поверх дна ставу залягає шар намуленого темно-сірого супіску
(0,15-0,20 м) зі значною домішкою вугілля (рис. 3). Над ним залягають
світло сірі, зеленкуваті та світло-жовті шари супіску. Товщина їх не
більше як 0,30 м. Характер залягання – горизонтальний. Очевидно,
замулення відбувалося декількома етапами, які супроводжувалися
сильними розливами потоку.
На рівні попередньої траншеї (1984) вимостка каменем узбережжя
ставу піднімається локально вище на 0,80 м. Площа її становить 2×4 м
у плані. Довшою стороною вона співвіднесена з валом. Поверхня
теж повторює вал, але нижчий. Очевидно, це не випадковий завал
каміння, можливо, тут існував причал для човнів або було спеціальне
місце для зручного підходу до води. Слідів якихось споруд тут не
спостерігалося.
Знахідок у розкопі виявлено обмаль. У підквадраті М-7’ на глибині
0,9-1,00 м виявлено фрагмент цегли-пальчатки, що вказує на пізній
час замулення ставу. На глибині 0,60-0,80 м виявлено п’ять невеличких
фрагментів кераміки, один з яких походив від кахлі. У верхніх шарах
було виявлено два фрагменти металевих виробів, шість фрагментів
керамічних посудин та шість фрагментів перепеченої глини.
Розкоп 9
Основним завданням розкопу 9 було продовжити дослідження
1988 р. Він розміщений зі східного боку Каменя на стрімкому схилі.
Північно-західний бік розкопу безпосередньо підходив до краю
хвіртки. Західна вісь квадратів була проведена на віддалі 0,20-0,70 м
від скельного масиву Каменя. Розкоп 1988 р. охопив 20 квадратів
(2×2 м). У напрямку з південного сходу на північний захід розбито
п’ять кв. – ГДЕЖКЛ, із заходу на схід чотири – 1–5.
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У 1989 р. розкоп був
продовжений у південносхідному (А’АБВГ) та у
північно-західному напрямі
(КЛМН). У цьому напрямі
розкоп було доведено до
меж досліджуваної ділянки
1982 р.
У північній частині роз
копу (кв. К-1, Л-1, К-0) було
зафіксовано розвал каміння,
який залягає під дерновим
шаром. Розвал утворився
внаслідок руйнування обо
ронних стін (кашиць) і
розсунувся по схилі в такому
порядку: нижня частина
утворена великим камінням
(в основному пісковиком),
верхня
частина
містить
дрібніше каміння, під яким
знаходиться
велике.
На
глибині 0,30 м завал каміння
поширюється в центральну
частину розкопу (кв. К-2/3). У
завалі каміння виявлено грубу
кераміку, товщина стінок якої
доходить до 10 мм. Поверх
завалу зустрічається пізня
тонкостінна чорна кераміка. У
кв. К-1 знайдено наконечник
арбалетної стріли. Весь описаний матеріал почався з глибини 0,15 м
до 0,30 м. Між камінням також було виявлено кілька пластин від
панциря. Схожі пластини та кераміка дослідив С. Пивоваров на
городищі Зелена Липа і датував їх ХVІ ст.3.
У південній частині розкопу 9 також зафіксовано розвал каміння,
що починається під скелею, розповсюджується нерівномірно вниз,
залишаючи при цьому вільні площини скелі. Найбільше скупчення
каміння простежується навпроти хвіртки, продовжуючи її напрям
(рис. 4). У нижніх квадратах (А-3, А-4, М-4) спостерігається вихід
скельної породи під поверхню дерну. Характер кам’яного завалу
хаотичний. Очевидно, так залягав камінь, скинений згори. Материк,
на якому знаходиться каміння, являє собою вихід скельної породи –
3
Пивоваров С. В. Археологічні матеріали ХІV ст. з пам’яток межиріччя верхнього Пруту та Середнього Дністра // Anuarus complexului muzeal Bucovina. – Suceava,
2007. – T. 31/32/33. – Рис. 5: 1-11; 10:12,13; 14; 15.
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Рис. 5. Стратиграфія розкопу 9 (північна траншея).
1 – дерновий шар; 2 – мішаний шар ґрунту (з відвалу попередніх років);
3 – коричневий супісок; 4 – суміш гумусу з жовтим піском і дрібним камінням;
5 – гумус; 6 – зеленкуватий супісок; 7 – жовтий супісок

пісковику, яка легко зрізається лопатою. Знахідки трапляються рідко,
переважно у завалі каміння. Заповнення землі, що знаходиться між
камінням, має вкраплення вугілля.
У межах траншеї АБ-1/4 культурний шар поступово звужувався
від 0,90 м у верхній частині (біля Каменя) до 0,30–0,40 м у нижній
частині. Скельна основа помірно спадає майже паралельно з денною
поверхнею. На межі квадратів 3–4 перпендикулярно до напрямку
траншеї спостерігався уступ на 0,50 м висотою зі скелі. Слідів
антропогенного впливу на скельну основу не виявлено.
У межах розкопу 9 також було закладено розвідкову траншею на
північному схилі перед воротами, зорієнтовану паралельно до Малого
Крила (14×2 м). Вона отримала буквено-цифрову нумерацію БВ-1-8. У
верхній частині траншеї на глибині 0,60-0,90 м спостерігається завал
середнього за розміром каміння. У кв. Б-3 залягає великий уламок
скелі. У нижній частині траншеї каміння значно менше.
Основу стратиграфічної колонки (рис. 5) становлять світлокоричневий (0,15-0,40 м) та жовтий (0,20-0,60 м) супіски. Вище
від них залягає гумусований шар (0,10-0,40 м). У кв. Б-1/4 поверх
гумусованого залягає мішаний (гумус, жовтий та коричневий супіски)
шар, насичений дрібним камінням.
Основна кількість знахідок сконцентрована в середній частині
траншеї на глибині 0,60-1,00 м. У своїй масі це фрагменти керамічного
посуду, кахель, обмазки. Виявлено також два фрагменти шлаку.
Слідів від споруд у межах траншеї не виявлено.
Розкоп 13
Розкоп було закладено впоперек валів, що проходять зі східного
боку Каменя. Він складався із двох траншей. Перша, довжиною 70 м
та шириною 1 м, починалася від Великого Крила та пролягала на
схід, у поперек перетинаючи сім ліній валів.
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Квадрати траншеї І позначені цифрами у напрямку із заходу
на схід (від Великого Крила до валів) через два метри. У кв. 01 спостерігається яма до скельної основи, заповнена однорідним
темносірим супіском із вмістом деревного вугілля і дрібного каміння.
На глибині 0,50-0,70 м виявлено фрагменти кераміки, зокрема
один від кахлі, та залізний цвях. Яма простежується на обох стінках
траншеї (можливо оборонний рів або водовідвід).
У кв. 5-7 культурний шар у вигляді темно-сірого супіску залягає
рівномірно по схилу товщиною 0,35 м. Його підстеляє перехідний
світло-сірий супісок, який лежить оранжевому материковому
супіску. Нижня межа культурного шару рівномірна, а перехідний
сірий супісок місцями врізається у материк, але змішання це має
природний характер.
У кв. 8-15 культурний шар набирає дещо іншого відтінку. Супісок
стає темнішого, умбрального забарвлення. Потужність його незначна
– 0,25-0,40 м. Нижня межа в цілому рівномірна, без видимих врізок. У
шарі йшов матеріал княжого часу. Культурний шар підстеляє світложовтий супісок, який у верхній частині траншеї знаходився під шаром
оранжевого та світло-сірого супіску. Отже, у своєму первозданному
вигляді Камінь зі сходу був оточений світлими пісками.
На середині кв. 15 траншея переривається та продовжується у
тому ж напрямі з відступом 2 м догори (тобто на північ).
У кв. 15’ стратиграфічна картина не змінюється, за винятком
потовщення культурного шару до 0,45 м. Знахідки винятково
княжого періоду: кераміка, обмазка, включення деревного вугілля.
Інтенсивність знахідок мала, що, очевидно, зумовлено відсутністю
активного життя у зв’язку зі значним нахилом рельєфу. Рельєф тут
має подвійний нахил: із заходу на схід, а також із півночі на південь.
Завдяки цьому діяльність людини тут була різко обмежена.
Після 15 кв. рельєф дещо вирівнюється у напрямку схід-захід
та має нахил лише у напрямку північ-південь. Культурний шар
тут незначної товщини – 0,30–0,40 м. Під шаром сіро-коричневого
гумусу залягає суглинковий шар, який переходить у материк. З 21 кв.
траншея перерізає чотириметровий рів, який доходить до кв. 23.
Його утворення пов’язано з вибором глини з рельєфу. З 23 кв. рельєф
дещо підвищується.
У перерізі траншеї добре простежується явне пониження ґрунту
до глибини 0,30-0,65 м. Воно визначається значно темнішим шаром
сіро-коричневого гумусу. Таке поглиблення є наслідком вибирання
материкової основи. Залягання цього шару викликане можливим
сповзанням ґрунту зі схилу валу. Можливо також, що тут стояла
дерев’яна конструкція оборонної стіни. Поряд із платформою добре
простежується велика материкова основа, підсипана тут дрібним
камінням, і добре передає характер підсипки валу. Верхня частина
– це культурний шар. Ширина валу – до 3 м, висота – до 1 м.
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Профіль валу круто обривається схилом на зовнішню сторону,
переходячи в рів. Він має ширину близько 4 м. Його зовнішній схил
представлений шарами засипки, яка йде по схилу і закінчується
невеликим валом. Причиною такої підсипки може бути пізніше
нівелювання гребеня валу. Як уже згадувалося, після кв. 27 (гребінь
валу) знову йде рів шириною до 4 м (між гребенями). З огляду на його
невеликі розміри це може бути лише дія води, оскільки подальшої
підсипки не простежується. У продовж наступних п’яти квадратів
рельєф відносно рівний, хоч має деякі поглиблення.
У кв. 32 на глибині 0,70 м похило залягає скельна порода (знизу
вверх). З кв. 34 знову починається спуск у рів. Тут скельна порода
підчищена і залишена у вигляді великих сходинок. За стратиграфією
важко зорієнтуватися, як виглядало поглиблення рову, проте тут він
має понад 4 м і також скельну породу.
Дно рову засипане дрібним камінням, перемішаним з глиною.
Скельна порода піднімається догори та після невеликого перепаду
переходить у підвищення. За своїми контурами воно відповідає
профілю валу. Його внутрішній схил покритий великими брилами,
очевидно природного походження. Проте із зовнішньої сторони
розвал каміння тут дещо вільніший. Це дає підставу вважати, що
це може бути спеціальна вимостка схилу валу. Вимостка зроблена
з великих кам’яних брил. Загальне враження, що цей схил, маючи
природні виходи скелі, був доповнений насипним ґрунтом, унаслідок
чого отримали профіль валу. Це останній зовнішній вал біля східної
частини Каменя4.
Траншею ІІ закладено впоперек валів, таким чином, що її західний
край вийшов на в’їздну дорогу до городища. Вона проходить майже
на гребені валів, на рівнішому рельєфі.
Західна сторона траншеї перетинає колишню дорогу на Камінь.
Стратиграфія, на жаль, не вказує на конкретне місце дороги, за
винятком одного заглиблення (0,30 м), заповненого мішаним ґрунтом,
яке, можливо, залишилося від старої дороги. Однак немає другого
відповідного заглиблення. Окрім того на глибині вже 0,10-0,15 м
залягає великий рваний камінь, який підстеляється материковим
суглинком та супіском. Ці фактори підводять до думки, що і тут, на
віддалі близько 100 м від воріт дорога могла бути вистелена колодами,
які розміщувалися поверх каміння та не залишили по собі слідів. На
нашу думку, варто було б простежити це на більшій площі.
Від умовної дороги на схід ще 8 м йде горизонтальна денна
поверхня. Культурний шар до 0,25 м представлений зеленкувато4
Під час досліджень 2007 р Р. Миська здійснив переріз означених ліній валів та ровів
дещо вище по схилу від розкопу 1989 р. В результаті було встановлено, що ці валоподібні насипи утворилися природним шляхом у доісторичну добу (Миська Р. Дослідження наскельного міста-фортеці Тустань в 2007 р. // ДКЗ. – Дрогобич: Коло, 2008.
– Вип. 11/12. – С. 32-33.). Наявність культурного шару княжої доби в межах розкопу 13 вказує на їх прилаштування для оборонних потреб в означений період.
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коричневим супіском із домішками деревного вугілля та спеченої
глини без конкретних знахідок у місці траншеї. Далі, впродовж
близько 3 м простежується спад рельєфу до 1 м.
Протягом наступних 4 м на рівні 0,10-0,20 м залягає майже
горизонтально скельна порода. У середній частині вона наче б то
піддовбана, і це місце відповідає рову, який простежується нижче.
Далі на схід скельна порода обривається на 0,20-0,30 м, і на
поверхні утворюється незначний ровик шириною 2 м і глибиною
0,50 м.
Після цього починається вже правдивий вал, висота підсипки
якого 0,50-0,60 м, а відносно рову ззовні – 1,50 м. В основі валу
підрубана похила складка зеленого і коричневого ствердлого супіску.
Підсипка валу – суміш жовтого і зеленого материкового суглинку
впереміш з дрібним камінням. Ширина валу близько 2,50 м.
За валом до сходу знаходиться досить широкий рів (близько
2,20 м). На дні рову – обрубаний материк поздовжніми складками.
Ширина рову і наявність тут культурного шару близько 0,20-0,25 м
може вказувати на проходження тут дороги. Далі знову піднімається
на 1 м вал шириною близько 2 м. В основі валу скельна складка, яка
підсипана жовтим суглинком і камінням лише на 0,35 м. Це вказує
на те, що природна складка твердого материка була використана для
влаштування перешкоди.
За валом проглядається неглибокий, 0,20-0,30 м, рів і невисокий
вал. У перерізі рову є трапецієподібне заглиблення глибиною 0,50 м
від денної поверхні і шириною у верхній частині 0,38 м, а внизу
0,10 м. Можливо, це сліди від якоїсь водовідвідної канавки, а
можливо, від огороджувальних оборонних конструкцій. Звичайно,
такі речі необхідно перевіряти на ширшій площі.
Наступний незначний вал плавно переходить у виразний рів,
глибина якого відносно гребеня цього валу 1 м. Ширина його також
близько 2 м.
Цим ровом також свого часу могла проходити дорога, однак
виразних слідів замощення чи колії від коліс спостерігається.
Плавне поглиблення в середній частині рову може пояснюватися
розмивом води.
Останній зовнішній вал рельєфно виражений не сильно, але зате
досить широкий – близько 5 м. У його середній частині простежується
заглиблення на поверхні і вертикальне заглиблення у стратиграфії.
Таке ж заглиблення читається і на південній стінці траншеї.
Вона може бути слідом від колод частоколу або інших наземних
оборонних споруд. У заповненні цього контуру (суміш гумусу і жовтозеленого суглинку) трапляються крупинки вугликів, що вказує на
невипадковість заглиблення. Однак для пожежі конструкції вугілля
явно замало. Отже, наземні оборонні споруди, мабуть, були розібрані
або струхли самі по собі. Це спостереження також потребує додаткової
перевірки на ширшій площі.
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На
зовнішньому
схилі
валу в перерізі читається го
ризонтальна ділянка 0,55 м, що
нагадує оборонну берму.
Розкоп 14
Розкоп закладено на терасі,
що з півдня від в’їздної дороги
за 10-20 м від Великого Крила5,
перпендикулярно до нього. У
межах розкопу зафіксовано сім
ям.
Перша яма мала під
квадратну форму та виділялася
на поверхні ґрунту характерною
западиною. Вона заглиблена на
0,40–0,70 м від рівня сучасної
поверхні. На жаль, судячи з
креслень, вона досліджена не
повністю, відтак визначити
її функціональне призначення неможливо. Зі східного боку до неї
примикала яма ІІ. Вона мала аморфну форму, витягнуту по лінії
північ-південь. Тут, поряд із значною кількістю кераміки княжого
часу, було виявлено хрест-енколпіон.
У квадратах Д-7/12 на глибині 0,35-0,40 м відносно денної
поверхні виявлено ряд контурів ям, заповнених вугіллям, горілої
глиною та камінням. Яма ІІІ мала округлу форму з діаметром близько
1,6 м та глибиною до 1,28 м від сучасної поверхні.
Яма ІV розкрита лише частково (її продовження виходить за
північну межу розкопу. Яма V виявилася прямокутного регулярного
контуру 0,86×0,36 м (рис. 6) та глибиною 0,70 м. В її заповненні
спостерігається багато деревного вугілля з окремими фрагментами
обгорілого дерева до 0,16 м, зустрічаються також горіла глина
та камені. На рівні 0,55-0,70 м відносно денної поверхні яму V
встеляють горілі дошки. Яма VІ у плані 0,60×0,50 м. Ями ІV, V, VІ та
VІІ знаходяться на одній лінії (азимут 320°) неподалік одна від одної
і, можливо, є рештками однієї більшої конструкції.
У результаті досліджень 1989 року було завершено археологічні
роботи в криниці, вияснено особливості функціонування ставу в
південній частині городища, та суттєво уточнено топографію східної
частини пам’ятки.

5
На жаль, щоденник з розкопу 14 на сьогодні не виявлено, тому коротку інформацію
подаємо на основі аналізу рисунків та інвентарного списку знахідок.
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Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 40-56

Леонтій ВОЙТОВИЧ

КІЛЬКА зауваг ДО НОВОЇ ДИСКУСІЇ
НАВКОЛО “СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”

Д

осліджуючи Тустань та інші фортеці Карпатської лінії оборони,
М. Рожко не раз звертався до “Слова о полку Ігоревім”, будучи
палким прихильником автентичності цієї пам’ятки. В розмовах та
дискусіях з ним я також почав цікавитися “галицько-волинськими”
епізодами, на які звертав особливу увагу М. Рожко. Пам’ять про
видатного археолога і доброго товариша Михайла Федоровича Рожка
просто не дозволяє залишатися осторонь нового спалаху дискусії
навколо “Cлова”, у якій він неминуче взяв участь.
Дискусія навколо дослідження та автентичності ”Слова о
полку Iгореве”1 триває давно. Нові суперечки, викликані свіжою
1
Орлов А. С. “Слово о полку Игореве”. – М., 1923 (пiдтримка гiпотези М. Карамзiна,
що автор “Слова” походив з Галича – С. 28-31); Федоров В. Г. Кто был автором “Слова
о полку Игореве”. – М., 1956; Махновець Л. І. Iз дослiдження “Слова о полку Iгоревiм”
// Радянське лiтературознавство. – К., 1958. – N 1. – С. 39-42; Кудряшов К. В. Еще раз
к вопросу о пути Игоря в Половецкую степь // ТОДЛ. – 1958. – Т. 14. – С. 49-60; Греков Б. Д. Избранные труды / под ред. Л. В. Черепнина и В. Т. Пашуто. – М., 1959. – Т. 2.
[автор “Слова” – с. 428-439]; Дмитриев Л. А. История первого издания “Слова о полку
Игореве”: материалы и исследования / отв. ред. Д. С. Лихачев. – М.; Л., 1960 [фотокопія
першого видання. – с. 77-132, давньоруський текст – с. 257-266]; Ржига В. Ф. Автор
“Слова о полку Игореве” и его время // Археографический ежегодник за 1961 год. – М.,
1962. – С. 3-17; “Слово о полку Игореве” – памятник ХII века / отв. ред. Д. С. Лихачев.
– М.; Л., 1962; Лихачев Д. С. Когда было написано “Слово о полку Игореве”? // Вопросы
литературы. – 1964. – N 8. – С. 132-160 [з приводу концепцiї О. Зимiна]; Котляр М. Ф.
Чи мiг Роман Мстиславич ходити на половцiв ранiше 1187? // УIЖ. – 1965. – N 1. –
С. 117-120; Його ж. Загадка Святослава Всеволодовича київського // УIЖ. – 1967. – N 6.
– С. 104-109; Словарь-справочник “Слова о полку Игореве” – М.; Л, 1965. – Вып. 1; 1967.
– Вып. 2.; 1969. – Вып. 3; 1973. – Вып. 4; 1978. – Вып. 5; Рыбаков Б. А. Русь в эпоху
“Слова о полку Игореве” // История СССР. С древнейших времен до наших дней. – М.,
1966. – Т. 1. – С. 573-639; Его же. Русские летописцы и автор “Слова о полку Игореве”.
– М., 1972; Зимин А. А. Когда было написано “Слово” ? // Вопросы литературы. – 1967.
– N 3. – С. 135-152; Кузьмин А. Г. Мнимая загадка Святослава Всеволодовича // Русская
литература. – 1969. – N 3. – С. 104-109; Франчук В. Ю. Мог ли Петр Бориславич создать
“Слово о полку Игореве” // ТОДЛ. – 1976. – Т. 31. – С. 77-93; Яценко Б. И. Солнечное
затмение в “Слове о полку Ігореве” // ТОДЛ. – 1976. – Т. 31. – С. 114-118; Его же. Кто
такой Борис Вячеславич “Слова о полку Игореве”? // Там же. – С. 296-404; Його ж. Про
Золоте Слово Святослава Київського // Радянське літературознавство. – 1976. – № 5.
– С. 53-59; Его же. Северские князья в “Слове о полку Игореве” // Русская литература.
– 1981. – № 3. – С. 108-109; Його ж. Князь Ігор у “Слові о полку Ігоревім” // Київська
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версією Е. Кiнана, який вважає автором “Слова” чеського славiста
Й. Добровського (1753–1829)2, продовжилися завдяки публікації більш
ніж через сорок років після написання дослідження О. О. Зиміна3.
Можна тільки уявляти, як би розвивалася дискусія за участю
цього видатного вченого, якби праця була опублікована вчасно4.
Постмодерністи сприйняли працю Е. Кінана як завершення
полеміки. Відомий літературознавець Г. Грабович5 пожурив
вдумливого і прискіпливого дослідника А. Гогешвілі6 за те, що
останній не наважився оголосити “Слово” пізнішою підробкою.
Правда, рецензій та статей в підтримку нової версії було небагато7.
Більше було стриманих та негативних відгуків8.
Русь. Культура. Традиції. – К., 1982. – С. 53-56; Его же. Лаврентьевская повесть о походе
Игоря Святославича в 1185 году // Русская литература. – 1985. – № 3. – С. 31-42; Его же.
Черниговская повесть о походе Игоря Святославича в 1185 году // Исследования “Слова
о полку Игореве”. – Л., 1986. – С. 38-57; Его же О некоторых особенностях рукописи
“Слова о полку Игореве” // ТОДЛ. – 1992. – Т. 45. – С. 351-363; Его же. Димитрий Ростовский и “Слово о полку Игореве” // Русская литература. – 1996. – № 4. – С. 117-122; Його
ж.“Слово о полку Ігоревім” та його доба. – К., 2000; Його ж. У полоні власних містифікацій (про статті Е. Кінана та Г. Грабовича) // Слово і час. – 2002. – № 5. – С. 22-29 [той же
текст див. Медієвістика. – 2002. – Вип. 3.; Русская литература. – 2002. – № 3]; Його ж. І
ще про автентичність “Слова о полку Ігоревім” // Слово і час. – 2003. – № 7. – С. 30-34;
“Слово о полку Игореве” и его время / отв. ред. Б. А. Рыбаков. – М., 1985; Исследования
“Слова о полку Игореве” / отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л., 1986; “Слово о полку Игореве”.
Древнерус. текст и переводы. – М., 1965; Слово о полку Игореве / вступ. Ст. и подгот.
текста Д. Лихачева. – М., 1987; “Слово о полку Игореве”: комплексные исследования /
отв. ред. А. Н. Робинсон. – М., 1988; Лiтописнi оповiдi про похiд князя Iгоря / упоряд.
В. Ю. Франчук. – К., 1988; Козлов В. П. Кружок А. И. Мусина-Пушкина и “Слово о полку
Игореве”. – М., 1988; Абрамов М. А. К проблеме авторства “Слова о полку Игореве” //
“Слово о полку Игореве” и мировоззрение его эпохи. – К., 1990. – С. 154-163; Грушевський М. Iсторiя української лiтератури. – К., 1993 – Т. 2. – С. 159-221 [примiтки С. К. Росовецького з бiблiографiєю проблеми – с. 244-258]; Энциклопедия “Слова о полку Игореве”.
– Т. 1-5. – СПб., 1995-1998; Дмитриев Л. А. Автор “Слова” // Энциклопедия “Слова о
полку Игореве”. – Т. 1. – СПб., 1995. – С. 24-36; Горский А. А. Проблема подлинности
“Слова о полку Игореве”: современное состояние изучения // 200 лет первому изданию
“Слова о полку Игореве”: материалы юбилейных чтений по истории и культуре древней
и новой России, 27-29.08.2000, Ярославль-Рыбинск. – Ярославль, 2001. – С. 22-27; Шибаев М. А. “Задонщина”, “Слово о полку Игореве” и Кирилло-Белоозерский монастырь //
Очерки феодальной России. – М., 2003. – Вып. 7; Соколова Л. В. Композиция “Слова о
полку Игореве” // ТОДЛ. – Т. 55. – СПб., 2004. – С. 184–210; Подлипчук Ю. В. “Слово о
полку Игореве”: науч. пер. и комментарий. – М., 2004; Станков Р. “Слово о полку Игореве”: наблюдения и размышления одного скептика. – София, 2005.
2
Кeenan E. Wan Jaroslav of Halich Really Shooting Sultans in 1185 // Harvard Ukrainian
Studies. – 1998. – Vol. 22. – P. 313-327; Id., Turkas Elements in the Igor Tale and Zadonšèina
// The Slavonie and East European Revier. – London, 2002. – Vol. 80, N 3. – P. 479-482;
Id., Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor Tale (Harvard Series in Ukrainian Studies).
– Cambridge MA, 2003; Кінан Е. Чи міг Ярослав Галицький 1185 року стріляти в султанів?
// Кінан Е. Російські історичні міти. – К., 2003. – С. 252-268
3
Зимин А. А. Слово о полку Игореве. – СПб., 2006.
4
Котляр М. Ф. Рукописи не горять… Роздуми над книгою (Зимин А. А. “Слово о полку Игореве”. – СПб., 2006) // УІЖ. – 2007. – № 3. – С. 190–196; Соколова Л. В. Новые
мифы о старом: по поводу интервью на радиостанциях “Эхо Москвы” и “Свобода”
в связи с выходом книги А. А. Зимина “Слово о полку Игореве” // Studia Slavica et
Balcanica Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 23-38.
5 	
Грабович Г. Вічне повернення містифікацій // Критика. – 2001. – № 1/2.
6
Гогешвили А. А. Три источника “Слова о полку Игореве”. – М., 1999.
7
Столярова Л. В. “Слово” и пустословии // Древнейшие государства Восточной Европы. 2002 г. – М., 2004. – С. 332-337; Agnew H. Josef Dobrovsky. Enlighterened HyperCritic or Pre-Romantic Forger // Kritika. – 2005. – Vol. 6, N 4. – P. 845-855.
8
Филюшкин А. И. “Слово”… со слезами смешанное: Как гениальную древнерусскую
поэму пытались объявить подделкой // Родина: рос. ист. журн. – 2002. – № 11/12. –
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Залишимо в стороні розповіді про Оссіана, вигаданого
Д. Макферсоном, чи Каледворський рукопис, скомпонований
В. Ганкою. Не важко помітити, що вони є плодом гарної поетичної
фантазії, яка не відбиває духу і реалій епохи.
Залишимо також в стороні нескінчені лінгвістичні суперечки.
Після блискучих праць А. Залізняка9 період вільного оперування
лінгвістичними аргументами закінчився10. Російський лінгвіст,
який багато років видає і досліджує новгородські берестяні грамоти
з живою мовою ХІІ–ХІІІ ст., скрупульозно аналізуючи не стільки
лексику, як граматичну побудову та граматичну систему “Слова”,
дійшов висновку, що ця пам’ятка не може бути підробкою, бо
написана строго у відповідності з правилами мови ХІІ – початку
ХІІІ ст. У книзі детально розглянено лінгвістичні аргументи за і
проти автентичності “Слова о полку Ігореве”, окремі “темні місця”
пам’ятки, проведено критичний огляд лінгвістичних праць західних
противників автентичності “Слова” (К. Троста, М. Хендлера та
А. Айтцетмюллера), особливо гіпотези Е. Кінана стосовно авторства
Й. Добровського11. А. А. Залізняк переконливо продемонстрував на
конкретних прикладах, що будь-якому фальсифікатору довелось
би враховувати сотні різноманітних моментів орфографічного,
морфологічного, діалектного характерів, що просто не по силі одній
людині.
С. 185-188; Его же. Психопатическое уничтожение “Слова о полку Игореве”: рецензия
на неизданную книгу Эдварда Кинана // Логос: журн. по философии и прагматике
культуры. – 2002. – № 2. – С. 24-32; Страхова О. Языковая проблема создателя “Слова
о полку Игореве” и лингвистические взгляды Йозефа Добровского // Славяноведение. – 2003. – № 6. – С. 33-61; Живов В. М. Улики подлинности и улики поддельности.
По поводу книги: Кeenan Edward L. Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor Tale.
Cambridge (Mass.): Distributed by Harvard University Press, 2003. XIII. 541 p. // Русский язык в научном освещении – М., 2004. – № 2(8). – С. 240-268; Поппе Н. О тюркских лексических заимствованиях в “Слове о полку Игореве” и “Задонщине” // ТОДЛ.
– СПб., 2004. – Т. 55. – С. 155-161; Poppe N. Further Note on the Turkie Lexical Elements
in the Slowo o polku Igoreve and the Zadonshchina // The Slavonie and East European
Revier. – London, 2004.– Vol. 82, N 1. – P. 74-78; Его же. По поводу гипотез “скептиков”
о тюркских лексических заимствованиях в “Слове о полку Игореве” // Studia Slavica
et Balcanica Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 52-56; Danylenko A. The Latest Revision
of the Slovo o polku Igoreve, or Was Jaroslaw of Halych Really Shooting From His ‘Altan’ in
1185 // The Slavonie and East European Revier. – London, 2004. – Vol. 84, N 2. – P. 921935; Franklin S. The Igor’ Tale: A Bohemian Rhapsody? // Kritika. – 2005. – Vol. 6, N 4.
– P. 833–845; Гальперин Ч. “Подлинник? Подделка? Опять подделка?”: Эдвард Кинан.
Йозеф Добровский и происхождение “Слова о полку Игореве” // Studia Slavica et
Balcanica Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 5-22.
9
Зализняк А. А. Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста. – М., 2004. – 352 с.; Изд. 2.
– М., 2007. – 416 с.; Его же. Можно ли создать “Слово о полку Игореве” путем имитации // Вопросы Языкознания. – 2006. – № 5. – С. 3-21 [У цій статті, а також у другому
виданні (с. 341-380) дослідник переконливо відкинув версію Т. Л. Вілкул про можливість створення “Слова” шляхом імітації прочитаних рукописів (Вилкул Т. Л. Рец. на
кн. А. А. Зализняк. “Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста // Ruhenica. – К., 2005.
– T. 4. – С. 262–279].
10
Живов В. М. Чего не может фальсификатор [рец. на кн. А. А. Зализняк. “Слово о
полку Игореве”: взгляд лингвиста. – М., 2004. – 352 с.] // Отечественные записки.
– 2004. – № 4(19); Голинская Е. “Слово о полку Игореве”: точка в споре? // Наука и
жизнь. – 2006. – № 5; Еськов К. “Слово о полку Игореве”: сеанс черной магии с полным
разоблачением [електронний ресурс] // (режим доступу) http: // afranius.livejornal.
com/46212html
11
Зализняк А. А. Слово... – С. 265-323.
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Я вже звертав увагу на вражливі місця, з точки зору історика, в
аргументації Е. Кінана12. Йозеф Добровський (1753–1829) був справді
найбільшим славістом свого часу, блискучим ерудитом, філологом
та істориком13. Але він не міг знати про існування Пліснеська
поблизу с. Підгірці Бродівського району Львівської області. Версія
про тотожність Пліснеська і городища біля Підгірців, де колись був
хутір з такою назвою, з’явилася досить пiзно14, а до того Плiснесько
переважно ототожнювали з с. Плоским поблизу Києва15 або розміщали
на р. Плесні в районі Путивля16. Знали у Галичі титул “султан”: руські
дружини були учасниками битви при Манцикерті 1071 р. проти
сельджуцького султана Арп-Арслана ІІІ; Андронік Комнін, який
знайшов притулок при дворі Ярослава Осмомисла, до того перебував і
при дворах сельджуцьких султанів; цілком можлива участь галицької
дружини у битві візантійців з іконійським султаном Килидж-Арсла
ном ІІ при Міріакефалоні 27.09.117617; цей титул використовували
навіть половці (у словнику XIV ст. саме у версії “солтан”18). І галицький
князь Ярослав Осмомисл не стріляв з альтани (!). Він узагалі не міг
стріляти з лука. Дослідження останків його скелета, які здійснив
О. Горбенко, дозволяють говорити про наявність спадкової хвороби
Пертеса19, при якій стрільба з лука неможлива (під час стрільбі з лука
потрібно впертися обома ногами в землю або стремена, що неможливе
для людини з дефектом колінного суглоба), що зрештою знаходить
підтвердження і у літописних текстах, які свідчать, що цей князь,
на відміну від усіх інших князів, не брав участі у битвах. Список
вражливих місць можна продовжити і далі.
12

Войтович Л. Кілька реплік з приводу дискусії про автентичність “Слова о полку Ігоревім” // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2006. – С. 595-605.
13 Снегирев И. Йосиф Добровский. Его жизнь, учено-литературные труды и заслуги для славяноведения. – Казань, 1884; Josef Dobrovskỳ, 1753-1953. Sbornik studii
k dvoustému vỳroči narozeni. – Praha, 1953; Моисеева Г. Н., Крбец М. М. Йозеф Добровский и Россия. Памятники русской культуры ХІ-ХVІІІ веков в изучении чешского слависта. – Л., 1990; Вовина-Лебедева В. Г. “Геттингенская метода” или Пражская
школа? (К вопросу о А.-П. Шлецере и Йозефе Добровском как исследователях русских
летописей? // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 57-68; Лаптева Л. П. Йозеф Добровский как родоначальник критического изучения источников
чешской истории // Там же. – С.69-86.
14
Ратич О. Древньоруськi археологiчнi пам’ятки на територiї захiдних областей УРСР.
– Л., 1957. – С. 25, 30; Кучера М. П. “Плеснеск” “Слова о полку Игореве” и древнерусский г. Плеснеск // КСИА. – К., 1960. – Вып. 9. – С. 113-116.
15
Материал для историко-географического словаря России. Ч. 1. Географический словарь русской земли (IX–XIV ст.) / сост. и изд. Н. Барсов. – Вильна, 1865. – С. 163; Шарлемань Н. В. “Дебрь Кисаню” – “Дебрь Кияню” // “Слово о полку Игореве”: сборник.
– 1950. – С. 209-211; Его же. Заметки натуралиста к “Слову о полку Игореве” // ТОДЛ.
– Л., 1951. – Т. 8. – С. 59-61; Его же. Из комментариев к “Слову о полку Игореве” //
ТОДЛ. – Л., 1953. – Т. 9. – С. 12; Словарь-справочник “Слова о полку Игореве“. – М.; Л.,
1965. – Вып. 1. – С. 20; 1973. – Вып. 4. – С. 83.
16 Котков С. И. Из старых южновеликорусских параллелей к лексике “Слова о полку
Игореве” // ТОДЛ. – Л., 1961. – Т. 17. – С. 67-68.
17
Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей ІХ–ХІІ веков. – М., 2001. – С. 636.
18
Плетнева С. Половцы. – М., 1990. – С. 120-122.
19
Горбенко С. О. Ярослав Осмомисл. Реконструкція антропологічна та історична.
– Л., 1996.
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Але чи не найбільш вражлива сторона аргументації Е. Кінана, як і
взагалі інших противників автентичності “Слова”, – “харалужні мечі”.
Температура плавлення заліза (1539 градусів Цельсія) до XV ст., коли
були сконструйовані повітродувні міхи з водяним приводом, була
недосяжною. Тому для виплавки сталі використовували болотяну
руду, яку легше було обпалювати в деревному вугіллі, отримуючи
губчатий злиток – крицю, яка, крім сталі, містила і спечені шлаки,
які вилучали шляхом довгої ковки. Отримані заготовки – штаби йшли
на виготовлення мечів та іншої зброї. З огляду на брак сировини
відповідної якості бiльшiсть мечiв, судячи з археологiчних знахiдок,
були предметами iмпорту. Місцеві майстри, поодинокі свідчення про
яких не завжди певні, використовували, напевно, імпортні штаби20.
На Волині існує с. Харалуг (нині Корецького району Рівненської
області), де знайдені сліди металургійного виробництва21. В околицях
с. Харалуг та сусідніх сіл Залізниця і Коловерть – значні поклади
болотної руди з вмістом заліза 20-30%. Криця, знайдена в с. Харалуг,
відрізняється від інших. Донецький металург В. Свитящук, який
вже довший час займається цими дослідженнями, переконаний,
що в процесі термообробки харалужна сталь отримувала ударну
в’язкість з достатньою твердістю. Такі клинки не кришилися і мало
затуплялися22.
Напевно, “харалужнi мечi” волинян мали свою специфiку,
зрозумiлу професiоналам, що автор “Слова” вважав за необхiдне
пiдкреслити. У цьому ж контексті “залізні папорзи під шеломи
латинськими” – ще одна специфічна деталь (дослідники пропонують
читати “папорзи” як “паворзи” – зав’язки з ремінців, укріплені
залізними пластинами, які лежали поверх кольчуги, на відміну від
руських шоломів, у яких зав’язки були з шовку і знаходилися під
кольчугою23). “Шоломи латинські”, як і “мечі харалужні”, характерні
переважно (якщо не винятково) для волинського війська. Зрозуміло,
що ні Й. Добровський, ні будь-який фальсифікатор з ХVIII ст. ніде не
міг про це довідатися.
Загадка “мечів харалужних” дискутується давно24. Слово “харалуг”
виводять від тюркського чи татарського “хара-лик”, перекладаючи
як “узорчата сталь, булат”25. Якщо ця версія правильна, то харалужні
20

Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 1. Мечи и сабли. – М. ; Л., 1966;
Его же. Военное дело на Руси в XIII–XV вв. – Л., 1976. – С. 23-27.
Савка М. Т., Тимчишин Я. Д. До iсторiї виробництва “мечiв харалужних” // УIЖ.
– 1965. – N 10. – С. 123-125.
22
Свитящук В. Где ковались мечи харалужные? // Вечерний Донецк. – 1992. – № 130134, 136-139, 146; Дмитриевский А. Вначале были мечи харалужные // Донецький
кряж. – № 1777. – 2005.-16 березня.
23 Лотман Ю. М. О слове “папорзи” в “Слове о полку Игореве” // ТОДЛ . – 1958. –
Т. 14. – С. 39-40.
24
Арендт В. В. К вопросу о “мечах харалужных” “Слова о полку Игореве” // Сборник
статей к 40-летию ученой деятельности академика А. С. Орлова. – Л., 1934; Архангельский Л. О мечах харалужних // Калашников. – 2003. – № 1.
25
Корш Ф. Е. Турецкие элементы в языке “Слова о полку Игореве” (Заметки к исследованиям П. М. Мелиоранского) // Известия Отделения Русского Языка и Словестнос21
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мечі, як і інші булатні клинки, кувалися зі штаб різносортової сталі зі
спеціальною технологією гартування та відпуску. Можливо, у складі
покладів болотної руди біля с. Харалуг були домішки ванадію, які
дозволяли уникнути крихксті заточених клинків.
Частина дослідників вхопилася за версію тюркського чи татар
ського походження терміну “харалуг”. Це дозволяло стверджувати,
що такі мечі могли потрапити на Русь лише у післямонгольський
період. Цим шляхом пішов, на жаль, і О. О. Зимін, який вважав,
що “харалуг” – слово чагатайського походження, тобто належить до
монгольського часу, а єдиний мусульманський меч, знайдений на
території Русі, датується XIV ст.26 Свій висновок учений підкріпив
довідкою відомого фахівця з історії обробки заліза Б. А. Колчина (“Чи
відома східна зброя в домонгольській Русі? Такої зброї ми не знаємо?,
в кінці ХІІ ст. поет навряд чи міг назвати мечі харалужними (при
умові, якщо це орієнталіз) ? (курсив наш – Л.В.), оскільки все військо,
яке його оточувало, було озброєне мечами, виготовленими за іншою
технологією – європейською”27).
О. О. Зимін знав про існування с. Харалуг біля Ровно (зі спогадів
В. Г. Короленка), відшукав і першу згадку про цей населений пункт
у документі з 1574 р. Це переконало його, що назва села – сліди
перебування там татар, яких у часи Вітовта масово приймали на
службу і наділяли невеликими земельними володіннями28. Належність
татарських родин до шляхти і доволі довге дотримання мусульманства
(деякі зберегли його досі) полегшує відповідні пошуки. Родини
ординського походження розселялися переважно в районі Тракаю в
Литві та в Білорусі, де досі прослідковуються сліди їх перебування.
Нічого подібного в колишньому Корецькому князівстві не було. Серед
місцевої шляхти не було жодної родини ординського походження.
Лише князі Глинські, які були нащадками Мамая, та пов’язані з ними
родини мали володіння в українських землях, але на Лівобережжі.
Жодних підстав для твердження, що Харалуг заснували ординці,
немає.
Коли вже була сформована основна аргументація стосовно
авторства і часу виникнення “Слова”, О. О. Зимін ознайомився зі
статтею М. Савки та Я. Тимчишина про можливість виробництва
харалужних мечів у с. Харалуг, але назвав її фантастичною,
ти. – 1903. – Т. 7, кн. 4. – С. 47-54; Мелиоранский П. М. Вторая статья о турецьких
элементах в языке “Слова о полку Игореве” (Ответ Ф. Е. Коршу) // Там же. – Т. 10,
кн. 2. – 1905. – С. 84-88; Ржига В. Ф. Восток в ”Слове о полку Игореве” // Слово о полку
Игореве: сб. ст. под ред. И. Г. Клобуковского и В. Д. Кузьминой. – М., 1947. – С. 182;
Менчес К. Восточные элементы в “Слове о полку Игореве”. – Л., 1979. – С. 156-157;
Баскаков Н. А. Тюркская лексика в “Слове о полку Игореве”. – М., 1985. – С. 99-172;
Его же. “Слово о полку Игореве” и древние тюрки Восточной Европы (ІХ-ХІІ вв.) //
Rocznik Orientalistyczny. – 1994. – T. 48, N 2. – P. 51-75.
26
Зимин А. А. Слово … – С. 258.
27
Там же. – С. 259.
28
Там же. – С. 259.
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піславшись на виважені заперечення М. Котляра . І справді, версія
щодо походження назви “харалуг” від коренів “харь”- “рибак” та
“луг” сумнівна. Але сумнівні й версії тюркського чи чагатайського
походження цієї назви. С. Гедеонов, наприклад, виводив це слово
від “корлязи” (як кальку з carolingi), небезпідставно стверджуючи,
що мечі у слов’ян були переважно франкського походження. Останнє
підтверджують як каталог А. Кірпічнікова30, так і недавні дослідження
польських археологів, які проводили спектральний аналіз знайдених
зразків. Гіпотезу С. Гедеонова підтримав М. Шефтель, знайшовши
лексичну аналогію з древньоверхньонімецьким car(a)l-ung/ing
– каролінги. До цієї ж думки схилився і К. Г. Мендес31. З. Штибер
відніс термін “харалуг” до польського дієслова charleżec – “красти,
брати здобич”32. Не бракує й інших версій походження цього
терміну: санскритський kharalanghyana – “що разить гостротою,
виблискує гостротою” (М. Мещерський, О. Бурликін); композит зі
слов’янських коренів (В. Німчук); композит із тюркських (“кара” ”чорний”) та слов’янських (“лужний, лутовяний, лужений”) у значенні
“покритий черню, воронений, закалений, стальний” (Д. Дубенський,
Д. Кулинич)33.
Як видно, етимологій нетюркського походження назви “Харалуг”
немало і більшість з них виглядає вагоміше від тюрко-чагатайських
версій, які базуються на різних варіантах навколо “кара” –“чорний”,
але жоден з них не зафіксований у яких-небудь текстах34. Тому
мусимо константувати, що етимологія цього терміну залишається
дискусійною.
Як уже було зазначено, саме термін “харалужні мечі” (як і “шеломи
латинські” та “папорзи” чи “паворзи”) автор “Слова” застосував,
описуючи волинську дружину, яка дійсно могла мати на озброєнні мечі
власного виробництва, виготовлені з криці майстерень Харалуга під
Корцем (яка чи не єдина на теренах Русі придатна для виготовлення
мечів за дослідженнями В. Свитящука), та шоломи латинського типу
(враховуючи тісні контакти князя Романа Мстиславича з П’ястами,
і взагалі Волині з Західною Європою). Така інформація, важлива
для сучасника, аж ніяк не могла спасти а думку жодному з авторів
ХVIII ст. Такі фантастичні збіги просто неможливі в природі.
Думка щодо запозичення терміну “харалужний” з “Задонщини”
виглядає наївно. Автор “Задонщини” зовсім не розумів значення
цього терміну, що вже само по собі вказує на його запозичення. Що
таке “берези харалужные” або “трещать копіа харалужныа”? Само
собою розуміється, що тріщати може тільки деревце списа, а назва
29

29

Котляр М. Ф. (К. М.) Сумнівна гіпотеза // УІЖ. – 1965. – № 11. – С. 160.
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие.
31
Творогов О. В. Харалуг // Энциклопедия “Слова о полку Игореве”: в 5 т. – СПб.,
1995. – Т. 5. – С. 176-178.
32
Stiber Z. Vieux-russe харалужный, cachoube charlężny // Lingua videt.
Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky. – Helsinki, 1965. – P. 130-131.
33
Творогов О. В. Харалуг... – С. 178.
34
Там же. – С. 176-177.
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всього списа сталевим чи булатним навряд чи правомірна . Чи міг
автор “Задонщини” взагалі мати інформацію про харалужні списи?
Зрозуміло, що у війську, яке 1380 р. брало участь у Куликовській
битві, такої зброї не могло бути. Металургійний центр у Харалузі
навряд чи існував у ХІV ст., і масштаби його діяльності не могли бути
такими великими, щоби допустити можливість експорту мечів за
межі Волині. Якщо ж би термін “харалуг” чи “харалужний” означав
узагалі зброю ординського походження, то він неминуче б зустрічався
в інших пам’ятках. Автор “Задонщини” на відміну від автора “Слова”,
не розуміючи до кінця значення терміну “харалужний”, міг запозичити
його тільки зі “Слова”, оскільки іншої схожої пам’ятки, де згадується
цей термін, просто не існує.
Книга О. О. Зиміна не йде ні в які порівняння із іншими
версіями. Це блискуча монографія високоерудованого автора, одного
з найкращих джерелознавців давньої історії Русі та Росії. Ґрунтовна
полеміка з аргументацією Д. Лихачова, О. Творогова, В. АндріяновоїПеретц, Л. Дмитрієва, Р. Дмитрієвої, Г. Якобсона та інших, спроби
нейтралізувати докази запозичень у “Задонщині” зі “Слова”, поза
сумнівами, вражають. Вони показують, що проблема набагато
складніша, ніж уявлялося раніше. Але за сучасного стану джерел,
особливо за відсутності волинського (чи може пінського) протографа
Іпатіївського зведення, все це залишається в межах гіпотез.
Причому на базі одних гіпотез будуються інші гіпотези. Недавня
знахідка Я. Книша – фрагменти Угорницького списку (які належать
до Єрмолаївської редакції, але містять справніший і повніший
літописний текст, ніж інші її списки), які були приклеєні до формату
оправи Угорницького пом’яника 1683 р.36, – переконують, що і ця
проблема далеко складніша, ніж уявляється багатьом дослідникам.
О. О. Зимін вважав автором “Слова” Іоіля (Івана) Биковського
(1726 – після 1797), який закінчив Києво-Могилянську академію,
де потім довший час викладав логіку, пізніше був викладачем
шляхетського корпусу у Санкт-Петербурзі, архімандритом Троїцького
Іллінського монастиря у Чернігові та Спасо-Ярославського монастиря,
де і було знайдено “Слово”37. О. Зимін навіть звернув увагу, звідки,
наприклад, монах так тонко розбирався у мисливських проблемах
(згадавши понад 80 разів різних звірів і т. д.) – на Чернігівщині в
часи Биковського були цехи гоголятників, соколятників та інших
мисливців38. Але скільки б тобі не розповідали про тонкощі полювання,
якщо ти сам не брав у них участі, асоціацій (тим більше частих) не
виникне. Це потрібно пережити і відчути. Інша справа – скальд
сіверського князя, який жив при княжому дворі його життям, брав
35

35

Там же. – С. 176.
Книш Я. Фрагменти невідомого списку Іпатіївського літопису // Галичина та Волинь у добу середньовіччя; до 800-річчя з дня народження Данила Галицького: історичні та культурологічні студії. – Л., 2001. – Т. 3. – С. 86-105.
37
Зимин А. А. Слово … – С. 302-338.
38
Там же. – С. 320.
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участь у постійних полюваннях та бенкетах.
Теоретично, звичайно, Іоіль Биковський міг бути автором “Слова”,
але він не міг нічого знати про мечі харалужні й деталі різниці між
шоломами латинськими та шоломами руськими. Не міг він знати і
топографії Пліснеська.
О. Зимін схилявся до версії, що “дебрь Кисаню” слід читати “бѣша
дебрьски сани”, розуміючи під ними сани, на яких везли покійника39.
Відчуваючи, що тотожність урочища Плоске під Києвом чи невідомого
городища на р. Плесні під Путивлем з літописним Пліснеськом, а
болота – з простором між двома валами в нижній течії р. Глубочиці
є непевною, вчений вирішив, що Пліснеськ “Слова” походить від
літописного Пліснеська, але лише як від літературного матеріалу40.
Однак у “Слові” не просто згаданий Пліснеськ як місце, де
з’явилися злі знамення у сні великого князя Святослава Всеволодовича
(який до речі, свого часу був князем волинським і бузьким). Там ще
є точна локалізація топоніма на оболоні – “дебри Кисані”. Чого тільки
не пишуть філологи, пояснюючи це “темне місце”41. О. Партицький
пропонував читати це місце як “дебрь Исканю”, вказуючи, що назва
“Искань” зустрічається в Галичині42. І справді, неможливо знайти на
всій території колишньої Русі іншу місцевість, ніж місцевість між
Підгірцями та Олеськом, де би було стільки “дебрів” – тобто болотяних
хащів. Галицький літературознавець та історик Роман Заклинський
(1852–1931) відшукав топонім “дебра Кисаня” на оболоні Пліснеська
ще на початку ХХ ст.43 В. Щурат звернув увагу також на наявність у
районі Пліснеська гір Вороняки, названих так через велику кількість
воронів, які там збираються44. Ці знахідки пройшли повз увагу
дослідників, до речі, як і публікація давньої роботи Йосифа Гронського
щодо топоніміки Пліснеська, зокрема “дебри Кисані”45. Отож реальний
Пліснеськ біля с. Підгірці з його топографією, болотом (деброю Кисанею
та іншими дебрами) відповідає описам у “Слові”. І це текстуально не
потребує пояснень, подібних до похоронних саней і т. д.
Район між Олеськом та Підгірцями ще й досі часто буває
підтопленим, перетворюючись у “синє море”, як його називають
місцеві жителі (зі стін Олеського замку він так і виглядає). У цьому
районі знаходиться і Бусова гора. У світлі цього дещо по-іншому
39

Зимин А. А. Слово Зимин А. А. Слово … – С. 294.
Там же. – С. 295.
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Салмина М. А. Дебрь Кисаню // Энциклопедия “Слова о полку Игореве”: в 5 т. –
СПб., 1995. – Т. 2. – С. 93-96.
42
Партыцький О. Темни містця в “Слова о пълку Игореве”. – Л., 1883. – С. 56-58.
43
Заклинський Р. Пояснене одного темного місця в Слові о полку Ігоревім. – Л, 1906.
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Щурат В. Пісня про похід Ігоря Святославича: поема ХІІ в. – Л., 1907. – С. ІХ-Х.
45
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звучить у контексті “Се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на брезъ
синему морю: звоня рускымъ златомъ, поють время Бусово, лелѣють
месть Шароканю”. Проблема Пліснеська і його топонімів знову ж
таки не така проста, щоб від неї відмахнутися. Тут потрібні подальші
серйозні дослідження.
Що стосується гори Бусової, то, як і “время Бусово”, спокусливо
слідом за О. Огоновським46 пов’язувати їх з антським князем Боусом,
Босом чи Божем. Зрозуміло, що навряд чи в часи походу Ігоря
пам’ятали про поразку антів від готів47, скоріше назва гори походить
від “бос” – “демон”, як пропонує І. Мицько48. У будь-якому випадку в
контексті інформації про околиці Пліснеська ця проблема виглядає
зрозумілішою.
Знову ж дивний збіг обставин. І знову ж такі пасажі ніколи
не могли написати ні І. Биковський ні Й. Добровський, ні інший
фальсифікатор ХVIII ст.
І. Мицько перекладає “мутен сон” Святослава так: “Всю ніч з
вечора босові ворони зграями літали в Пліснеську на оболоні, били
зміїв в дебрах та несли їх до синього моря”, що реально мало би
виглядати так: “Величезні зграї босових ворон без упину літали перед
валами Пліснеська, над сотнями могил-курганів. Це живе полотнище
раптово провалювалось униз, у дебрі. Там ворони били зміїв і несли
їх до величезних боліт в Олеську”. Зміст цього сну історик тлумачить
як перемогу роду половців Гзака і Кончака (“чрьный воронъ, поганый
половчине”, “дѣти бѣсови”) над родом руським (зы змыями)49. З огляду
на те, що Святослав Всеволодович, як колишній князь волинський і
бузький, міг добре пам’ятати околиці Пліснеська та Олеська, “мутен
сон” з точною прив’язкою до місцевості заслуговує на пильну увагу.
Згадки про Траяна та пов’язані з ним місця О. О. Зимін
відносив до відгомону блискучої перемоги П. Румянцева при Кагулі
(21.07.1770), вважаючи, що у ХІІ ст. не було сенсу взагалі говорити
про списи, що співають на Дунаї50. Учений виходив з впевненості,
що Ярослав Осмомисл – тесть головного героя “Слова” і сам далеко не
другорядний герой цього твору – не міг мати володінь чи стосунку до
Дунаю. Однак і тут все далеко не так однозначно51.
Фрагмент “Слова”, присвячений галицькому князеві, який
досить глибоко та переконливо інтерпретував російський історик
46
Огоновський О. “Слово о полку Игореве”. Поетичний памятник руської письменности ХІІ в. – Л., 1876.
47
Карсанов А. Н. К вопросу о “времени Бусовом” в “Слове о полку Игореве” // “Слово
о полку Игореве”. Комплексные исследования / отв. ред. А. Н. Робинсон. – М., 1988.
– С. 222-227.
48
Мицько І. Пліснеськ – батьківщина княгині Ольги // Ольжині читання, Пліснеськ.
10.10.2005. – Л., 2005. – С. 75.
49
Там само.
50
Зимин А. А. Слово ... – С. 317-319.
51
Див. наприклад: Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община.
– СПб., 2001. – С. 218-232.
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М.Тихомиров як ремінісценції з бойових дій 1185–1186 років,
коли галицький князь не дав угорському війську вдарити в спину
повсталим болгарам.
Ярослав “заступив королю шлях, замкнув Дунаю ворота”. Це
явне свiдчення блокади проходiв у Болгарiю. Замкнути Дунаю ворота
найкраще було в районi Залiзних ворiт, в ущелинi, де Дунай затиснутий
вiдрогами Трансiльванських Альп i горами Магоча, що пiдступали
до них з другого боку. Тодi й фраза “меча бремени чрез облаки”
означала певний реальний факт, спогади про який могли оживити у
сучасникiв картину переправи катапульт та інших метальних машин,
якi разом з лучниками могли “замкнути” Залiзнi ворота53. Саме цей
епізод міг зіграти вирішальну роль у ході болгаро-візантійської війни.
Напевно, удар у спину угорських військ міг змінити хід подій або
навіть призвести до повної поразки Асенів. Нічого подібного не могли
навіяти походи П. Румянцева, який до Дунаю не дійшов.
“...рища тропу Траяню чрез поля на горы” – також ремiнiсценцiя
болгарської вiйни54. За Д. Ангеловим, “Троянiв прохiд” – гiрський
прохiд вiд Пловдива, званий пiзнiше Василицею, добре вiдомий
у болгаро-вiзантiйських вiйнах ХII–ХIV ст.55 П. Румянцев воював
виключно у рівнинній місцевості.
“По Дунаю гради укрiпив, купцями населив, торгуючими через
море во Греки...” – результати дiяльностi Ярослава в Нижньому
Поднiстров’ї та Подунав’ї. Тодi, ймовiрно, i розцвiли такi мiста, як
Малий Галич (нинi Галац) неподалiк вiд впадiння Сирета у Дунай
чи Бирлад, Текуч, Романів торг, згадані у переліку “міст дальніх і
ближніх” та грамоті удільного галицького князя Івана Ростиславича
месемврійським купцям вiд 20.05.1134.56 Автентичність грамоти
визнавали
П. Голубовський57,
М. Дашкевич58,
П. Мутафчієв,
М. Грушевський59,
В. Пашуто60,
О. Насонов61,
М. Левченко62,
52
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– С. 31-34.
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// Известия на Българското Историческо Дружество. – София, 1948. – Кн. 22-24. –
С. 219.
56
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57
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58 Дашкевич Н. П. Грамота Ивана Ростиславича Берладника 1134 г. // Сб. ст. по истории права, посвящ. М. Ф. Владимирскому-Буданову его учениками и почитателями
/ под ред. М. Н. Ясинского. – К., 1904. – С. 366-369.
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О. Зимін ,
В. Потін ,
М. Брайчевський ,
А. Фроловський ,
Р. Рабінович67, Л. Войтович68 та О. Майоров69.
Противники автентичності грамоти (І. Богдан70, О. Соболевський71,
П. Панаїтеску72, М. Мохов73, М. Котляр74, П. Павлов75, В. Спінеї76,
C. Каштанов77, Б. Перхавко78), виступаючи наперід з упевненості, що
звенигородський князь Іван Ростиславич не міг володіти Бирладом і
Пониззям Дністра та Пруту79, вагомих аргументів не висунули. Грамоту
вперше ввів у науковий обіг відомий румунський історик і філологславіст Богдан Петричейку Хаждеу (1836–1907). Оригінал і первинна
копія грамоти втрачені ще у ХІХ ст. Противникові автентичності
грамоти, видному лінгвістові О. Соболевському вдалося довести
лише те, що текст грамоти написаний у ХІV–XV ст. в орфографічних
і лінгвістичних традиціях молдовських і болгарських документів того
часу80. Але це тільки дозволяє говорити, що до Б. П. Хашдеу потрапив
список з грамоти, виготовлений у ХІV–XV ст., або ж фальсифікат,
зроблений у цей період, під час фабрикації якого були використані
достовірні джерела й відомості. Необхідністю переписки грамоти в
“молдовські” часи було стремління продовжити традицію торговельних
пільг для деяких міст, як слушно зауважив Р. Рабинович81.
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Якщо Іван Ростиславич був сином перемишльського князя, то
за своїм походженням він не міг мати жодних прав на Галич82. З
таким логічним висновком погоджуються практично всі дослідники.
Я вже звертав увагу, що, окрім перемишльського князя Ростислава
Володаревича, був і його двоюрідний брат – теребовельський князь
Ростислав-Григорій Василькович, сином якого і був Iван Ростиславич
Бирладник. Він отримав свiй удiл за життя батька або по його смертi
вiд дядька галицького князя Iгоря-Iвана Васильковича, по смертi
якого залишався першим законним претендентом на спадщину
Васильовичів, через що був таким небезпечним для Володимирка
Володаревича та його наступника Ярослава Осмомисла83. Такого
висновку щодо походження князя Івана Ростиславича, не розгортаючи
широкої аргументації, дійшли М. Баумгартен та О. Рапов84.
Найдошкульнішим місцем грамоти противники її автентичності
вважають фразу “князь Бирладський від стола Галицького”. Якщо
вважати Івана Ростиславича звенигородським князем, столиця якого
знаходилася у Звенигороді на Білці на території Володаревичів, то ця
фраза виглядає позбавленою змісту. Але існувало кілька Звенигородів
саме у Теребовельському князівстві, яким володів батько Івана
Ростиславича Ростислав-Григорій Василькович85.
Якщо б грамота від 20.05.1134 була датована 1144 р., як вважав
М. Грушевський (що більш ніж сумнівно), то фраза “князь Бирладський
від стола Галицького” означає тільки, що після того, як Володимирко
захопив галицьку і теребовельську частки, його племінник залишився
васалом тепер уже князя всієї Галицької землі.
З новіших коментарів пам’ятки заслуговує на увагу думка
Г. Літаврина, який обґрунтував тезу, що територія у межиріччі
Дністра та Серета і Нижнє Подунав’я були воротами між морем і
Карпатами, через які в ХІ–ХІІ ст. кочовики проникали на Балкани. Не
маючи сил зайняти цей район, Візантія не заперечувала проти того,
щоб його опанував сильний галицький князь, виділяючи стосунки з
ним окремо від стосунків із Києвом86.
Про це свідчить і тісний союз Візантії з Галицьким князівством
у середині ХІІ ст., починаючи з 20.07.1104, коли дочка Володаря
Ростиславича Ірина вийшла за сина василевса Олексія Комнена
Ісаака87. Візантійський хроніст Іоанн Кіннам вважав галицького
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князя Володимирка Володаревича союзником василевса Мануїла І
на початку 1150-х роках.88 Після втечі 1164 р. в Галич Андроніка Ком
нена, сина Ірини Володарівни, вже наступного року відбувся обмін
посольствами. Галицький єпископ Кузьма їздив у Константинополь,
де отримав не тільки гарантії для Андроніка, але й підтвердження
союзу89. Наслідком цієї поїздки було розширення володінь руського
монастиря на Афоні 1169 р.90, а також згадка Русі у візантійськогенуезькій угоді 1169 р.91 Євстафій Солунський згадує про часті
посольства галицького князя до василевса Мануїла92. “Скіфська
кіннота”, яка брала участь у нещасливій битві проти сельджуцького
93
султана Килидж-Арслана ІІ при Миріокефалоні 17.09.1176 , була,
напевно, галицького походження94. Конфронтація наступила лише
після загибелі Андроніка Комнина (1185), але й тоді військовим
діям передувало галицьке посольство95. Спочатку повстання Асенів
в Болгарії підтримали бродники96, а вже потім галицькі війська
Ярослава Осмомисла. Відновлення візантійсько-галицького союзу
відбулося в часи Романа Мстиславича. бл. 1200 р., коли Добриня
Ядрейкович бачив у Константинополі галицьке посольство у складі
Твердяти Остромирича, Недана, Домажира і Негвара. М. Котляр
навіть вважає, що угода була укладена раніше – у 1197 чи 1198
роках.97
Археологічні знахідки в дельті Дунаю, зокрема у Діногетії поблизу
Галаца (малого Галича), містять елементи руської матеріальної
культури і датуються широким діапазоном Х–ХІІ ст.98 Узагалі в цьому
районі археологи знайшли доволі чисельні вироби давньоруського
походження (шиферні пряслиці, лунниці, колти, металеві браслети,
скляні персні і браслети, янтарні буси, енколпіони, нашийні хрестики,
керамічні яйця-писанки)99.
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98
Barnea I. Elementy dawnej kultury materialnej ruskiej I wschodniej (X-XII w.) w
Dinogetia koło Gałacu // Postępy Archeologii. – 1956. – N 5. – S. 211-258.
99
Комша М. Изделия древнерусских городов на территориях к юго-западу от Киевской Руси // Труды V Международного конгресса славянской археологии, Киев, 18-25
сент. 1985 г. – М., 1987. – Т. 3, вып. 1а. – С. 100-110.
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Про давню належність цих територій до Галицької землі свідчить
і ряд інших аргументів, зокрема топонімічних100, а також включення
вірменських парафій у Сереті, Сочаві (Сучаві) та Молдові до львівської
вірменської єпископії у кондаку від 13.08.1388 католікоса Теодороса
ІІ зі згадкою про Львів як “найблагословеннішу, що охороняється
Богом, столицю, славну матір міст християнських королів”, що
відбиває часи Галицько-Волинської держави101. Зрештою давні
молдовські грамоти писані староукраїнською мовою, а молдовські
літописи – церковнослов’янською (аж до реформи господаря Василя
Лупу 1636 р. ця мова залишалася офіційною). Якщо слов’янську
церковну номенклатуру (поп, вечерня, утреня і т.д.) у румунській
церкві ще можна пояснювати давньоболгарськими впливами на цей
регіон102, то використання мови в діловодстві нічим, окрім давньої і
довгої політичної належності Нижнього Подністров’я і Попруття до
Галицького князівства, пояснити не вдасться.
Ярослав Осмомисл справді “підпер гори Угорські своїми залізними
полками”, Карпатська лінія оборони була неприступною, і тому походи
угорського війська на Галич відбувалися в її обхід через Сянок і
Перемишль. Про це переконливо свідчать дослідження славної пам’яті
М. Рожка103. Чого вартували тільки наскельна фортеця Тустань чи
укріплення у Лаврові або Спасі.
Отже, до проблеми появи “Траянових” епізодів у “Слові” вартує
поставитися серйозніше. Якраз ремінісценції з болгаро-візантійської
війни, яка відбувалася саме в цей час і у якій, напевно, брали
участь галицькі війська, були більш актуальними і своєчасними для
сіверського скальда, ніж відгомін перемог П. Румянцева, війська
якого воювали на рівнині і до Дунаю не дійшли.
Таким чином, питання підробки “Слова о полку Ігореве”
залишається далеким від вирішення. Аргументи Е. Кінана не
виглядають переконливими і не знімають згаданих проблем, перш за
все “мечів харалужних”. Фундаментальна праця О. О. Зиміна також
залишає ці питання відкритими. Шкода, що втрачено роки, коли ця
праця була недоступною. За ці роки за участі самого вченого можна
100
Ці аргументи були зібрані у доповіді Андріяна Шийчука (Румунія) “До питання
південних кордонів Галицької Русі (за матеріалами візантійської історіографії)”, виголошеній на П’ятому міжнародному конгресі україністів у Чернівцях 28.08.2002 на
засіданні секції “Галицько-Волинське князівство”. На жаль, вони залишилися неопублікованими.
101
Дашкевич Я. Давній Львів у вірменських та вірмено-кипчацьких джерелах // Україна в минулому. – К.; Л., 1992. – Вип. 1. – С. 10-11.
102
Grecu A. Panowanie bułgarskie na półod Dunaju w IX-X w. // Postępy Archeologii.
– 1956. – N 5. – S. 211-258.
103
Рожко М. Ф. Карпатські фортеці доби Київської Русі // Київська Русь: культура,
традиції. – К., 1982. – С. 12-20; Його ж. Тустань давньоруська наскельна фортеця. – К.,
1996; Його ж. Міста, дерев’яне будівництво, наскельні та оборонні споруди Карпат
ІХ-ХІV ст. // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. – Л., 1999.
– Т. 1. – С. 361-460; Його ж. Наскельні оборонні комплекси Карпат на території України і Польщі (проблеми дослідження та інтерпретації) // Етногенез та рання історія
слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть: матеріали Міжнар. наук. археол.
конф., 30-31 берез. 2001. – Л., 2001. – С. 268-276.
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було би просунутися далеко вперед. Потрібні подальші дослідження в
різних напрямках. Дискусію сьогодні немає підстав закривати, а тим
більше твердити, що підробка “Слова” встановлена і лише потрібна
зміна поколінь, щоби відійшли наслідки віри в автентичність “Слова”
з академічної літератури104.
Продовжується і дискусія навколо авторів “Слова”, з числа яких
можна виключити Йозефа Домбровського, Іоіля Биховського, самого
князя Ігора Святославича105, його дружину Єфросинію Ярославну106,
київського боярина Петра Бориславича107, сина Ярослава Осмомисла
Володимира108. Володимир Ярославович з Путивля в Галич 1183 р.,
напередодні подій, пов’язаних із походом Ігоря109.
З новіших версій саме версія А. Чернова, який вважає автором
сина київського князя Святослава Всеволодовича Володимира,
найбільш обґрунтована110. Володимир володів усім об’ємом інформації,
яку використав автор “Слова”, зокрема знав, що Єфросинія Ярославна
чекала на мужа у Путивлі, а не в Новгороді Сіверському. А. Чернов
звернув увагу, що Всеславу у київській темниці дзвонять до утрені
дзвони Полоцької Софії (колишній новгородський князь Володимир
Святославич добре знав, що ці дзвони були вивезені з Новгорода, за
що Всеславу “Божого суду не минути”111).
“Мутен сон” Святослава Всеволодовича, який, поза сумнівами,
бував в околицях Пліснеська хоча б у часи, коли був князем
волинським (1142–1146) чи бузьким (1146)112, також міг бути
навіяний Володимиру Святославичу розповідями батька. Не варто
тут шукати паралелі з фольклорними мотивами весільних пісень про
сон нареченої напередодні весілля113.
Вигладало, що збірник зі “Словом”, який потрапив до графа
О. І. Мусіна-Пушкіна, це скоріш за все “Келійний літописець”
ростовського митрополита св. Димитрія (Туптала) (1651–1709)114. За
новою версією А. Боброва збірник потрапив до графа не із Спасо104

Кeenan E. Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor Tale. – Р. 433.
Чивилихин В. Память. – М., 1984.; Його ж. Пам’ять. Ч. 1. // Роман-газета. – 1985.
– № 3/4.
106
Абрамов М. А. К проблеме авторства “С лова о полку Игореве” // “Слово о полку
Игореве” и мировоззрение его эпохи. – К., 1990. – С. 154-163.
107
Рыбаков Б. А. Петро Бориславич. Поиск автора “Слова о полку Игореве”.
– М., 1991.
108
Махновець Л. С. Про автора “Слова” // Пам’ятники України. – К., 1985. – № 3.
– С. 24-27.
109
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 634.
110
Чернов А. Три имени автора “Слова о полку Игореве”. Текст как оттиск личности
автора // Чернов А. Хроники изнаночного времени. – СПб., 2006. – С. 171-254.
111
Там же... – Прим. 70.
112
Войтович Л. Княжа доба на Русі… – С. 400-401.
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Манн Р. Заметки к тексту “Слово о полку Игореве” // Исследования “Слова о полку
Игореве” / отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л., 1986. – С. 133-137.
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Войтович Л. “Келійний літописець” Дмитра Туптала та “Слово о полку Ігоревім”
// Львівська медієвістика. Вип. 1. Дмитро Туптало у світлі українського барокко.
– Л., 2007. – С. 187-197.
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Преображенського Ярославльського монастиря, а був переписаний у
Кирило-Білоозерському монастирі відомим книжником Єфросином,
який до чернецтва був князем Іваном Дмитровичем, сином
претендента на московський престол князя Дмитра Шемяки,
який довший час був князем сіверським та рильським115. Якщо
його здогадка підтвердиться, то це ще один аргумент на користь
версії А. Чернова щодо авторства вщизького князя Володимира
Святославича. Звичайно, все це дискусії. Можна тільки здогадуватися,
що автором був скальд, можливо і княжого походження, близький до
Ігоря Святославича або до Святослава Всеволодовича.

115
Бобров А. Г. Проблема подлинности “Слова о полку Игореве” и Ефросин Белозрский
// Acta Slavica Japonia. – 2005. – Vol. 22. – Р. 280-281; Его же. Существовал ли Мусин-Пушкинский сборник со “Словом о полку Игореве”? // Studia Slavica et Balcanica
Petropolitana. – 2007. – № 1/2. – С. 39-51.
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СУПЕРЕЧНОСТІ ДЖЕРЕЛ
ЩОДО ПРИЧИН ОСТАННЬОГО ПОХОДУ
РОМАНА МСТИСЛАВИЧА

З

другої половини ХІХ ст. продовжується дискусія навколо
останнього походу галицько-волинського князя Романа
Мстиславича, його загибелі під Завихвостом та можливого союзу з
німецьким королем Філіпом Штауфеном. Хвилювала ця проблема і
М. Рожка1. Звернемо тепер увагу та спробуємо визначити головні
риси політичних зрушень, що відбувалися під час розглянутих подій
у німецьких землях, та мали на них безпосередній і багато у чому
вирішальний вплив. Вони були пов’язані із новим витком боротьби за
верховну владу у Священній імперії між Штауфенами та Вельфами,
що розгорнулася на зламі ХІІ–ХІІІ ст.
Переломним у боротьбі за верховну владу у Німеччині став
1204 р.
Здобувши перемогу на Сході, король Філіп (вплив якого значно
зміцнився після здобуття хрестоносцями Константинополя) вдався
до рішучих дій щодо своїх супротивників на Заході, застосовуючи
як дипломатичні, так і військові засоби. Протягом року він змусив
ландграфа Тюрінгії Германа (який неодноразово змінював свої
політичні орієнтири, перебігаючи від Штауфенів до Вельфів) та
короля Чехії Пржемисла стати на свій бік, здійснивши похід по їхніх
землях.
Наприкінці 1204 р. Філіп здобув рішучу дипломатичну перемогу,
залучивши на свій бік кельнського архієпископа Адольфа фон
1
Як розповідав мені Л. В. Войтович, під час його роботи над біограмою князя Романа
Мстиславича (Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006.
– С. 470–490) М. Ф. Рожко показував йому цілу колекцію фотографій переправи біля
Завихвоста та інших можливих місць битви. Очевидно, він планував щось про цей
похід написати.
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Альтену, що свого часу відіграв вирішальну роль у коронації
Оттона та був непримиренним ворогом Штауфенів. Переконаний
у своїх силах, Філіп демонстративно склав з себе королівський
сан та оголосив нові вибори, які відбулися 6 січня 1205 р. у місті
Ахені. Філіп знову був обраний королем та відразу ж коронований
кельнським архієпископом в ахенській церкві пресв. Богоматері
– місці законної коронації німецьких королів – із дотриманням всіх
вимог стародавнього ритуалу2.
Похід Романа Мстиславича до Саксонії – головної вотчини
Вельфів – влітку 1205 р. повністю вписується в контекст подій
вирішального етапу боротьби з ними Штауфенів, адже саме у цей час
Філіп готувався нанести удар по ще одному оплоту Вельфів, мабуть,
найважливішому на той час, – місту Кельну, жителі якого, на відміну
від свого архієпископа, твердо підтримували Оттона, бо мали тісні
торговельні зв’язки з Англією та знаходилися під впливом короля
Іоанна Безземельного, рішучого прибічника Вельфів.
Незабаром після загибелі Романа, у вересні 1205 р. Філіп розпочав
облогу Кельна, жителі якого вчинили рішучий опір. Місто здобути
не вдалося, але під час сутичок Оттон був тяжко поранений, після
чого рештки його прибічників і навіть його власний брат, рейнський
пфальцграф Генріх, пристали до Філіпа. 27 липня 1206 р. у битві
поблизу Вассенберга (західніше Кельна) війська Філіпа здобули повну
перемогу над військами Оттона3.
***
В. Т. Пашуто, пояснюючи причини загибелі Романа під час походу
1205 р., припускає, що галицько-волинський князь свідомо втрутився
у польсько-німецькі політичні стосунки. На думку дослідника,
малопольський князь Лєшко Білий був тоді союзником Вельфів і
таким чином у битві під Завихвостом відстоював інтереси останніх,
не даючи Романові дістатися Саксонії4. Таку ж думку висловлював
свого часу й В. Абрахам, також вважаючи Лєшка Білого союзником
2
У перший раз Філіп був коронований дещо іншим чином, що надавало зручну
нагоду його противникам оскаржити цю коронацію, апелюючи до римського папи.
– Stehkämpfer H. 1) Der Kölner Erzbischof Adolf von Altena und die deutsche Königswahl
(1195–1205) // Beiträge zur Geschichte des mittelalterlichen deutschen Königtums:
Historische Zeitschrift. Beiheft. NF. Nr. 2. – München, 1973; 2) Über das Motiv der
Thronstreit-Entscheidungen des Kölner Erzbischofs Adolf von Altena 1189–1205. Freiheit
der fürstlichen Königswahl oder Aneignung des Mainzer Erzkurrechts? // Rheinische
Vierteljahresblätter. – 2003. – Bd. 67; Krieb S. Vermitteln und Versöhnen. Konfliktregelung
im deutschen Thronstreit 1198–1208 // Norm und Struktur. – Köln; Weimar; Wien, 2000.
– Bd. 13.
3
Див. новітні дослідження біографії Філіпа Швабського та політичних відносин його часу: Schütte B. König Philipp von Schwaben. Itinerar
– Urkundenvergabe – Hof. – Hannover, 2002, Monumenta Germaniae Historica
Schriften. – Bd. 51; Csendes P. Philipp von Schwaben. Ein Staufer im Kampf um
die Macht. – Darmstadt, 2003, Gestalten des Mittelalters und der Renaissance.
4
Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. – М., 1968. – С. 165.
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Вельфів . Подібні припущення трапляються й у сучасній літературі .
Але історики ніяк не пояснюють, на чому ґрунтується така версія.
Більше того, проаналізувавши широке коло джерел, Б. Влодарський
вже давно повністю її спростував, довівши, що немає жодних, навіть
опосередкованих, натяків на існування союзних домовленостей між
Лєшком та Оттоном ІV7.
Відсутність будь-яких слідів стосунків Лєшка з Оттоном
стала для Б. Влодарського важливим аргументом для того, щоб
відкинути звістку з Хроніки Альбріка про похід Романа до Саксонії
як недостовірну, бо якби галицько-волинський князь дійсно ставив
таку ціль, про це мали б знати польські хроністи та руські літописці.
Особливо, вважав дослідник, це стосується тогочасних польських
річників та засновницького документа вівтаря св. Гервазія і Протасія,
спорудженого Лєшком з нагоди перемоги над Романом, що сталася
у день пам’яті згаданих святих (19 червня). Опікуном саме цього
вівтаря у кінці ХV ст. був відомий польський історик Ян Длугош, який
не минув би такої важливої деталі у своїй докладній оповіді про похід
Романа, як не минули б такого значного для зовнішньої політики Русі
факту й руські літописці8.
Гадаємо, що подібні міркування спростовуються одним простим
зауваженням: польські володарі, як і їхні хронікарі, взагалі могли й
не знати про справжні наміри Романа та цілі його походу. Адже план
галицько-волинського князя відносно військової взаємодії з королем
Філіпом мав бути секретним, щоб задуманий удар по Саксонії нанести
зненацька. Для того потрібно було запобігти передчасному витоку
інформації, тим більше з огляду на можливі прихильні відносини
когось з польських князів до Вельфів та їхнє шанобливе ставлення
до Риму.
Отже, нема нічого дивного, що укладачі польських хронік не знали
про справжні плани Романа й дивувалися з приводу несподіваної
агресії та зрадливості руського князя9. Адже й давньоруські літописці
5

5

6

Abraham W. Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. – Lwów,
1904. – T. 1. – S. 99.
Щавелева Н. И. Древнерусские известия Великопольской хроники // ЛХ. 1976 г.
– М., 1976. – С. 62; Назаренко А. В. Русско-немецкие связи домонгольского времени
(IХ – середина ХIII вв.): состояние проблемы и перспективы дальнейших исследований // Из истории русской культуры. – М., 2002. – Т. 2, кн. 1. – С. 269. – При тому
О. В. Назаренко посилається на відому працю Б. Влодарського (Włodarski B. Polska i
Ruś. 1194–1340. – Warszawa, 1966), але на вказаних ним сторінках (S. 21-22) взагалі
нема мови про події 1205 р. Питання, пов’язані з походом Романа до Польщі Б. Влодарський розглядає у іншому місті свого дослідження (починаючи з S. 25) й приходить
до зовсім протилежних висновків.
7
Włodarski B. 1) Polityka Ruska Leszka Białego. – Lwów, 1925. S. 19-23; 2) Polska i
Ruś … – S. 26.
8
 	 Włodarski B. Polska i Ruś …. – S. 26.
9
Під впливом середньовічних хронік ця думка стала популярною й у польських дослідників, які розмірковують з того, як могло трапитися, що Роман почав воювати
6

60

Олександр МАЙОРОВ

не знали про його далекосяжні прагнення, зобразивши його дії як
звичайний військовий похід до Польщі, під час якого було захоплено
два польських міста10. Власного Романового літописання, як відомо,
не збереглося, а у далекому Суздалі, природно, могли й не знати про
таємні наміри галицько-волинського князя.
Не виключено, що у конфлікті Романа з Лєшком та Конрадом був
і ще один мотив, що безпосередньо випливав із ситуації у руськопольських відносинах перших років ХІІІ ст. Приблизно через рік після
загибелі Романа під час зустрічі з його вдовою Анною Лєшко Білий
висунув здогад, що війну з галицько-волинським князем спричинили
провокаційні дії якогось Володислава11. Більшість дослідників
вважає, що ним був великопольський князь Володислав Лясконогий,
син князя Мешка ІІІ, що намагався поширити свою владу на Краків
та Малу Польщу12.
Але цей мотив ніяк не заперечує можливості інших, більш
вагомих, на наш погляд, причин походу 1205 р., про які мало хто
знав як у Польщі, так і в самій Русі. Натомість, цілком вірогідно,
що про таємні стосунки та плани Романа й Філіпа могли знати
французькі союзники останнього, що підтримували лінію Штауфенів
під час Четвертого Хрестового походу та боротьби за верховну владу
у Німеччині, головним з яких був французький король Філіп ІІ Август.
Окрім того, переважна більшість французьких рицарів та сеньйорів,
що були свідками та учасниками подій початку ХІІІ ст., як ми бачимо,
походила з Шампані. Разом із ними відомості про невдалий похід
Романа Мстиславича, здійснюваний на підтримку Філіпа Швабського,
могли потрапити до далекого шампанського абатства.
***
Слід також зазначити, що укладач хроніки абатства Трьох
Джерел, монах Альбрік, належав до одного з провідних монастирів
Ордену цістерціанців. Монастир був заснований на початку ХІІ ст.
і став сьомим за часом створення абатством ордену. Протягом ХІІ
– першої половини ХІІІ ст. монастир, як і орден в цілому, проводив
активну місіонерську діяльність і став засновником десяти нових
абатств, у тому числі на території Угорщини та Хорватії. При цьому,
з близькими родичами, з якими завжди підтримував добрі стосунки (Grodecki R.,
Zachorowski S., Dąbrowski J. Dzieje Polski średniowiecznej. – Kraków, 1926. – T. 1. –
S. 231; Włodarski B. Politykaruska Leszka Bialego… – S. 19.
10
ПСРЛ. – М., 1997. – Т.1. – Стб. 425.
11
Там само. – М., 1998. – Т. 2. – Стб. 719.
12
Droba L.Stosunki Leszka Bialego z Rusią i Węgrami. – Krakow,1881. – S. 16; Włodarski B.
Polityka ruska Leszka Bialego ... – S. 27; Historia dyplomacji polskiej. – Warszawa, 1982.
– T. 1. – S. 144-145; Wyrozumski J., Gierowski J. A. Historia Polski. – Warszawa, 1988.
– T. I. – S. 127; Головко О. Б. 1) Князь Роман Мстиславич та його доба. Нариси з історії
політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. – К., 2001. – С. 182; 2) Корона Данила Галицького. Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя. – К., 2006. – С. 242.
– Втім, не виключено, що цим Володиславом міг бути й визначний галицький боярин
Володислав Кормильчич, що ворожо ставився до Романа (Крип’якевич І. П. ГалицькоВолинське князівство. – Львів, 1999. – С. 86).

...ЩОДО ПРИЧИН ОСТАННЬОГО ПОХОДУ РОМАНА МСТИСЛАВИЧА

окрім володарів Франції, монастир користувався прихильністю
правителів Священної імперії з династії Штауфенів, особливо короля
Філіпа Швабського та імператора Фрідріха ІІ13.
Щодо Ордену цістерціанців, то під час свого розквіту, який
також припадає на другу половину ХІІ – першу половину ХІІІ ст.,
за багатством та впливовістю він займав чи не найперше місце
серед усіх католицьких орденів. Завзята цістерціанська проповідь
пуританської моралі справляла велике враження на сучасників
та мала значний вплив на розвиток освіти, виховання, мистецтва
та права. Орден розгорнув надзвичайно масштабне будівництво,
поширюючи свій вплив через мережу власних монастирів, та успішно
займався господарськими справами. На початку ХІІІ ст. йому
належало вже близько двох тисяч монастирів у Франції, Німеччині,
Англії, Скандинавії, Іспанії, Італії, Угорщині та Греції14.
Члени ордену були постійними учасниками церковних соборів та
конгрегацій по всій Європі, що сприяло обміну між ними новинами
та інформацією стосовно найважливіших подій не тільки церковного,
але й політичного життя. Особливо це стосується часів Четвертого
Хрестового походу, в організації та здійсненні якого орден відігравав
досить помітну роль15.
Міцні позиції орден мав у Німеччині: впливу ідеології цістерціанців
у кінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. зазнав навіть імперський двірцевий
церемоніал16. Для даного дослідження важливе значення має
наступний факт. Одними з найважливіших осередків ордену у
німецьких землях були Саксонія та Брауншвейг17. Під час боротьби
за владу Філіпа Штауфена з Оттоном ІV ці землі складали головний
13

Dimier A. Trois-Fontaines abbaye cistercienne // Mémoires de la Société d’Agriculture,
Commerce, Sciences et Arts de la Marne. – Châlons-sur-Marne, 1965. – T. 80; Billot S.
Trois-Fontaines, fille aînée de Clairvaux: étude et édition du chartrier (1118–1231). – Paris,
1997 (Thèse de l’Ecole nationale des Chartes); Vilain G. Trois-Fontaines, première fille de
Clairvaux // Dossiers d’Archéologie. –1998. – Nr. 234. Juin-juillet.
14
Lekai L. Geschichte und wirken der weissen Mönche: der Orden der Zisterzienser. [S. l.]
– 1958; Pötschke D. Geschichte und Recht der Zisterzienser. – Berlin, 1997. Див. також:
Sommerfeldt J. R. Studies in medieval Cistercian history. Kalamazoo, Mich, 1976; Truth
as gift: studies in medieval Cistercian history in honor of J. R. Sommerfeldt. Kalamazoo,
Mich, 2004.
15
Brown E. A. R. The Cistercians in the Latin Empire of Constantinople and Greece, 1204–
1276 // Traditio. Institute of Research and Study in Medieval Canon Law. – New York,
1958. – Vol. 14; Andrea A. J. Cistercian Accounts of the Fourth Crusade Were They AntiVenetian? // Analecta Cisterciensia. – Roma, 1987. – Vol. 43; Richard J. The Establishment
of the Latin Church in the Empire of Constantinople (1204–1227) // Latins and Greeks in
the Eastern Mediterranean After 1204 / Ed. B. Arbel, B. Hamilton, D. Jacoby. – London,
1989. – P. 52, 55, 60.
16
Staab F. Reichszeremoniell und Zisterzienseraskese. Begegnungen auf dem Trifels unter
Heinrich VI. und Philipp von Schwaben // Burg und Kirche zur Stauferzeit. Akten der 1.
Landauer Staufertagung 1997 / Hrsg. von V. Herzner und J. Krüger. – Regensburg, 2001.
– S. 31-46.
17
Про німецькі осередки ордену та їхні громадсько-політичні та культурні впливи див.: Winter F. Die Zisterzienser des nordöstlichen Deutschlands. – Aalen, 1966;
Knefelkamp U. Zisterzienser. – Berlin, 2001; Eberl I. Die Zisterzienser. Geschichte eines
europäischen Ordens. – Stuttgart, 2002; Hauschild S. Das Paradies auf Erden. Die Gärten
der Zisterzienser, Ostfildern, 2007.

61

62

Олександр МАЙОРОВ

оплот Вельфів, і саме до Саксонії був спрямований похід Романа
Мстиславича. Отже, саксонські цістерціанці (як і орденська братія
взагалі), беручи активну участь не тільки у релігійних, але й у
політичних справах, могли знати про ворожі наміри руського князя.
В усякому разі не є випадковим вкрай негативне ставлення до нього
Хроніки Альбріка – цістерціанця з берегів Марна, – що змальовує
Романа як ворога церкви (чого нема, до речі, у польських джерелах
та й що навряд чи могло відповідати дійсності).
Отже, не можна погодитися з тими дослідниками, які піддають
сумніву повідомлення Хроніки Альбріка про похід Романа Мстиславича
на тій підставі, що воно “несе досить тенденційне навантаження.
Давньоруський князь, – зауважує О. Головко, – зображується у
ній як ”удаваний християнин”, якому хроністом приписується
прагнення здійснити найтяжчий злочин – руйнацію християнських
храмів”18. Такий довід не враховує політичної спрямованості
хроніки, автором якої був цістерціанський монах, що оцінював події
1205 р. насамперед з точки зору римської церкви, яка (в особі папи
Інокентія ІІІ) підтримувала тоді Вельфів. Отже, негативне ставлення
французького хроніста до особи Романа Мстиславича, що діяв на боці
Штауфенів, свідчить скоріше на користь вірогідності повідомлення
про його похід до Саксонії, бо відповідає розкладу політичних сил та
поглядам учасників подій того часу.
Щодо звинувачення Альбріком руського князя у намірі поруйнувати
християнські церкви, то воно також не дає жодних підстав для
сумнівів у достовірності повідомлення про похід до Саксонії. Подібні
звинувачення з уст середньовічних церковних письменників – не
більше як звичайний суто літературний засіб, стилістичний зворот,
який взагалі не можна розглядати як інформацію про реальні історичні
події. До таких засобів церковні автори вдавалися, зображуючи
ворожі дії своїх політичних суперників.
Як приклад, наведемо ще один з епізодів боротьби Штауфенів
з Вельфами з 30-х років ХІІ ст. Під час протистояння із швабським
герцогом Фрідріхом ІІ (батьком майбутнього імператора Фрідріха І
Барбариси) німецький король та згодом імператор Лотар ІІІ
(союзник Вельфів) за допомогою чеських військ здійснив напад та
пограбував місто Аугсбург, що визнавало владу Фрідріха ІІ, У листі
до бамбергського єпископа Оттона, датованому вереснем 1132 р.,
аугсбурзький єпископ Герман змальовує дії короля та його союзників
як антихристиянський вчинок, спрямований виключно проти
церкви: “…навів (король Лотар – О. М.) на церкву Христову ворогів
Христових, людей нелюдяних, язичників, а саме богемів і половців,
що іменуються в просторіччі фальвами (Valwen), які, як то всім добре
відоме, є і завжди були гонителями Христа і церкви”19.
18

Головко О. Русь і руські князівства на сторінках польських наративних джерел //
Terra cossacorum: Студії з давньої і нової історії України: науковий збірник на пошану
професора Валерія Степанкова. – К., 2007. – С. 374.
19
CDERB / Ed. G. Friedrich. – Pragae, 1904. – T. 1. – P. 127.
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Насправді ж йшлося лише про звичайну політичну боротьбу.
Більш нейтральне джерело – вишеградське продовження Хроніки
Козьми Празького – подає цю справу зовсім в іншому світлі. Нічого
не кажучи ані про половців, ані про якихось інших язичників,
ця хроніка повідомляє про дії чеського загону, що був наданий
князем Собеславом І королю Лотарю для супроводження його у
коронаційному поході до Риму20. Тобто ціль походу ніяким чином не
була пов’язана з антицерковними заходами; навпаки, своїми діями
Лотар та його союзники намагалися тоді не втратити прихильності
римського папи.
***
Натомість не витримує критики версія польського походу Романа
1205 р., наведена Яном Длугошем, яка ще й досі має прихильників
серед дослідників. Згідно із Длугошем, галицько-волинський князь
висунув свої претензії щодо Любліна та Люблінської землі у відповідь
на несплату польськими князями Лєшком та Конрадом грошової
компенсації за військову допомогу, що була надана їм раніше. З
великим військом Роман обложив Люблін, але, дізнавшись, що Лєшко
й Конрад також зібрали велике військо, зняв облогу й подався їм
назустріч, грабуючи й розорюючи попутні міста та села. Спроба
польських князів через своїх послів полагодити справу мирно не
мала успіху. Роман перейшов Віслу у районі Сандомира й прийняв
бій з поляками поблизу міста Завихвоста, у якому зазнав поразки та
й загинув21.
Розповідь Длугоша лягла в основу багатьох історичних творів ХVI–
ХVIII ст. (хронік М. Стрийковського, М. Кромера та М. Бєльського,
Густинського літопису та ін.)22. Ця ж версія панувала в науковій
літературі ХIХ–початку ХХ ст.23
Звістка про те, що метою Романа у 1205 р. було захоплення
польських територій, зокрема міста Любліна, приймається також
деякими новітніми дослідниками як основа для подальшої
20

Canonici Wissegradensis continuatio Cosmae / Ed. R. Köpke // MGH. SS. – Hannoveriae,
1851. – T. 9. – P. 138.
21
Див.: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królewstwa Polskiego. – S. 239244. Російський переклад див.: Щавелева Н. И. Древняя Русь в “Польской истории”
Яна Длугоша (книги I–VI): текст, перевод, комментарий. – М., 2004. – С. 345-349.
22
Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Źmódska i wszystskiéj Rusi. – Warszawa,
1846. – T. 1. – S. 211-214; Kronika Polska Marcina Kromera, biskupa Warminskiego.
– Sanok, 1857. – T. I. – S. 371-374; Kronika Marcina Bielskiego. – Sanok, 1856. – T. I.
– S. 232-235; ПСРЛ. – СПб., 2003. – Т. 40. – С. 110.
23
Клеванов А. История Юго-Западной Руси от её начала до половины ХV века. – М.,
1849. – С. 100; Соловьев С. М. История России с древнейших времен. – Т. 3 // Соловьев С. М. Сочинения: в 18-ти кн. – М., 1988. – Кн. 2. – С. 562; Иванов П. А. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца ХIV века. – Одесса,
1895. – С. 158; Wilkiewicz-Wawrzyńczykowa A. Ze studiów nad polityką polską na Rusi
na przełomie XII i XIII wieku // Ateneum Wieleńskie. – 1937. – T. – XII. S. 20; Пичета В.
Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии. – М. 1940. – С. 11; Гуржій І. Об’єднувач галицько-волинських земель // Україна
в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVII ст.). – К., 2002. – Вип. 2.
– С. 410.
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реконструкції історичних подій того часу. На підтримку цього
наводяться міркування, що виникають шляхом порівняння різних
фактів зовнішньої політики не стільки самого Романа Мстиславича,
скільки його сина Данила та онука Лева щодо Люблінської та
Сандомирської земель24.
Але версія Длугоша стосовно причин Романового походу до
Польщі хибна. Ранні польські та руські джерела нічого не кажуть
про його матеріальні вимоги до польських князів та про облогу
руськими військами Любліна25. Подібні відомості з’являються лише
у джерелах ХV–ХVІ ст. – у хроніках Длугоша та його послідовників.
Усі вони стверджують, що у 1205 р. галицько-волинський князь
зажадав від польських князів компенсації за надану їм допомогу у
битві під Суходолом, яка, за логікою викладу, мала відбутися раніше
описуваних подій. В дійсності ж така битва трапилася 25 березня
1243 р., та в ній брав участь не Роман, а його сини, що допомагали
малопольському князеві Болеславу Сором’язливому боротись проти
мазовецького князя Конрада26. Протягом кампанії наступного 1244 р.
руські війська дійсно облягали Люблін, про що є окреме повідомлення
у хроніці Длугоша27.
Дослідженнями Г. Лябуди встановлено, що польський хроніст
ХV ст. переплутав та механічно поєднав в одну розповідь два зовсім
різні епізоди, розділені значним проміжком часу, – похід Романа
1205 р. й похід його сина Данила 1244 р.28 Таким чином, ані битва
під Суходолом, ані облога Любліна не можуть мати відношення до
зовнішньої політики Романа Мстиславича29. Тому більш обґрунтованою
слід визнати позицію тих дослідників, які відмовляються від версії
Длугоша, надаючи перевагу повідомленням інших джерел30.
***
24

Пшик В. 1) Про похід Романа Мстиславича на Польщу 1205 р. // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. – Л., 1993. – С. 97-98;
2) Трагедія під Завихостом 1205 року // Республіканець. – 1993. – № . – С. 22-28; Головко О. Б. 1) Князь Роман Мстиславич та його доба … – С. 181; 2) Русь і руські князівства на сторінках польських наративних джерел ... – С. 376.
25
Rocznik kapitulny krakowski / Wyd. A. Bielowski // MPH. – Lwów, 1872. – T. 2. –
Р. 800-801; Kronika Boguchwala i Godyslawa Paska / Wyd. A. Bielowski // Іbid. – Р. 553;
Kronika Wielkopolska / Wstep i komentarze opracowala B. Kürbisowna. – Warszawa, 1965.
– S. 201. – Див. також: ПСРЛ. – М., 1997. – T. 1. – Стб. 425.
26
Rocznik Traski ... – Р. 838.
27
Rocznik kapitulny krakowski … – Р. 804; Rocznik Traski. – Р. 838; Jana Długosza
Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królewstwa Polskiego. – Warszawa, 1973. – Ks. 7/8. –
S. 57.
28
Labuda G. Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królestwa
Polskiego Jana Dlugosza. Próba rekonstrukcyi. – Poznań, 1983. – S. 34-35, 145, 148-149.
29
Myśliński K. Problemy terytorialne w stosunkach między Polską i księstwem halickowłodzimierskim w XIII wieku // Nihil superfluum esse. Prace z dziejów śriedniowiecza
ofiarowane Pr. J. Krzyżaniakowej. – Poznań, 2000. – S. 231.
30
Włodarski B. Polska i Rus … – S. 25-30; Labuda G. Dwa zamachy stanu w Polsce (1177–
1179, 1202–1206) // Sprawozdania Poznanskiego Towarzystwa Przyjacol Nauk. – 1971.
– Т. 82. – S. 103-104; Przybył M. Władysław Łaskonogi, książe wielkopolski 1202–1231.
– Poznań, 1998. – S. 64-65.
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Початок активних контактів Романа з володарями Священної
імперії не випадково співпадає з появою укладеного цим князем
проекту “доброго порядку” (датованого в “Історії Російській”
В. М. Татищева 1203 р.), що увібрав у себе основні ідеї проекту
Вельфів. Проект Вельфів приваблював руського князя своїм
політичним змістом незалежно від його особистих симпатій до
Штауфенів. Тим більше, що у 1203 р. галицько-волинський князь, як
видно, ще не прийняв остаточного рішення про військовий союз із
Філіпом.
Звідки у В. М. Татищева могли з’явитися відомості про проект
Романа, які так точно відбивали розклад політичних сил та інші
історичні реалії, що мали відношення не лише до Русі, але і до
Священної імперії?
Історик не міг не помітити близької схожості пропозицій
галицько-волинського князя з деякими політичними інститутами
імперії, перш за все, інститутом виборів короля шляхом голосування
членів колегії курфюрстів. У той же час історик відзначив, що число
німецьких курфюрстів не відповідає кількості старших князів, які
обирають, згідно з пропозиціями Романа, великого князя київського.
Проте, як бачимо, така невідповідність говорить швидше на користь
достовірності Романового проекту, що виник в період, коли колегії
курфюрстів з постійним числом членів в імперії ще не існувало і сама
ідея виборів короля у вузькому колі старших князів лише набирала
політичної ваги.
В. М. Татищев, зрозуміло, не міг володіти необхідними знаннями з
даного питання, доступними сучасній науці. Звідси сумніви історика
щодо достовірності проекту Романа, які стосуються головним чином
його вмісту. Татищев, судячи з усього, нічого не знав і про особисті
контакти галицько-волинського князя з володарями Священної
імперії і міг лише здогадуватися про них, виходячи зі змісту проекту.
В усякому разі, в “Історії Російській” немає згадок про зв’язки Романа
з королем Філіппом Штауфеном або ландграфом Тюрінгії Германом.
Наскільки можна судити, дані західноєвропейських джерел про
подібні зв’язки галицько-волинського князя взагалі досить пізно
потрапили в поле зору істориків. Так на згадку про “Романа, короля
Русі” в синодику монастиря св. Петра в Ерфурті першим звернув
увагу М. М. Карамзін, що вказав на неї в “Додатках” до першого
видання “Історії держави Російської”31. А відомості Хроніки Альберіка
про похід до Саксонії “короля Русі на ім’я Роман” як такі, що мають
відношення до зовнішньої політики галицько-волинського князя
Романа Мстиславича, стали предметом вивчення істориків лише на
початку ХХ ст.32 (хоча сама хроніка, як вже зазначалося, була відома
31

Карамзин Н. М. История Государства Российского: в 12 т. – М., 1991. – Т. 2/3. –
С. 560, прим. 113.
Abraham W. Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. – T. 1. – S. 99-100;
Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – К., 1993. – Т. 3. – С. 507,
прим. 2.
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значно раніше: окремими її звістками, обробленими Г. З. Баєром,
користувався і сам В. М. Татищев33).
У своєму поясненні причин походу 1205 р. і обставин загибелі
Романа в битві з польськими князями В. М. Татищев дотримується в
основному версії польського хроніста другої половини ХVI ст. Мацея
Стрийковського (який, у свою чергу, спирався на оповідь Длугоша),
доповнивши її відомостями руських літописів.
Услід за Стрийковським Татищев говорить про незадоволені
матеріальні претензії Романа до польських князів, що стали причиною
конфлікту. Похід галицько-волинського князя також починається
з облоги Любліна, супроводиться пограбуванням і розоренням
польських земель. Вісті про наближення військ Лєшка і Конрада
змушують Романа йти їм назустріч до Сандомиру і переправлятися
через Віслу. Посли польських князів пропонують полагодити справу
мирно, на час переговорів оголошується десятиденне перемир’я34.
Лише в описі обставин загибелі Романа Татищев відступає від
версії польських хронік, віддаючи перевагу відомостям руських
літописів про те, що галицько-волинський князь загинув в результаті
раптового нападу поляків, коли він з невеликою дружиною
відправився на полювання35.
Залежність розповіді Татищева від хроніки Стрийковського
виявилася у визначенні точної дати загибелі Романа, відсутньої в
староруських джерелах. Услід за Стрийковським Татищев вказує на
14 жовтня – день пам’яті святих Гервазія і Протасія36. 14 жовтня,
– дійсно, день мученицької кончини цих святих. Проте в більшості
календарів Західної церкви пам’ять про них відзначається не в день
смерті, а в день віднайдення мощів, тобто 19 червня. Саме ця дата
фігурує в повідомленні про загибель Романа в ранніх польських
річниках і в хроніці Длугоша; цього дня справляли пам’ять про
галицько-волинського князя і у монастирі св. Петра в Ерфурті37.
Крім того, услід за Стрийковським і Длугошем Татищев
повторює явно помилкову версію причин походу Романа до Польщі.
Цілковито дотримуючись лише цієї версії, він був вельми далекий
від фактів, відомих сучасній науці, почерпнутих у тому числі із
західноєвропейських джерел, невідомих або ще не досить вивчених у
першій половині XVIII ст. Маємо на увазі, перш за все, відомості про
безпосередні контакти Романа Мстиславича з володарями Священної
33

Татищев В. Н. Собрание сочинении: в 8 т. – М., 1994. – Т. 1. – С. 201.
Там само. – М., 1995. – Т. 3. – С. 173, 174.
Там само. – С. 174. – Пор.: ПСРЛ. – М., 1997. – T. 1. – Стб. 425; – М., 2000. – Т. 9.
– С. 50; – М., 2000. – T. 15. – С. 302-303; – М., 2004. – T. XXV. – С. 104.
36
Татищев В. Н. Собрание сочинении … – Т. ІІІ. – С. 174.
37
Rocznik Traski ... – Р. 836; Kalendarz krakowski. – P. 923; Rocznik malopolski. – Р. 162.
Щавелева Н. И. Древняя Русь в “Польской истории” Яна Длугоша. – С. 347. – Див також: Назаренко А. В. Западноевропейские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е. А. Мельниковой. – М., 1999. – С. 263-264.
34
35
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імперії, які могли б навести Татищева на думку про запозичення
руським князем ідеї виборів великого київського князя з сучасної
йому політичної практики, що складалася в німецьких землях.
Ні польські хроніки, ні руські літописи, якими користувався
Татищев для відтворення історії зовнішньополітичних стосунків
Романа, не містять жодної звістки про його контакти зі Штауфенами,
їх союзниками або противниками. Навряд чи Татищев також мав
у своєму розпорядженні спеціальні відомості про ті політичні
зміни, що відбувалися у Священній імперії за часів князювання
Романа і які стосувалися інституту виборів короля в обмеженому
колі старших князів (майбутніх курфюрстів), число яких спочатку
дійсно дорівнювало шести (як і в проекті “доброго порядку” Романа
Мстиславича).
Подібні відомості історик міг почерпнути лише з тексту самого
проекту, де прямо вказується на запозичення пропонованих
нововведень з практики інших “доброчесних” держав (“як те в інших
доброчесних державах лагодиться”). Таке відсилання неминуче веде
до порівняння пропонованих руським князем заходів з особливостями
політичного устрою Священної імперії з причини їх виняткової
своєрідності.
Але у Татищева не було і не могло бути відомостей про настільки
широкі горизонти зовнішньої політики Романа, його знання
про стосунки галицько-волинського князя з країнами Заходу
обмежувалися переважно епізодами русько-польських відносин.
Звідси сумніви Татищева щодо достовірності проекту і нерішучість з
приводу його включення в “Історію”, яке сталося (у повному вигляді)
лише на останній стадії підготовки рукопису першої редакції твору.
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Włodzimierz Dymitr Rurykowicz i jego
stosunki z Danielem Romanowiczem.
Kartka z dziejów politycznych Rusi
w 1 poł. XIII w.

Z

astanawiając się nad dokładnym określeniem tematu niniejszego
tekstu doszedłem do wniosku, że ciekawym eksperymentem
będzie przedstawienie stosunków pomiędzy Włodzimierzem Rurykowi
czem kijowskim i Danielem Romanowiczem z perspektywy pierwszego z
wymienionych. Spieszę wyjaśnić powody swej decyzji. Otóż, po pierwsze,
nie ma odrębnego opracowania tego zagadnienia, choć daje ono – jak
sądzę – ciekawe możliwości co do rozszerzenia wiedzy na temat polityki
prowadzonej przez poszczególnych przedstawicieli ruskiej przyrodzonej
dynastii względem siebie1. Po drugie, działalność polityczna Daniela jest
zdecydowanie lepiej opracowana niż jego smoleńsko – kijowskiego krewniaka. Po trzecie, Włodzimierz, mimo, że w swoim czasie należał do grona
najważniejszych książąt ruskich nie budził specjalnego zainteresowania
badaczy. W przeciwieństwie do Daniela nie doczekał się żadnej odrębnej
biografii, co więcej poświęcono mu zaledwie dwa nieco obszerniejsze biogramy2. Oczywiście, występuje on w mnóstwie prac dotyczących dziejów
1
Możliwości badawcze takich przyczynków są – moim zdaniem – znaczne. Przecież dzieje
polityczne Rusi w przeważającej mierze składały się z wzajemnych stosunków pomiędzy
poszczególnymi książętami czy koalicjami książąt. Tak więc to jest najlepsza droga do
lepszego zrozumienia i poznania sytuacji politycznej Rusi w danym okresie. Tymczasem
jest to – o dziwo – tematyka rozpoznana wcale nie najlepiej, a w każdym razie jest tu jeszcze
wiele do zrobienia.
2
Pierwszy został napisany ponad 150 lat temu (Michail P. Pogodin, Izsljedovanija,
zamječanija i lekcii o russkoj istorii, t. VI, Moskva 1855, s. 308 – 311). Natomiast, dwie
pozostałe powstały w ostatnim czasie. Na myśli mam nie do końca precyzyjny biogram
Włodzimierza sporządzony przez Dymitra Donskoja (Rjurikoviči. Istoričeskij slovar, Moskva
2008, s. 179 – 181) oraz noszący charakter stricte genealogiczny, a więc pozbawiony ex
definitio wielu istotnych szczegółów, biogram autorstwa Dariusza Dąbrowskiego (Genealogia
Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku), Kraków 2008, s. 474 –
478). Znacznie mniej obszerne są notki poświęcone księciu w następujących pracach: M. D.
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średniowiecznej Rusi, ale – można powiedzieć – zawsze jako bohater drugiego planu. Z powodów tego stanu rzeczy warto wymienić następujące:
Nie zachował się – o ile w ogóle istniał – dworski latopis Włodzimierza3
co automatycznie powoduje, że dysponujemy nieporównywalnie mniejszą
liczbą wzmianek jemu poświęconych niż dotyczących na przykład Da
niela, w otoczeniu którego powstała część Kroniki halicko – wołyńskiej. Co
więcej, brak własnego źródła powodował, że Włodzimierz niemal zawsze
był przedstawiany jako “obcy” władca. Ta prawidłowość zdecydowanie
rzutuje na charakter informacji na temat księcia. Jest to zresztą zagadnienie bardzo charakterystyczne i ważne, a niestety, niedostrzegane i w
związku z tym nie uwzględniane przez przytłaczającą większość badaczy.
Nazwałem je niedawno zjawiskiem “niesprawiedliwości latopisarskiej”4.
Warto tutaj może przynajmniej w streszczeniu je zaprezentować. Otóż
naturalnym dla historyków mechanizmem jest poświęcanie uwagi danym
zagadnieniom w proporcji ich występowania w źródłach. To co jest dobrze
oświetlone ściąga zainteresowanie badaczy, to co reprezentowane skąpo
lub nie odnotowane wprost odstręcza od siebie5. O ile przedstawione
zjawisko jest – można powiedzieć – specyficznym elementem historiae
rerum gestarum, o tyle negatywnie należy oceniać towarzyszący mu nie
rzadko mechanizm przeceniania znaczenia na przykład postaci dobrze
oświetlonych przez źródła w stosunku do osób, które wzmiankowane
były okazyjnie. Jest to tymczasem nierzadko bardzo zwodnicze i zawodne
jako parametr badawczy. ale przez badaczy traktowany poniżej rangi realnie zajmowanej swego czasu w ruskiej ekumenie.
Po tym, cokolwiek teoretycznym wstępie przejdźmy do prezentacji
głównego bohatera tekstu. Latopis kijowski odnotował, co w praktyce rus
kiej nie jest wcale takie częste, termin narodzin Włodzimierza. Przyszedł
na świat ten syn Ruryka Wasyla Rościsławowicza jesienią 6695 r.6
Chmyrov, Alfavitno-spravočnyj perečen’ udjel’nych knjazej russkich I členov carstvujuščago
doma Romanovych. Polovina pervaja: A – I, S.-Peterburg 1871, s. 78 – 79; Petr Golubowskij,
Istorija Smolenskoj zemli do načala XV st., Kiev 1895, 176; Oleg M. Rapov, Knjažeskie
vladenija na Rusi v X-pervoj polovine XIII v., Moskva 1977, s. 181; Leontij Vojtovyč, Knjaža
doba na Rusi: portrety elity, Bila Cerkva, s. 522 (zob. też poprzednie prace tego autora).
3 Można powiedzieć, że Włodzimierz miał pod tym względem pecha. Po pierwsze, w okresie,
gdy był jeszcze dzieckiem urwał się Latopis kijowski powstający w kręgu jego ojca. Po
drugie, tzw. Latopis kijowski Rościsławowiczów spisany według słusznej – moim zdaniem
– opinii Władimira Paszuto w 1238 r. przetrwał niestety wyłącznie w postaci skromnych
odniesień latopisarskich oraz wypisów sporządzonych przez lub na polecenie Jana
Długosza. Radziecki historyk omówił te problemy w dwóch pracach (Kievskaja letopis’ 1238
goda, “Istoričeskie zapiski” 26, 1948, s. 273 – 305; Očerki po istorii Galicko – Volynskoj
Rusi, Moskva 1950, s. 21 – 67). Zob. też. Vadym Stavys’kyj, Kijów i kyïvs’ke litopysannja v
XIII stolitti, Kijów 2005, s. 18 – 64.
4
D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 52 – 54.
5
Oczywiście spotykamy i sytuacje odwrotne. Dotyczą one z reguły zagadnień powszechnie
uznawanych za “kluczowe” w dziejach czy to realnie, czy też na przykład ze względów
ideowych. Wówczas historycy potrafią opierając się na jednej, nierzadko zawikłanej i
mętnej wzmiance budować wielkie teorie i poświęcać takiemu tematowi ciągnące się latami
i zajmujące tysiące stron druku dyskusje.
6
Ipat’evskaja letopis’, [w:] PSRL, t. II, Moskva 2001, kol. 657 – 658: “Toe že oseni, rodisja u
Rjurikovi syn, i narekoša imja emu vo svjatom kreščeni, Dmitrjei, a mir’skii Volodimer”.
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Zgadzam się przy tym z powszechnie przyjętym w literaturze poglądem,
że podaną w bizantyńsko – ruskim systemie datę można rozwiązać
jako 1187 r.7 Z tej samej notki, co jest jeszcze rzadsze, poznajemy imię
chrzestne kniażyca – Dymitr. Być może należy wiązać fakt otrzymania
przez niego miana chrzestnego z urodzinami w dniu lub około dnia
jesiennego Dymitra, czyli Dymitra Sołuńskiego. Pamięć tego świętego
czczona była 26 października. W ten sposób możnaby uściślić datę narod
zin Włodzimierza na około 26 X 1187 r. Przedstawione przypuszczenie
wzmacnia fakt, że Latopis kijowski zapisał informację o przyjściu na świat
księcia w bezpośrednim następstwie po wzmiance o zgonie Jarosława
Władymirkowicza halickiego, który – jak dobrze wiadomo – nastąpił 1
X 1187 r.8 Włodzimierz Dymitr był młodszym z dwóch znanych źródłom
synów Ruryka, poza tym miał jeszcze cztery starsze od siebie siostry9.
Drugą z kolei wiadomość na temat tego Rurykowicza podaje Latopis
kijowski pod 6708 r. Dowiadujemy się, że wraz z ojcem, matką oraz bratem Rościsławem i jego żoną oraz siostrą Predsławą uczestniczył on w
uczcie wydanej w monastyrze wydubickim w Kijowie w ostatnich dniach
września 1198 r. z okazji ukończenia prac nad ufundowaną tam przez
Ruryka ścianą oporową kompleksu10.
Następny raz Włodzimierz wzmiankowany był przez grupę latopisów północnoruskich pod 6713 r. W rzeczywistości chodzi o wyda
rzenia, które rozegrały się zimą 1203/1204 r.11 Wówczas to książę halicko – włodzimierski Roman Mścisławowicz, czyli ojciec Daniela, uwięził
Ruryka Rościsławowicza i jego rodzinę. Były teść, jego żona oraz porzucona przez Romana kilka lat wcześniej Predsława zostali postrzyżeni.
Z cytowanych relacji dowiadujemy się z kolei, że w sprawie Rościsława
Rurykowicza trzymanego w niewoli wraz z żoną i dziećmi interweniował
jego teść, Wsiewołod Juriewicz Wielkie Gniazdo. Roman porozumiał się z
nim i wypuścił jeńców. Okazuje się przy tym, że uwięziony był przez niego
również młodszy Rurykowicz, Włodzimierz. Kontekst w jakim został ten
liczący sobie wówczas 16 lat dynasta wzmiankowany pozwala z dużą dozą
wiarygodności przyjąć, że nie był on jeszcze wtedy żonaty12. Kiedy wstąpił
7
M. P. Pogodin, Izsljedovanija, t. VI, s. 308; P. Golubovskij, Istorija, s. 176; N. de
Baumgarten, Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIe
siècle, “Orientalia Christiana”, t. IX – 1, 1927, nr 35, tabl. IX; Stammtafeln zur Geschichte
der Europäischen Staaten, wyd. Wilhelm Karl von Isenburg, t. II, Marburg 1956, tabl.
94; Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte Europäischen Staaten. Neue
Folge, opr. Detlev Schwennicke, t. II, Marburg 1984, tabl. 137; L. Machnovec’, Litopys
rus’kyj, s. 345; L. Vojtovyč, Knjaža doba, s. 522; D. V. Donskoj, Rjurikoviči, s. 179.
8
Ipat’evskaja letopis’, kol. 656 – 657.
9
W sprawie terminów i kolejności narodzin dzieci Ruryka Wasyla Rościsławowicza zob. D.
Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 454 – 478.
10
Ipat’evskaja letopis’, kol. 711. Co do datacji zob.: Nikolaj G. Berežkov, Chronologija
russkogo letopisanija, Moskva 1963, s. 210 (1198 r.). Por.: Litopys rus’kyj za Ipats’kym
spyskom, przekład i komentarze Leonid Machnovec’ [dalej: L. Machnovec’, Litopys rus’kyj],
Kyïv 1989, s. 366 [1199 r.].
11
Co do datacji zob.: Mychajlo Hruševs’kyj, Istorija Ukraïny-Rusy, t. II, Kyïv 1992, przyp. 1
na s. 228; N. G. Berežkov, Chronologija, s. 87 – 88.
12
To nadzwyczajne wydarzenie znalazło odzwierciedlenie w szeregu latopisarskich relacji,
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w związek małżeński i kim była jego żona, niestety, ze względu na mil
czenie źródeł nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wiemy jedynie, że mariaż
Włodzimierza trwał jeszcze późną wiosną 1235 r., a najpewniej również
nieco później13. Skoro zaś jesteśmy już przy informacjach o charakterze
genealogicznym dodajmy, iż książę doczekał się trojga wzmiankowanych
przez źródła dzieci, dwóch córek i syna Rościsława14.
Jak doskonale wiadomo, Roman Mścisławowicz nie nacieszył się
długo sukcesami odniesionymi w konflikcie z Rurykiem. Książę halicko
– włodzimierski 19 VI 1205 r. poległ bowiem w starciu z oddziałami Leszka Białego i jego młodszego brata Konrada pod Zawichostem. Na wieść o
tym na południu Rusi zawrzało. Szybko nawiązała się koalicja pomiędzy
Rurykiem, który zrzucił zakonne szaty a czernihowskimi Olegowiczami.
Sojusznicy zdecydowali, by wygnać z Halicza małoletnich potomków Romana i ich sprawującą regencję matkę. W drugiej z wypraw halickich,
przeprowadzonej pomiędzy marcem a majem 1206 r. uczestniczył również
nasz Włodzimierz15.
Współdziałanie Rościsławowiczów z Olegowiczami okazało się jednak krótkotrwałe. Kością niezgody stał się tron kijowski. Nas będzie
interesowało, że po wygnaniu z Kijowa Wsiewołoda Światosławowicza
Czermnego jeszcze w 1206 r., Ruryk osadził dziewiętnastoletniego
Włodzimierza w Perejasławiu Ruskim16. Jego panowanie w tym grodzie
miało charakter epizodyczny. Książę czernichowski rychło zorganizował
wielką wyprawę na swych przeciwników. W wyniki tej kampanii prze
prowadzonej wiosną/latem 1207 r. z położonych w okolicach Kijowa
grodów wyparto Mścisława Romanowicza (z Białogrodu), Mścisława
Mścisławowicza (z Torczeska) oraz najpewniej Włodzimierza, syna
Jarosława Włodzimierzowicza (z Trepola). Sam Ruryk został zmuszony ustąpić z Kijowa do Owrucza, zaś wymienieni wyżej jego sojusznicy
najprawdopodobniej udali się na północ Rusi17. Choć o tym milczą
źródła, możliwe jest, że dokładnie w tym samym czasie utracił Perejasław
i wyjechał na północ również Włodzimierz Rurykowicz. Nie jest jednak
wykluczone, że książę jeszcze wówczas utrzymał się w swej włości, wszak
zob. np.: Lavrent’evskaja letopis’, [w:] PSRL, t. I, Moskva 2001, kol. 420 – 421; Radzivilovskaja
letopis’, [w:] Ibidem, t. XXXVIII, Leningrad 1989, 162; Moskovskij letopisnyj svod konca XV
veka, [w:] Ibidem, t. XXV, Moskva 2004, s. 101; Simeonovskaja letopis’, [w:] Ibidem, t. XVIII,
Moskva 2007, s. 39; Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. VI,
Varsaviae 1973, s. 197.
13
Zob. przyp. 68.
14
Na temat dzieci Włodzimierza Ruryka zob.: D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów,
s. 544 – 551. Tam odniesienia do źródeł i literatury.
15
Lavrent’evskaja letopis’, kol. 426; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 105;
Simeonovskaja letopis’, s. 42.
16
Lavrent’evskaja letopis’, kol. 428; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 105;
L’vovskaja letopis’, [w:] PSRL, t. XX, Moskva 2005, s. 145; Simeonovskaja letopis’, s. 43. Co
do datacji zob. np. O. M. Rapov, Knjažeskie vladenija, s. 181; D. V. Donskoj, Rjurikoviči,
s. 179.
17
Relacje na temat tej wyprawy znajdujemy m.in. w: Moskovskij letopisnyj svod konca XV
veka, s. 106.
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Ruryk jesienią tego samego roku zdołał niespodziewanym wypadem
odzyskać Kijów18. Niemniej i tak w ostatecznym rachunku rywalizację
o panowanie w głównej stolicy Rusi wygrał Wsiewołod czernihowski. Na
mocy porozumienia z 6718 (chodzi raczej o 1210) r. zasiadł on na tronie
kijowskim19. Część okolicznych grodów pozostała jednak najwyraźniej
w rękach reprezentantów smoleńskiej linii Rurykowiczów. Potwierdza
to pośrednio reakcja Wsiewołoda Światosławowicza na powieszenie w
Haliczu przez bojarów jego krewniaków Igoriewiczów. Książę oskarżył
o zainspirowanie mordu Rościsławowiczów i stwierdził: “brata moja
este 2 knjazja povesili vy v Galici, jako zlodjeja i položili este ukor na
vsjech; i njetu vam čjasti v Russkoi zemli”20. Oczywiście w notce tej ani
słowem nie wspomniano Włodzimierza, jednak można domyślać się,
że najpóźniej wówczas smoleńscy Rurykowicze potracili swe włości na
Kijowszczyźnie (i Perejasławszczyźnie?). Moje przypuszczenie potwier
dza fakt, że przy okazji następnego wzmiankowania młodszy syn Ruryka występuje właśnie na Smoleńszczyźnie. Chodzi o wielką wyprawę
Rościsławowiczów na siedzącego w Kijowie Wsiewołoda Czermnego,
zorganizowaną w 1212 r., niedługi czas po śmierci Wsiewołoda Juriewicza Wielkie Gniazdo, czyli po 15 kwietnia tego roku. Wzięli w niej
udział Mścisław Romanowicz, Włodzimierz Rurykowicz, Konstantyn i
Mścisław Dawidowicze oraz Mścisław Mścisławowicz i przybyły z Łucka
Ingwar Jarosławowicz. Rezultatem tej akcji zbrojnej było osadzenie w
Kijowie, po epizodycznym panowaniu Ingwara, Mścisława Romanowi
cza21. Zapewne w tym samym czasie Włodzimierz Rurykowicz powrócił
do utraconego wcześniej Perejasławia. W każdym razie powiązany został
z tym grodem przez niektóre źródła opowiadające o powrocie Mścisława
Mścisławowicza z południa Rusi do Nowogrodu Wielkiego, co wiązało
się z wyparciem stamtąd Jarosława Wsiewołodowicza. Wspomniana akcja miała miejsce zimą, 6723 (przed 1 III 1216) r.22 W bezpośrednim jej
następstwie czasowym doszło do wielkiej wojny na północy Rusi, która
zakończyła się rozgromieniem przez wojska Rościsławowiczów pod naczelnym dowództwem Mścisława Mścisławowicza i siły Konstantyna
Wsiewołodowicza, armii Jerzego i Jarosława Wsiewołodowiczów (oraz ich
młodszych braci) w bitwie nad Lipicą 21 IV 1216 r. W kampanii tej liczący
sobie wówczas 29 lat Włodzimierz prowadził – zapewne w imieniu swego
starszego brata Rościsława – pułk smoleński23. Jeszcze w tym samym
18

Działo się to w czasie, gdy Wsiewołod Wielkie Gniazdo wyprawił się na książąt riazańskich
i prońskich. Wiadomo zaś, że Prońsk poddał się księciu włodzimiersko – suzdalskiemu 18
października (Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 106).
19
Lavrent’evskaja letopis’, kol. 435; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 108;
L’vovskaja letopis’, s. 146.
20
Novgorodskaja pervaja letopis’ staršego i mladšego izvodov, [w:] PSRL, t. III,
Moskva 2000, s. 53.
21
Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 109. Zob. też: Novgorodskaja pervaja
letopis’, s. 53, 251 – 252; Novgorodskaja četvertaja letopis’, [w:] PSRL, t. IV/1, Moskva
2000, s. 184 – 185.
22
Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 110 – 111.
23
O tym, że Włodzimierz prowadził smoleńszczan konkretnie wspominają: Letopis’ po
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lub w początku następnego roku – według odosobnionej, lecz wiarygodnej relacji Jana Długosza – młodszy Rurykowicz znów stojąc na czele
oddziałów smoleńskich wraz z grupą krewniaków rozbił oddziały litew
skie atakujące Ruś24. Domyślam się, choć nie jest to wcale takie pewne,
że niedługo później Włodzimierz odziedziczył po zmarłym najprawdopodobniej pomiędzy 1 marca a 5 IV 1217 r. bracie Rościsławie25 władzę
w Smoleńsku26. W ten sposób wszedł do wąskiej grupy najważniejszych
Akademičeskomu spisku, kol. 492, 502; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s.
111, 113, Novgorodskaja pervaja letopis’, s. 55, 255; Novgorodskaja četvertaja letopis’,
s. 186, 191, 197; Sofijskaja pervaja letopis’, kol. 263, 274; Tverskaja letopis’, kol. 318,
325.. Co prawda drugie i trzecie z wymienionych źródeł nazywają księcia w jednym miejscu
“Włodzimierzem smoleńskim”, ale czy nie była to tylko figura stylistyczna? Wobec innych
przekazów podkreślających jedynie dowództwo sprawowane przez Rurykowicza nad
oddziałami smoleńskimi chyba tak. Nasz wniosek podkreśla też bardzo podobne nazwanie
księcia przez Jana Długosza w relacji o walkach z Litwinami datowanych na koniec 1216
lub początek 1217 r. U polskiego dziejopisa znajdujemy następujący zwrot: “Wlodimir
Rurikowicz Kyowiensis, habens in suo comitatu Smolnensium miliciam”. Określenie
Włodzimierza księciem kijowskim należy przy tym – według wszelkiego prawdopodobieństwa
– traktować jako anachronizm. Długosz wiedział o zajmowaniu przez Rurykowicza tego
tronu w późniejszym czasie.
24
Ioannis Dlugossii Annales, ks. VI, s. 202. Oprócz Włodzimierza wymienionego na
pierwszym miejscu Długosz wzmiankował jeszcze Romana Borysowicza (Mścisławowicza)
oraz Konstantyna, Mścisława i Rościsława Dawidowiczów. Por. Natalija I. Ščaveleva,
Drevnjaja Rus’ v “Pol’skoj Istorii” Jana Dlugoša (knigi I – VI). Tekst, perevod, kommentarij,
pod redakcijej i s dopolnienijami Aleksandra V. Nazarenko, Moskva 2004, przyp. 346 na s.
446.
25
W sprawie dokładnych danych na temat terminu zgonu Rościsława Michała Rurykowicza
zob. D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 463 – 465.
26
Źródła wymieniają Włodzimierza z tytulaturą smoleńską sporadycznie. Jak już
zaznaczyliśmy wyżej, taką informację znajdujemy na przykład w niektórych relacjach o
bitwie nad Lipicą (Letopis’ po Akademičeskomu spisku, kol. 497; Novgorodskaja četvertaja
letopis’, s. 191; Sofijskaja pervaja letopis’, kol. 269). Co ciekawe, w wygląda na to, że w
literaturze nie zadano sobie trudu, by w sposób szczegółowy i kompetentny zbadać tę kwestię
(zob. np. poglądy zawarte w następujących pracach D. N. Murzakjevič, Istorija gubernskago
Gorola Smolenska ot drevnjejšich vremen do 1804 goda, Smoleńsk 1804, s. 84 – 90; M. P.
Pogodin, Izsljedovanija, t. VI, s. 308 – 309; P. Golubovskij, Istorija Smolenskoj zemli, s. 176,
183, 205, 296; O. M. Rapov, Knjažeskie vladenija, s. 181; Leonid V. Alekseev, Smolenskaja
zemlja v IX – XIII vv., Moskva 1980, s. 233; idem, Zapadnye zemli domongol’skoj Rusi.
Očerki istorii, archeologii, kul’tury. V dvuch knigach, ks. 2, Moskva 2006; s. 41; Anton A.
Gorskij, Russkie zemli v XIII – XIV vekach. Puti političeskogo razvitija, Moskva 1996, s. 10,
14; Dmitrij N. Aleksandrov, Feodal’naja razdroblennost’ Rusi, Moskva 2001, s. 248 – 255;
D. V. Donskoj, Rjurikoviči, s. 179-180). Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że po przejściu
Mścisław Romanowicza do Kijowa, następni pod względem starszeństwa byli pośród
Rościsławowiczów właśnie bracia Rurykowicze, Rościsław i Włodzimierz. Nie jest też – moim
zdaniem – dziełem przypadku brak informacji o jakiejkolwiek aktywności pierwszego z nich
na południu Rusi w interesującym nas okresie. Co więcej, wiadomości o jego zgonie podają
źródła północnoruskie (zob. D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 464 i przyp.
2010). Za argument na rzecz odziedziczenia przez Włodzimierza władzy w Smoleńsku
w 1217 r. po śmierci starszego brata świadczy też fakt, że Mścisław Romanowicz mniej
więcej w tym czasie wysłał , właśnie ze Smoleńska, swego najstarszego syna Światosława
do Nowogrodu Wielkiego na miejsce Mścisława Mścisławowicza, który wyjechał właśnie
stamtąd zabiegać o Halicz. Ktoś więc został w owym momencie na tronie smoleńskim, a
raczej nie był to kolejny pod względem wieku Mścisławowicz, Wsiewołod. Tymczasem pobyt
w tym księstwie Włodzimierza jest potwierdzony zarówno w 1216, jak i następnym roku.
Jeśli chodzi o sprawę obsady tronu smoleńskiego budzącą niepokój niewiadomą jest niemal
zupełny brak informacji na temat Mścisława Fiodora Dawidowicza młodszego i status jego
starszego brata Konstantyna, zmarłego w początkach 1218 r. Ten być może przydługi
wywód zamykam stwierdzeniem, że konieczne jest opracowanie intrygującego zagadnienia
badawczego, jakim jest obsada tronu smoleńskiego w pierwszych dziesięcioleciach XIII w.
w odrębnym artykule.
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książąt ruskich, choć – co ciekawe – można z czystym sumieniem ocenić,
że w wewnętrznej hierarchii Rościsławowiczów zajmował dopiero trzecie miejsce, po dwóch braciach stryjecznych, Mścisławie Romanowiczu
kijowskim i Mścisławie Mścisławowiczu zwanym Udatnym27. Wyraźnie
zresztą widać, że Włodzimierz – respektując ten stan rzeczy – związał
swe losy z wymienionymi krewniakami i lojalnie z nimi współpracował.
Ujawniło się to między innymi podczas trwających mniej więcej dekadę
zmagań Mścisława o tron halicki. Być może Włodzimierz ruszył z nim
na południe już w 1217 r. Podejrzewam mianowicie, że podane pod
6727 r. wzmianki grupy latopisów północnoruskich o pokonaniu
Mścisława i zdobyciu Halicza w rzeczywistości mogą zawierać refleksy
pochodów halickich księcia zarówno z 1217, jak i 1221 r.28 Jak kolwiek było, pewien jest udział Włodzimierza w kampanii 1221 r. Informuje o tym Jan Długosz w dokładnej (choć podanej pod błędną datą
– 1209 r.) i uzupełniającej się z odpowiednim ustępem Kroniki halicko
– wołyńskiej relacji o zwycięskiej bitwie prowadzonych przez Mścisława
Mścisławowicza, Włodzimierza Rurykowicza, Rościsława Dawidowicza i
Rościsława Mścisławowicza (syna Mścisława Romanowicza) wojsk ruskich z Węgrami komesa Filii, Polakami i haliczanami. Konsekwencją
tego wspaniałego zwycięstwa było powtórne opanowanie przez Mścisława
Halicza i uwięzienia przebywających tam królewicza węgierskiego i
króla halickiego Kolomana, jego żony Salomei Leszkówny oraz licznych
towarzyszących im dostojników29.
Następne poświęcone Włodzimierzowi Rurykowiczowi wzmianki
dotyczą jego uczestnictwa w pierwszym, tragicznym w skutkach starciu
Rusinów z Mongołami w 1223 r. Syn Ruryka przez różne źródła był różnie
przy tym określany. W każdym razie nie został – co ciekawe – wymieniony
wśród trzech “starszych książąt”30. Zaznaczono natomiast, że prowadził
siły ze Smoleńska31, a spotykamy też przekazy błędnie uznające go za
wodza oddziałów czernihowskich!32. Klęska armii rusko – połowieckiej
nad Kałką przyniosła dla liczącego sobie wtedy 36 lat Włodzimierza niez27

Świadczy o tym choćby epizody, w którym Włodzimierz występował razem z Mścisławem
Mścisławowiczem, czy lepiej powiedzieć – u boku swego młodszego kuzyna (zob. przyp. 21,
23, 29). Analogiczny przykład stanowi umieszczenie Mścisława Romanowicza i Mścisława
Mścisławowicza pośród “starszych” ruskich książąt w opowiadaniu o bitwie nad Kałką
(zob. przyp. 30) i brak w tym gronie Włodzimierza.
28
Chodzi tutaj o relacje następujących źródeł: Letopis’ po Akademičeskomu spisku, kol.
502; Novgorodskaja pervaja letopis’, s. 59, 261; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka,
s. 116.
29
Ioannis Dlugossii Annales, ks. VI, s. 206 – 208.
30
Latopisy wymieniły trzech “starszych” książąt dowodzących wyprawą przeciw Mongołom.
Byli to: Mścisław Romanowicz kijowski, Mścisław Światosławowicz kozielski i czernihowski
oraz Mścisław Mścisławowicz halicki (Ipat’evskaja letopis’, kol. 741; Moskovskij letopisnyj
svod konca XV veka, s. 119; Sofijskaja pervaja letopis’, kol. 277). Dziwacznie zniekształconą
listę “starszych” książąt podaje L’vovskaja letopis’, s. 152.
31
Włodzimierz prowadził wówczas siły smoleńskie według następujących źródeł: Tverskaja
letopis’, kol. 340
32
Jako wódz sił czernihowskich został Włodzimierz określony przez następujące źródła:
Letopis’ po Akademičeskomu spisku, kol. 506; Sofijskaja pervaja letopis’, kol. 278.

WŁODZIMIERZ DYMITR RURYKOWICZ...

wykle ważne następstwa, rozpoczynając nowy etap w jego życiu. W bitwie,
jak doskonale wiadomo, zginął między innymi jego starszy i wywodzący
się ze starszej linii Rościsławowiczów kuzyn, książę kijowski Mścisław
Romanowicz. Młodszy syn Ruryka stał się w tej sytuacji seniorem rodu.
Przybywszy więc 16 VI 1223 r. do Kijowa zasiadł na tamtejszym tronie33. Dopiero wówczas – moim zdaniem – zwolniony stolec smoleński
objął następny pod względem starszeństwa Mścisław Fiodor Dawidowicz
młodszy34.
Relatywnie dużo wiadomo na temat kijowskiego panowania
Włodzimierza. W 1225 r. książę wspierał wraz chanem Połowców Ko
tjanem Mścisława Mścisławowicza w jego – wywołanym oszczerstwami Aleksandra Wsiewołodowicza – konflikcie z Danielem Romanowiczem. Uczestniczył wówczas między innymi w zjeździe w Peremylu,
gdzie knowania księcia bełskiego wyszły na jaw i gdzie doszło do ugody
pomiędzy teściem i zięciem35.
Następnie, w marcowym 6734 (1226/1227) r. książę kijowski
wystąpił w roli arbitra w konflikcie pomiędzy wspieranym przez Jerzego
Wsiewołodowicza Michałem Wsiewołodowiczem czernihowskim i jego
krewniakiem, Olegiem kurskim. Pokój między zwaśnionymi Olegowi
czami zawarty został za pośrednictwem przysłanego z Kijowa metropo
lity Cyryla36. Tenże dostojnik został przez Włodzimierza wykorzystany do
kolejnej misji rozjemczej w drugiej połowie 1228 r. Tym razem chodziło o
próbę rozwiązania konfliktu wybuchłego w związku z opanowaniem przez
Romanowiczów Czartoryska i uwięzieniem siedzących tam synów księcia
pińskiego Rościsława.37 Ta misja mediacyjna ze względu na opór Da
niela i Wasylka nie powiodła się38. Zwróćmy przy tym uwagę na ciekawy
fakt związany z interwencją dyplomatyczną Włodzimierza. Nastąpiła
ona najwyraźniej już po śmierci Mścisława Mścisławowicza Udatnego, który z wołyńskim zięciem również w ostatnim okresie swego życia
utrzymywał dobre stosunki. Przypomnijmy, że tuż przed Wielkanocą
przypadającą w 1228 r. na 26 marca planujący atak na Czartorysk Da
niel wysłał do przebywającego na Poniziu lub w Torczesku teścia posel
stwo, niewątpliwie mające dać odpowiedź na pytanie czy Mścisław poprze
33

Zob. tej sprawie np.: Letopis’ po Akademičeskomu spisku, kol. 509; Moskovskij letopisnyj
svod konca XV veka, s. 121; Tverskaja letopis’, kol. 343; Sofijskaja pervaja letopis’, kol.
282; Gustynskaja letopis’, [w:] PSRL, t. XL, S.-Peterburg 2003, s. 116.
34
Według opinii niektórych badaczy Mścisław Dawidowicz zasiadł w Smoleńsku już w
1219 r. (zob. np. P. Golubovskij, Istorija Smolenskoj zemli, s. 176, 183, 205, 296; L. V.
Alekseev, Zapadnye zemli, ks. 2, s. 41).
35
Ipat’evskaja letopis’, kol. 746.
36
Lavrent’evskaja letopis’, kol. 448; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 122;
Simeonovskaja letopis’, s. 52.
37
Przypomnijmy, że zagarnięcie Czartoryska było drugim etapem przejmowania przez
Romanowiczów spuścizny po Mścisławie Jarosławowiczu Niemym i jego synu Iwanie. W
samym końcu 1227 r. Daniel zdobył Łuck i uwięził legalnie tam panującego Jarosława
Ingwarowicza (Ipat’evskaja letopis’, kol. 750 – 751). Następnie właśnie, z poparciem
Mścisława Mścisławowicza, zaatakował Czartorysk, który zapewne na mocy dziedziczenia
po kądzieli otrzymali Rościsławowicze pińscy.
38
Ipat’evskaja letopis’, kol. 753.
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jego zaborcze plany. Ten tymczasem nie tylko dał na nie swą zgodę, ale
również przyobiecał Danielowi pomoc w odzyskaniu w późniejszym czasie
Halicza39. Widać więc – jak sądzę – wyraźnie, że Włodzimierz nie chciał
chyba jednak występować wbrew interesom swego uznanego kuzyna i
długoletniego najbliższego współpracownika. Dopiero po jego zgonie,
gdy na dodatek mediacja nie przyniosła rezultatów, a szereg kniaziów
południoworuskich naciskał, by ukarać Romanowiczów za dokonaną
uzurpację, książę kijowski we współpracy z Michałem Wsiewołodowiczem
czernihowskim, z którym pozostawał w sojuszu, oraz innymi Rurykowi
czami zdecydował się wyprawić na książąt wołyńskich. Dodać należy, że
Włodzimierz i Michał mieli wówczas zawarte porozumienie z siedzącym
w Haliczu królewiczem Andrzejem. Haliczanie jednak – na szczęście dla
synów Romana – w przygotowywanej kampanii udziału w nie wzięli.
Warto tu przy okazji zwrócić jeszcze uwagę na niezwykle wymowne
słowa Kroniki halicko – wołyńskiej określające motywy wystąpienia
przeciw Danielowi Włodzimierza Rurykowicza. Władca Kijowa miał rzec:
“jako bo bje otec ego postrig otca moego”. A sam latopisarz dodał jeszcze
w charakterze komentarza: “bje bo emu [tj. Włodzimierzowi] bojazn’ velika
vo serdci”40. Trudno dopatrywać się w tym stwierdzeniu przede wszystkim niechęci osobistej. Przecież wcześniej i później Daniel i Włodzimierz
współpracowali ze sobą. Jak sądzę, pobrzmiewa w nim strach księcia
kijowskiego przed powtórzeniem sytuacji z początku XIII w., kiedy
to Roman Mścisławowicz z wiadomym skutkiem walczył z Rurykiem
Rościsławowiczem o Kijów.
W rezultacie zapewne w końcu 1228 lub na początku 1229 r.41
armia składająca się z oddziałów kijowskich, czernihowskich, kurskich,
turowskich, pińskich i nowogródeckich wspomagana przez Połowców
Kotjana obległa Kamieniec. Daniel zdołał jednak doprowadzić do zawarcia porozumienia z koalicjantami. Następnie przeciągnął na swoją
stronę chana Połowców, dziadka swej żony, a sam wyruszył po pomoc
do Polski. Uzyskał ją i wraz z oddziałami prowadzonymi przez wojewodę
Pakosława oraz pułkami wołyńskimi ruszył na Kijów. Do starcia jednak
nie doszło. Włodzimierz i Michał wysłali naprzeciw zbliżającej się armii
Romanowiczów posłów, Worotysława Petrowicza i Jerzego Toligniewicza,
którzy w ich imieniu podpisali z Danielem porozumienie pokojowe42. Było
ono niewątpliwie korzystne dla książąt wołyńskich. Nie dość, że zatrzymali oni w swych rękach obszary opanowane w latach 1227 – 1228 r., to
na dodatek, ich zwierzchność za cenę uzyskania wolności uznali pińscy
Rościsławowicze43.
W źródłach zachowało się kilka informacji na temat aktywności
Włodzimierza w dwóch następnych latach, czyli w 1230 i 1231 r.
39

Ipat’evskaja letopis’, kol. 752.
Ibidem, kol. 753.
41
M. Hruševs’kyj, Chronologija, s. 345, 381 (koniec 1228 lub początek 1229 r.); L.
Machnovec’, Litopys rus’kyj, s. 384 (koniec 1228 lub początek 1229 r.).
42
Ipat’evskaja letopis’, kol. 753 – 754.
43
Jeden z nich, Włodzimierz, w 1229 r. stał na czele oddziałów Romanowiczów (brześcian
i ugrowczan) mających pilnować północnych granic państwa wobec możliwego najazdu
Bałtów (Ipat’evskaja letopis’, kol. 754).
40
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Najpierw, 14 kwietnia 1230 r. w soborze Uspienskim we Włodzimierzu
nad Klaźmą odbył się ślub jego córki z Wsiewołodem Juriewiczem,
najstarszym synem wielkiego księcia włodzimiersko – suzdalskiego i lidera
Wsiewołodowiczów44. Akt ten niewątpliwie wzmocnił prestiż Włodzimierza
cokolwiek nadwątlony w wyniku przegranego konfliktu z Romanowiczami.
Co ciekawe, jak informuje Kronika halicko – wołyńska w uroczystościach
ślubnych Wsiewołoda uczestniczył jego szuryn, Wasylko Romanowicz45.
Nie jest jasne czy młodszy brat Daniela spotkał się we Włodzimierzu nad
Klaźmą z księciem kijowskim, raczej chyba – o czym świadczy niżej podana wzmianka – nie, już jednak samo matrymonialne powiązanie obu
stron z Jerzym Wsiewołodowiczem, starającym się – wzorem ojca, choć
z mniejszym powodzeniem – sprawować wśród Rurykowiczów rolę pierw
szego pośród równych mogło przyczynić się do ocieplenia stosunków na
linii Kijów – Włodzimierz Wołyński.
Kolejny raz Włodzimierz został odnotowany pod 6738 r. z nader specyficznej okazji. Jak doskonale wiadomo, do kategorii informacji godnych
zanotowania przez źródła należały różnego rodzaju zjawiska nadzwy
czajne. Tym razem było to trzęsienie ziemi. Bardzo silne wstrząsy dotknęły
część Rusi 3 V 1230 r. w piątek na świętego Teodozjusza Peczerskiego
w czasie liturgii. Włodzimierz uczestniczył wówczas wraz z metropolitą
Cyrylem, licznymi bojarami i prostymi ludźmi we mszy w cerkwi Bogurodzicy w Ławrze Peczerskiej. Szczęściem dla zgromadzonych, chociaż
konstrukcja kamiennej świątyni popękała (na cztery części, jak opowiada
latopisarska relacja), nie runęła i nikomu nic się nie stało. Zniszczeniu
uległ jedynie przygotowany na ucztę w trapeznej posiłek 46.
Jeszcze w tym samym roku Włodzimierz przedsięwziął kolejną
akcję mediacyjną. Do swego swata Jerzego Wsiewołodowicza, jego braci Jarosława i Światosława oraz bratanków, Wasylka, Wsiewołoda i
Włodzimierza Konstantynowiczów, wysłał poselstwo na czele (można
powiedzieć zwyczajowo) z metropolitą Cyrylem, ihumenem monastyru św. Spasa na Berestowie Piotrem Akerowiczem i stolnikiem Jerzym
oraz reprezentującym Michala Wsiewołodowicza biskupem czernihow
skim Porfiriuszem. Chodziło o pogodzenie ostatniego z wymienionych
z Jarosławem Wsiewołodowiczem, wobec którego Michał nie dochował
w jakiejś sprawie – nie wymienionej niestety przez źródła – krzyżowej
przysięgi. Tym razem mediacja powiodła się. Jarosław chcący wyprawić
się na księcia czernihowskiego zrezygnował z tego planu i zawarł z nim
pokój47. Jak widać, już drugi raz w ciągu czterech lat młodszy Rurykowicz
działał dyplomatycznie na rzecz Michała. Można to uznać za dowód istnienia ścisłego porozumienia łączącego obu dynastów. Jak się przy tym
44

Lavrent’evskaja letopis’, kol. 453 – 454; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka,
s. 124; Tverskaja letopis’, kol. 354.
Ipat’evskaja letopis’, kol. 758.
46
Lavrent’evskaja letopis’, kol. 454.
47
Ibidem, kol. 455 – 456.
45
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wydaje, Olegowicz był stroną zdecydowanie na owym związku zyskującą,
może nawet dla swych interesów wykorzystującą prestiż i umiejętności
koncyliacyjne księcia kijowskiego.
Ten tymczasem rzeczywiście nadal wykazywał dużą aktywność
na polu dyplomatycznym. O jej kolejnym przejawie informuje Latopis
ławrentiewski pod 6739 r. Wówczas to z okazji przeprowadzonej 7 IV 1231 r.
w soborze sofijskim konsekracji nowego biskupa rostowskiego Cyryla,
odbył się w Kijowie wielki zjazd książąt. Uczestniczyli w nim obok gospodarza i jego syna Rościsława, Michał czernihowski z synem Rościsławem,
ówczesny władca Smoleńska Rościsław Mścisławowicz (syn Mścisława
Dawidowicza młodszego), Mścisław Glebowicz z czernihowskiej linii
Rurykowiczów, Jarosław Ingwarowicz, Izjasław Włodzimierzowicz (Olegowicz), Rościsław (Mścisławowicz) Borysowicz (syn Mścisława Borysa
Romanowicza) oraz “inni mnozi kniazi”48. Niestety, źródła nie utrwaliły
politycznych powodów zwołania tak szeroko reprezentowanego zgromadzenia książąt. Ich skład świadczy, że mogło iść o dwie główne sprawy.
Po pierwsze, ustalenie pryncypiów polityki książąt południoworuskich
wobec ich krewniaków z północy. Zwróćmy uwagę, że zjazd odbywał
się wkrótce po śmierci władcy Smoleńska Mścisława Fiodora Dawidowicza młodszego (+ w początkach 1231 r., być może pomiędzy 25 a 28
lutego tego roku)49 oraz po wygnaniu z Nowogrodu Wielkiego po buncie 9 XII 1230 r. Rościsława Michałowicza i opanowaniu tamtejszego
tronu przez Jarosława Wsiewołodowicza50. Po drugie, chodzić mogło
też o regulację, wobec nowej sytuacji na północy, stosunków pomiędzy
tkwiącymi w głębokim kryzysie Rościsławowiczami a Olegowiczami.
Wydaje się przy tym, że Włodzimierz przystał na rewizję swej dotąd przyjacielskiej polityki wobec Wsiewołodowiczów, zapewne za cenę jakichś
obietnic ze strony dotychczasowego sojusznika, stojącego na czele czer
nihowskiej linii Rurykowiczów, Michała Wsiewołodowicza. Najlepszym
dowodem potwierdzającym to przypuszczenie jest dowodny brak jakiegokolwiek zaangażowania w latach 1232/1233 – 1234/1235 po stronie
swata księcia włodzimiersko – suzdalskiego Jerzego Wsiewołodowicza.
Zaś zaskakujący już choćby w kontekście konsekracji biskupa rostowskiego brak reprezentacji Wsiewołodowiczów podczas kijowskiego
zjazdu książąt można właśnie interpretować jako świadectwo zerwania
a przynajmniej bardzo poważnego ochłodzenia w owym momencie stosunków łączących dotąd Włodzimierza z Jerzym. Jest to przypuszczenie
48

Lavrent’evskaja letopis’, kol. 457. Co do identyfikacji książąt zob. Martin Dimnik, Rus
sian Pirnces and their Identities in the First Half of the Thirteneth Century, “Mediaeval
Studies”, 40, 1978,, s. 166–169. Por . A. A. Gorskij, Russkie zemli, s. 14–17. O motywach
zwołania zjazdu interesujące uwagi przedstawił już Mychajło Hruszews’kyj (Istorija, t. II,
przyp. 1 na s. 245).
49
W sprawie terminu zgonu Mścisława Fiodora Dawidowicza młodszego zob. D. Dąbrowski,
Genealogia Mścisławowiczów, s. 497– 498.
50
Valentin L. Janin, Novgorodskie posadniki, Moskva 2003, s. 198–200. Na temat
społecznego wymiaru wydarzeń nowogrodzkich z 1230 r. zob. też: Ju. Granberg, Veče v
drevneruuskich pis’mennych istočnikach: funkcii i terminologija, “Drevnejšie Gosudarstva
Vostočnoj Evropy 2004”, Moskva 2006, s. 57–59.
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prawdopodobne, choć z mocą należy podkreślić, że opiera się wyłącznie
na milczeniu źródeł51. Dodajmy tutaj, że jeszcze jedna sprawa mogła teoretycznie rzutować na pogorszenie relacji pomiędzy księciem kijowskim
i jego włodzimiersko – suzdalskim swatem w początku czwartej dekady
XIII w. Grupa północnoruskich latopisów podaje mianowicie pod 6740
lub 6741 r. informację o zdobyciu Smoleńska przez stojącego na czele
wojsk połockich Światosława, syna Mścisława Romanowicza. Wydarzenie to należy datować na 24 VII 1232 r.52 Być może Wsiewołodowicze byli
w jakiś niedobry z punktu widzenia Włodzimierza sposób zaangażowani
w walki o tron smoleński i wymienione wydarzenie ostatecznie zachwiało
wypracowany wcześniej konsensus 53?
Ochłodzenie stosunków z Wsiewołodowiczami okazało się poważnym
błędem politycznym Włodzimierza. Już w następnym roku (czy ściślej –
ponad rok później) mamy bowiem dowodnie odnotowany konflikt pomiędzy
nim a dotychczasowym czernihowskim sojusznikiem. Przedstawiła go w
sposób niestety, aż nazbyt zwięzły Kronika halicko – wołyńska. Źródło
to pod 6739 (faktycznie koniec 1232 lub początek 1233) r. podało, że
książę kijowski zwrócił się do Daniela Romanowicza z prośbą o pomoc,
bowiem wyprawił się na niego Michał czernihowski. Władca Wołynia
pospieszył na wschód i doprowadził do zawarcia porozumienia pomiędzy
zwaśnionymi stronami. W ramach zapłaty starszy Romanowicz uzyskał
(“wziął sobie”): “čast’ iz Ruskoi zemla”, a dokładnie włość torczeską. Nie
zachował jej jednak dla siebie, lecz przekazał swym “szuriatom” – dzie
51

Przedstawione przypuszczenie jest tym bardziej prawdopodobne, że nie widać jakiegoś
nadzwyczajnego zaangażowania w tym czasie Wsiewołodowiczów na innych frontach.
Słuszne uwagi co do powodów rozpadu koalicji pomiędzy Włodzimierzem i Michałem
(osłabienie Rościsławowiczów) przedstawił Martin Dimnik. Nawiasem mówiąc, autor ten
stwierdził, że Michał zaatakował Włodzimierza już w nieodległym czasie po zjeździe książąt,
latem lub jesienią 1231 r. (Mikhail, Prince of Chernigov and Grand Prince of Kiev 1224
– 1246, Toronto 1981, s. 67 – 70).
52
Novgorodskaja pervaja letopis’, s. 72, 281 (pod 6740 r.); Vladimirskij letopisec, [w:]
PSRL, t. XXX, Moskva 1965, s. 87 (pod 6740 r.); Tverskaja letopis’, kol. 360 (pod 6741
r.); Gustynskaja letopis’, s. 117 (pod 6741 r.). Co do datacji tego wydarzenia zob. N. G.
Berežkov, Chronologija, s. 263.
53
Takie ujęcie sprawy doskonale korespondowałoby z poglądami Martina Dimnika, który
w uczestniczącym w zjeździe kijowskim 1231 r. widział w Rościsławie, wymienionym w
liście uczestników zjazdu kijowskiego 1231 r. zaraz po wzmiankowanym bezimiennie synu
Michała Wsiewołodowicza, Rościsława, syna Mścisława Fiodora Dawidowicza młodszego.
Kanadyjski badacz uważał, że jego pobyt u Włodzimierza związany był z rywalizacją o
tron smoleński pomiędzy dwiema gałęziami Rościsławowiczów, a mianowicie potomkami
Mścisława Romanowicza i Dawidowiczami (Russian Princes, s. 166 – 168). Zaangażowanie
Wsiewołodowiczów w sprawy Smoleńska po stronie Rościsławowiczów – Romanowiczów
potwierdzają tez wydarzenia 1239 r. W Genealogii Mścisławowiczów przedstawiłem pogląd,
że trzecia żona Jarosława Wsiewołodowicza Teodozja, była córką Mścisława Romanowicza,
a nie Mścisława Mścisławowicza czy Igora Glebowicza riazańskiego. To wyjaśniałoby
szczególne związki pomiędzy wspomnianą linią Rościsławowiczów a Jarosławem. Wiele
elementów układa się więc w konstrukcję potwierdzająca moją wizję przedstawianych
wydarzeń. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden dotąd pomijany w tym wnioskowaniu fakt.
W 1232 r. nie tylko w Smoleńsku zasiadł Mścisławowicz Romanowicz. Dzięki interwencji
Jarosława Wsiewołodowicza na tronie w Pskowie został osadzony Jerzy, moim zdaniem,
kolejny syn Mścisława Romanowicza (D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 518
– 520, 524 – 525, 530 – 534, 540 – 541).
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ciom Mścisława Mścisławowicza , dorastającym zapewne na jego dworze.
Gest ten musiał zresztą zostać dobrze przyjęty przez Włodzimierza. Bądź
co bądź obdarowani byli jego bliskimi krewniakami (w stopniu trzecim
dotykającym drugiego). Ale ponad wszystko Daniel w ten sposób okazał
swoje déssintéresement wobec terytorialnej ekspansji na Kijowszczyznę.
Jakże ta postawa różniła go od ojca, który w analogicznej sytuacji,
zainstalował się w otrzymanych od Ruryka Rościsławowicza włościach.
Takie zachowanie księcia wołyńskiego musiało rozwiać lęki Włodzimierza
dobitnie wyrażone kilka lat wcześniej.
Opisany epizod, świadczy – zacznijmy od tego wątku – o obniżeniu
w owym okresie politycznego znaczenia Włodzimierza. Dotąd słabszy
od niego Michał Wsiewołodowicz pokusił się o próbę opanowania Kijo
wa. Najwyraźniej od pewnego czasu władcy Czernihowa ciążył układ
polegający na konieczności podporządkowywania się w sposób mniej lub
bardziej zawoalowany dominacji Jerzego Wsiewołodowicza i jego rodziny.
Przecież – jak wiemy – w samym końcu 1230 r. w wyniku wystąpienia partii antyczernihowskiej z Nowogrodu wygnano Rościsława Michałowicza
i powołano na tron Jarosława Wsiewołodowicza. Jesienią następnego
roku Wsiewołodowicze zaatakowali północne krańce włości Michała, a
ten według przekonującej opinii Martina Dimnika w 1232 r. ostatecznie
pozbył się nadziei na przywrócenie kontroli nad Nowogrodem55. Nie będąc
w stanie zrealizować swych północnych planów postanowił więc szukać
sukcesów na południu. Przyjmuję przy tym, że syn zdolnego polityka jakim był Wsiewołod Czermny zdawał sobie doskonalę sprawę ze znacznego
osłabienia potencjału, jakim dysponował Włodzimierz Rurykowicz. Sam
przecież, o ile słuszna jest nasza interpretacja skutków zjazdu kijowskiego
1231 r., przyczynił się do pogorszenia relacji pomiędzy księciem kijowskim a Wsiewołodowiczami. W ten sposób usunięty został jeden z filarów
dotychczasowej przewagi Włodzimierza. Drugim było wsparcie, na jakie w
konflikcie z Olegowiczami mógł liczyć – przynajmniej potencjalnie – każdy
siedzący w Kijowie Rościsławowicz ze strony krewniaków władających
smoleńską ojcowizną. Tutaj przyszło Michałowi w sukurs szczęście. Nie
dość, że – jak wspomnieliśmy wyżej – 24 VII 1232 r. Smoleńsk opanował
Światosław Mścisławowicz, co zdaje się nie było korzystne z perspektywy
Włodzimierza, to na dodatek z pewnością dobrze wiedziano na Rusi o
znacznym obniżeniu potencjału Smoleńszczyzny z powodu olbrzymich
strat ludzkich poniesionych w wyniku straszliwej zarazy, szalejącej tam
przez dwa lata z rzędu (około 30 tys. ofiar)56.
54

54

Ipat’evskaja letopis’, kol. 766. Co do datacji tych wydarzeń zob. M. Hruševs’kyj,
Chronologija, s. 347, 381; L. Machnovec’, Litopys rus’kyj, s. 388. Jak się wydaje, przekazanie
włości torczeskiej Danielowi można interpretować jako zapłatę za pomoc. Byłoby to dowód,
że bliższy sojusz pomiędzy księciem kijowskim i wołyńskim został zawarty dopiero w tym
momencie.
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Martin Dimnik, The Dynasty of Chernigov 1146–1246, Cambridge 2007, s. 324–326.
56
Informacje o zarazie podają na przykład: Letopis’ Avraamki, [w:] PSRL, t. XVI, Moskva
2000, kol. 50; Novgorodskaja četvertaja letopis’, s. 212; Rogožskij letopisec, [w:] PSRL, t.
XV, Moskva 2000, kol. 28.
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Tutaj należy się jeszcze jedna, jak sądzę, istotna uwaga. Otóż na
podjęcie przez Michała agresywnej polityki zewnętrznej wpływ miała
też najpewniej sytuacja wewnątrz rodu Olegowiczów. Szukanie dla siebie atrakcyjnego tronu poza Czernihowszczyzną było według wszelkiego
prawdopodobieństwa wentylem bezpieczeństwa wobec roszczeń krewniaków.
Na całe dla Włodzimierza szczęście, przyszedł mu ze skuteczną
pomocą Daniel Romanowicz, który na dodatek – mimo bez wątpienia
nurtujących Rurykowicza obaw – okazał się sojusznikiem lojalnym.
Przedstawione wyżej fakty pokazują nam też, że pomiędzy wiosną
1231 a zimą 1232/1233 r. doszło do zasadniczej przebudowy układu
sił na południu Rusi. Dotychczasowy sojusz pomiędzy młodszym synem
Ruryka i Michałem Wsiewołodowiczem zastąpił związek pierwszego z
wymienionych z Romanowiczami.
Włodzimierz miał okazję zrewanżować się Danielowi bardzo szybko.
Kronika halicko – wołyńska opowiada, że do przebywającego w Kijowie
starszego Romanowicza doszła wieść o wyprawieniu się na wschodni Wołyń oddziałów węgierskich i halickich królewicza Andrzeja. Po
naradzie z Włodzimierzem Daniel wyruszył przeciw najeźdźcom. Do
decydującej bitwy tej kampanii doszło w rejonie Szumska – Torczewa
tuż przed Wielkanocą, która w 1233 r. przypadała na 3 kwietnia57. Co
prawda nie słyszymy o uczestnictwie wojsk kijowskim w tym starciu, jednak gdy Węgrzy i haliczanie ruszyli na Romanowiczów ponownie latem
tego roku, Włodzimierz wraz z chanem Połowców Kotjanem i Izjasławem
Włodzimierzowiczem (który okazał się ostatecznie wiarołomcą) został
wymieniony jako sojusznik księcia wołyńskiego. Władca Kijowa osobiście
przy tym uczestniczył w walkach z oddziałami królewicza Andrzeja i pa
latyna Dionizego, skutecznie wraz z Danielem broniąc znajdującego się
pod Peremylem mostu przez Styr58.
W 1233 r. notujemy jeszcze dwa istotne wydarzenia. Latem, pomiędzy
10 czerwca a 15 sierpnia zmarł lojalnie współpracujący z księciem
cieszący się dużym autorytetem na Rusi metropolita Cyryl59. Śmierć tego
hierarchy była niewątpliwie znaczą stratą dla Włodzimierza.
Trudno ustalić czy drugi ze wspomnianych faktów miał jakikolwiek
związek z pierwszym i w jakim w ogóle stosunku czasowym wobec siebie one pozostawały. Chodzi mianowicie o podjęcie przez syna Ruryka
w tym samym roku kroków represyjnych wobec wspólnoty katolickiej
zamieszkującej stolicę jego władztwa. Dowiadujemy się o tym z dwóch bull
Grzegorza IX wystawionych 15 VI 1234 r.60 oraz z relacji Jana Długosza,
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Ipat’evskaja letopis’, kol. 766–770.
Ibidem, kol. 770.
Andrzej Poppe, Mitropolity i knjaz’ja Kievskoj Rusi, [w:] Gerhard Podskal’ski,
Christianstvo.i bogoslovskaja literatura v Kievskoj Rusi (988 – 1237 gg.), przekład Aleksandr
V. Nazarenko, pod red. K. K. Akent’eva, Sankt–Peterburg 1996 (Subsidia Byzantinorossica,
t. 1), s. 464–467.
60
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae […], t. I: Ab Honorio PP. III usque ad Gregorium
PP. XII, 1217–1409, wyd. Augustyn Theiner, Romae 1860, nr 55–56.
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opierającej się zapewne częściowo na wymienionych dokumentach papieskich, a być może także na jakimś innym przekazie łacińskiej proweniencji, choć nie można całkowicie wykluczyć odwołania się polskiego
dziejopisa również do wzmianki latopisarskiej. Warto przy tym zaznaczyć,
że Długosz pod 1233 r. wspomniał o nie występującym w bullach fakcie
wygnania w tym roku przez Włodzimierza z Kijowa dominikanów wraz z
ich przeorem, Marcinem z Sandomierza61. Powody tego postępku Rurykowicza nie są jasne i były różnie interpretowane w literaturze62. Czy miały
one wyłącznie wymiar konfesyjny, czy można je wiązać z kontekstem
politycznym? Oto ciekawe pytanie. Odpowiedzieć na nie w sposób wiarygodny jednak nie sposób.
Następna wiadomość dotycząca Włodzimierza została podana przez
Kronikę halicko – wołyńską. Źródło to pod 6742 (faktycznie wiosna
1234) r. przedstawiając ostatni, tragiczny epizod z kariery Aleksandra
Wsiewołodowicza wspomniało, że złamawszy po raz kolejny porozumienie z Romanowiczami, którzy niedługo wcześniej zdołali opanować Halicz,
postanowił on uciec do swego teścia do Kijowa. Po wyczerpującej pogoni
został jednak ujęty przez Daniela niedaleko Połonnego w zaroślach nad
Chomorą63. Raczej nie ma powodów, by wątpić, że bezimiennie wzmian
kowanym teściem księcia bełskiego był Włodzimierz Rurykowicz. Pot
wierdza to zresztą – moim zdaniem – kolejny dotyczący młodszego Rurykowicza ustęp Kroniki halicko – wołyńskiej. Jakiś czas po pochwyceniu
Aleksandra, przysłał on do Daniela do Halicza swego syna Rościsława
i: “prija s nim [Daniel] brat’stvo i ljubov veliku”64. Widziałbym w geście
61

Ioannis Dlugossii Annales, ks. VI, s. 288. Według Aleksandra Semkowicza analizowany
ustęp został zaczerpnięty z nieznanego źródła ruskiego (Krytyczny rozbiór Dziejów Polskich
Jana Długosza (do 1384 r.), Kraków 1887, s. 231). Z kolei Aleksandr Nazarenko powątpiewał
w możliwość wykorzystania przez polskiego dziejopisa wzmianki latopisarskiej, sugerując
z odniesieniem do pracy Gerarda Labudy Zaginiona kronika w Rocznikach Jana Długosza
(Poznań 1983), że korzystał on z zaginionej kroniki dominikańskiej (N. I. Ščaveleva,
Drevnjaja Rus’, przyp. 368 na s.451). Wiarygodność wzmianki Długosza, bez określania jej
proweniencji, przyjęła również na przykład Ol’ga Kozubs’ka (Džerala ta istoriohrafija rus’kych
misij dominikans’koho orderu XIII st., Kyïvs’ka Starovyna” 2003, nr 3 (351), s. 129).
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Na przykład Mykoła Czubatyj twierdził, że usunięcie dominikanów wiązało się ze
wzmocnieniem przez papiestwo propagandy katolickiej wśród środowisk łacinników w
Kijowie, co wywołało konflikt z klerem prawosławnym i miejscową ludnością (M. Čubatyj,
Zachidna Ukraïna i Rym u XIII vicï u svoïch zmahanjach do cerkovnoï uniï, „Zapysky
Naukovoho Tovarystva imeni Ševčenka”, t. 123–124, 1917, s. 29–30). Z kolei Dariusz
A. Dekański twierdził, że wspomniane wydarzenia wiążą się z ówczesnym układem sił
politycznych. Włodzimierz Rurykowicz pozostający w sojuszu ze współpracującym z
Konradem Mazowieckim Danielem Romanowiczem nie widział powodu, by podtrzymywać
misję związanych z Henrykiem Brodatym dominikanów. Poza tym książę kijowski
zaangażował się wówczas (po stronie Romanowiczów) w wojnę z katolickimi Węgrami, a także
walczył o Kijów z Michałem Wsiewołodowiczem, bliskim krewnym Bolesława Wstydliwego,
znajdującego się pod opieką Henryka Brodatego (Początki zakonu dominikanów prowincji
polsko – czeskiej pokolenie św. Jacka w zakonie, Gdańsk 1999, s. 156)..Zasadniczo
nie wchodząc w spór z poglądami Dekańskiego, chciałbym tylko zwrócić uwagę, że dla
Michał bliższym krewnym niż małoletni Bolesław Wstydliwy był Konrad Mazowiecki.
Książę czernihowski był siostrzeńcem władcy Mazowsza i odpowiednio bratem ciotecznym
Bolesława.
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Ipat’evskaja letopis’, kol. 771–772.
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Ibidem, kol. 772.
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władcy Kijowa, współdziałającego przecież z Romanowiczami co najmniej od ponad roku, próbę przekonania księcia halicko – wołyńskiego o
swych dobrych intencjach. Jak się wydaje, Włodzimierz mógł się obawiać,
że sprawa Aleksandra rzuci cień na jego stosunki z Danielem i Wasyl
kiem. Jestem nawet skłonny twierdzić, że do spowinowacenia się księcia
kijowskiego z władcą Bełza doszło niedługo przed opisywanymi wyda
rzeniami (po kwietniu 1231 r.)65 i teraz Włodzimierz pokazywał, że akt
ten w żaden sposób nie był skierowany przeciw synom Romana, których
pomoc była mu przecież potrzebna wobec zagrożenia ze strony Michała
Wsiewołodowicza czernihowskiego oraz jego sojuszników.
Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że wynikiem
misji młodziutkiego Rościsława było wysłanie przez Daniela do Kijowa
posiłków dowodzonych przez bojarów Gleba Zeremiejewicza i Mirosława66.
To jest zresztą kolejne świadectwo następującej w latach 30 XIII w.
zastanawiającej zmiany, jeśli chodzi o potencjał militarny i polityczny,
którym dysponowali konkurenci. Nawet uwzględniając pewną możliwą
przesadę relacji Kroniki halicko – wołyńskiej, jeśli chodzi o znaczenie
pomocy Daniela dla Włodzimierza, była ona niewątpliwym faktem i widać
też, że dla księcia kijowskiego w jego zmaganiach z Olegowiczami stała
się niezbędna.
W każdym razie pod koniec 1234 r. Michał działający w ścisłym porozumieniu z Izjasławem Włodzimierzowiczem zaatakował Kijów, a na
wieść o tym Daniel ze znacznymi siłami ruszył na pomoc Włodzimierzowi.
Obawiając się starcia z połączonymi pułkami kijowskimi i halicko
– wołyńskimi książę czernihowski zarządził odwrót. Teraz sojusznicy
postanowili przejść do ofensywy. Znaczna armia ruszyła na Czernihów.
Wcześniej przybył do niego jednak Mścisław Glebowicz wzmacniając
siły obrońców. Nie mogąc zdobyć Czernihowa wojska Włodzimierza i Da
niela ruszyły plądrować ziemie przeciwnika. Posuwały się wzdłuż Desny,
zdobywając po drodze Chorobor, Sośnicę, Snowsk oraz inne liczne grody. Następnie najeźdźcy ponownie podstąpili pod Czernihów i zaczęli
jego regularne oblężenie. Zakończyło się ono niepowodzeniem. Armia
koalicjantów rozpoczęła odwrót. Niewykluczone, że zmusiła ją do tego
dywersja Połowców wysłanych przez Izjasława Włodzimierzowicza na
ziemię kijowską. Walki na Czernihowszczyźnie trwały od 6 stycznia do 17
maja 1235 r. i wyczerpały wojów Włodzimierza i Daniela. Książę halicko
– wołyński zdecydował więc powrócić do siebie północną, leśną trasą.
Tymczasem Włodzimierz wspierany przez bojara Mirosława postulował,
by uderzyć na Połowców. W końcu starszy Romanowicz uległ namowom.
Pułki ruskie ruszyły w kierunku Torczeska, gdzie trafiły na znacznie
– jak się okazało – siły wrogów. Widząc ich przewagę książę kijowski,
znów wspólnie z Mirosławem, według relacji Kroniki halicko – wołyńskiej,
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W sprawie małżeństw Aleksandra Wsiewołodowicza zob. D. Dąbrowski, Genealogia
Mścisławowiczów, s. 326–327 (tam odniesienia bibliograficzne).
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Ipat’evskaja letopis’, kol. 772.
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chcieli się wycofać. Nie pozwolił na to jednak Daniel. Doszło do boju, który
skończył się klęska wojsk ruskich. Daniel z resztkami drużyny zdołał
zbiec do Halicza, który zresztą musiał z powodu spisku bojarów rychło
opuścić, natomiast Włodzimierz schronił się w Torczesku. Zdrada Grzegorza Wasilewicza i Molibogowiczów spowodowała, że wraz z Mirosławem
i licznymi bojarami dostał się do połowieckiej niewoli67. Następnie – jak
można wywnioskować z relacji latopisów północnoruskich – zwycięzcy
ruszyli na Kijów i opanowali go. Tam właśnie, jak sądzę, wpadła w ich
ręce żona Włodzimierza68.
Rezultatem bitwy pod Torczeskiem była zasadnicza zmiana obsady
najważniejszych tronów południoworuskich. W Kijowie zasiadł Izjasław,
syn Włodzimierza Igoriewicza, uważany przez niektórych badaczy – co
jest moim zdaniem mniej prawdopodobnym rozwiązaniem – za nigdy
wcześniej nie wzmiankowanego syna Mścisława Borysa Romanowicza69.
Michał Wsiewołodowicz będący głównym motorem zmian opanował z
kolei Halicz. Zapewne któryś z jego krewniaków (Mścisław Glebowicz?)
otrzymał tron czernihowski70.
Okres niesłychanego wzrostu potęgi Olegowiczów, którzy skupili w
swych rękach znaczącą część południowej Rusi nie trwał jednak długo.
Nieokreślony, ale chyba niezbyt jednak odległy czas po uwięzieniu
Włodzimierz zdołał wykupić się wraz z żoną z niewoli i w nieznanych
okolicznościach odzyskał tron kijowski. Kronika halicko – wołyńska
wspomina bowiem, że gdy haliczanie i książęta bołochowscy uderzyli
na Kamieniec, młodszy syn Ruryka przysłał na pomoc Romanowi
czom Torków i Daniela Nażyrowicza71. Wspólnymi siłami obrońcy roz67

Ipat’evskaja letopis’, kol. 772–774.
O ujęciu przez Połowców żony Włodzimierza, a następnie o wykupieniu się małżonków
z niewoli zob. choćby: Novgorodskaja pervaja letopis’, s. 74, 284–285; Tverskaja letopis’,
kol. 364 – 365. Najklarowniej ten epizod przedstawia jednak Gustynskaja letopis’, s. 118.
Wspomniane źródło opowiada, że Połowcy pochwycili Włodzimierza podczas bitwy, a
następnie koalicjanci udali się na Kijów, gdzie uwięzili nie tylko żonę, lecz również – co jest
oryginalnym dodatkiem – dzieci księcia.
69
Niezaprzeczalnym faktem jest, że część latopisów podaje wprost informację o intronizacji
w Kijowie w 1235 r. Izjasława Mścisławowicza, wnuka Romana (Novgorodskaja četvertaja
letopis’, s. 214; Sofijskaja pervaja letopis’, kol. 287; Letopis’ po Akademičeskomu spisku,
kol. 513; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 126; Ermolinskaja letopis’, s. 74;
L’vovskaja letopis’, s. 156; SImeonovskaja letopis’, s. 54; Gustynskaja letpois’, s. 117–118.
Idąc za tymi przekazami następujący badacze przyjęli wspomnianą filiację Izjasława: M.
Hruševs’kyj, Istorija, t. III, s. 42, 85; N. de Baumgarten, Généalogies et mariages, tabl. IX;
V. T. Pašuto, Očerki, s. 282; M. Dimnik, Russian Princes, s. 168–177; idem, The Dynasty
of Chernigov 1146-1246, s. 329. Por. Mykola Kotljar, Zahadkovyj Izjaslav z Halyc’ko
– Volynskoho litopysu, “Ukraïns’kyj Istoryčnyj Žurnal”, 1991, nr 10 (367), s. 95–102. Zob.
też: D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 694–696.
70
O obsadzie tronu czernihowskiego w interesującym nas czasie milczą niestety źródła.
Można domyślać się co najwyżej wyjątkowej roli Mścisława Glebowicza pośród Olegowiczów
i uzyskania właśnie przez niego po przeniesieniu się Michała do Halicza panowania (czy
stanowiska regenta?) w głównym grodzie ojcowizny na podstawie dwóch faktów. To właśnie
ten książę podczas kampanii 1235 r. bronił Czernihowa przeciw wojskom Włodzimierza
i Daniela. Również w 1239 r. pod wałami stolicy stawił czoła wrogom. Tym razem byli to
Mongołowie.
71
Ipat’evskaja letopis’, kol. 774–775.
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bili oddziały napastników, co można datować na wiosnę 1236 r. Sojusz Włodzimierza z Danielem przetrwał więc ciężką próbę, jaką była
klęska pod Torczeskiem. Jak się jednak w najbliższym czasie okazało,
zwycięstwo pod Kamieńcem było ostatnim znanym źródłom przejawem
współpracy pomiędzy nimi.
Zapewne niedługo przed 3 VIII 1236 r. Włodzimierz utracił bowiem
ponownie władzę nad Kijowem, tym razem na rzecz przybyłego z Nowogrodu Wielkiego Jarosława Wsiewołodowicza73. Daniel zmagający się w tym
czasie z najazdem sprzymierzonych sił halickich Michała Wsiewołodowicza,
Połowców sprowadzonych przez Izjasława Włodzimierzowicza i wojsk
Konrada I Mazowieckiego74 nie był w stanie wesprzeć sprzymierzeńca.
Co więcej taka interwencja byłaby dla Romanowiczów bardzo niewygodna politycznie. Jarosław był bowiem również ich sojusznikiem, może
nie tak bliskim jak Włodzimierz, ale w każdym razie niewątpliwie, co
pokazały zresztą wydarzenia 1239 r., cennym, szczególnie z perspektywy
współdziałania przeciw Michałowi Wsiewołodowiczowi75.
Nie wiadomo dokładnie co robił liczący sobie około 50 lat książę w
ciągu najbliższych trzech lat po ostatecznej utracie Kijowa, kiedy to z
pewnością jeszcze żył. Można domyślać się, że wyjechał na północ. Czy
jednak osiadł w Smoleńsku, czy w innym grodzie nie jesteśmy w stanie z
całą pewnością stwierdzić. Późne, powstałe w XVI i w następnym stuleciu
księgi rodosłowne mają informację, że Włodzimierz zmarł w Smoleńsku76.
Po pierwsze, nie przesądza to jeszcze o miejscu, w którym on rezydował,
a po drugie, wspomniane źródła nie są dla interesującej nas epoki nad
zwyczaj wiarygodne. Zdecydowanie pewniejszy jest sam fakt pobytu i
zgonu Rurykowicza na północy. Wiadomości o nim, co wymowne znaj
72
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M. Hruševs’kyj, Chronologija, s. 348 (wiosna? 1236 r.), s. 382 (pierwsza połowa 1236 r.);
L. Machnovec’, Litopys rus’kyj, s. 391 (maj 1236 r.).
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Relacje źródeł na ten temat nie dają jasnego obrazu wydarzeń. Na przykład grupa źródeł
informuje pod 6744 r. wyłącznie o zajęciu Kijowa przez Jarosława Wsiewołodowicza, z
reguły dodając zaraz potem wiadomość o zaćmieniu słońca: Novgorodskaja pervaja letopis’,
s. 74, 285; Moskovskij letopisnyj svod konca XV veka, s. 126; Letopis’ po Akademičeskomu
spisku, kol. 513; Sofijskaja pervaja letopis’, kol. 287; Letopis’ po Voskresenskomu spisku,
s. 138; Tverskaja letopis’, kol. 364; Simeonovskaja letopis’, s. 54. Z kolei Kronika halicko
– wołyńska pod 6743 r. podaje wiadomość, że Jarosław „“wziął Kijów pod Włodzimierzem”.
(Ipat’evskaja letopis’, kol. 777). Wiadomo, że zaćmienie słońca nastąpiło 3 VIII 1236 r.
(Daniil Svjatskij, Astronomija Drevnej Rusi. S Katalogom astronomičeskich izvestij v
Russkich letopisjach, sostavlennym M. L. Gorodeckim, Moskva 2007, 55 – 56, 612). Nie
przywiązywałbym jednak wagi do szczegółowych chronologicznych informacji na temat
zmian zachodzących na tronie kijowskim w połowie lat trzydziestych XIII w. podanych
przez Wasilija Tatiszczewa. Jak to często u rosyjskiego osiemnastowiecznego dziejopisa w
pierwszej redakcji Istorii rossijskoj nie ma dat występujących w drugiej. Chodzi tu przede
wszystkim o rozpoczęciu drugiego panowania w Kijowie Izjasława Mścisławowicza (10 IV
1236 r.). Dodajmy, że Tatiszczew nie zdawał sobie sprawy z dowodnie poświadczonego przez
Kronikę halicko – wołyńską powrotu Włodzimierza na tron kijowski zapewne jeszcze w
1235 r. i jego utraty na rzecz Jarosława Wsiewołodowicza (Sobranie sočinenij, t. III, Moskva
1995, s. 230l t’ IV, Moskva 1995, s. 372).
74
Ipat’evskaja letopis’, kol. 775.
75
Ipat’evskaja letopis’, kol. 782 – 783; Lavrent’evskaja letopis’, kol. 469.
76
Zob. np. Rodoslovnaja kniga v trech spiskach, „Vremennik Imperatorskago Moskovskago
Obščestva Istorii i Drevnostej Rossijskich”, ks. X, 1851, s. 13. Te informacje podają również
inne księgi rodosłowne (D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, przyp 2079 na s. 477.
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dujemy bowiem wyłącznie w – prawda, że również późnych – latopisach
pskowskich. Analiza podanych w nich informacji pozwala przyjąć, że
Włodzimierz zszedł z tego świata pomiędzy 3 marca a 18 października
1239 r.77 Liczył sobie wówczas 52 lata.
Śmierć księcia nastąpiła w tragicznym dla Rusi okresie najazdu Batu
chana. On sam, choć według wszelkiego prawdopodobieństwa wycofał się
poza strefę rozchodzenia się niszczącej fali, poniósł wówczas osobistą,
rodzinną stratę. W zdobytym przez Mongołów Włodzimierzu nad Klaźmą
straciła życie jego córka, zapewne wraz z dziećmi78.
Zaznaczmy tutaj jeszcze, że grupa latopisów północnoruskich
podaje całkowicie nieprawdopodobną informację o zawarciu przez
najeźdźców po zdobyciu Czernihowa porozumienia z trzema ruskimi
książętami: Mścisławem Włodzimierzem i Danielem. Drugi z wymienionych bywa przy tym czasami utożsamiany z młodszym synem Ruryka
Rościsławowicza79.
Jak widzimy działał Włodzimierz aktywnie w skali całej ruskiej
ekumeny na przestrzeni ponad 30 lat. Uczestniczył w wydarzeniach
(najczęściej akcjach zbrojnych) rozgrywających się na Kijowszczyźnie, w
księstwie halickim i na Wołyniu, na Smoleńszczyźnie, na Rusi Zaleskiej
oraz na obszarze Czernihowszczyzny. Przebywał, najpierw podczas wyprawy nad Kałkę, a potem jako jeniec w połowieckim stepie. Geograficzny
zasięg aktywności księcia – być może nawet nie w pełni tutaj określony80
– był więc całkiem szeroki. Co ciekawe, jego działalność niejednokrotnie
jednak przybierała charakter koncyliacyjny. Najwyraźniej, co pokazuje cały szereg wymienionych faktów, Włodzimierz już jako książę kijowski cieszył się sporym prestiżem wśród Rurykowiczów, a w swych
działaniach dyplomatycznych umiejętnie wykorzystywał dobre stosunki
łączące go z głową ruskiej cerkwi, metropolitą Cyrylem. Faktem jest też,
że w początkowym okresie kariery pozostawał książę w cieniu ojca, a
następnie dwóch kuzynów, starszego od siebie Mścisława Romanowicza
i młodszego – Mścisława Mścisławowicza Udatnego. Niewątpliwie był
też, nawet w okresie szczytowego znaczenia, czyli w latach 1223–1235
stroną słabszą w kontaktach z głową włodzimiersko – suzdalskich
Wsiewołodowiczów, Jerzym.
Kilka razy tracił zajmowane przez siebie trony (perejasławski, kijow
ski), a nawet dwukrotnie popadł w niewolę. Pierwszy raz jeszcze jako
młody człowiek u Romana Mścisławowicza, drugi raz w podeszłym wieku
– u Połowców.
77

Pskovskaja pervaja letopis’, [w:] PSRL, t. V/1, Moskva 2003. s. 12; Pskovskaja vtoraja
letopis’ (stroevskij svod), [w:] ibidem, t. V/2, Moskva 2000, s. 79.. Analiza tychże wzmianek
oraz odniesienia bibliograficzne w: D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 476
– 477. Tam między innymi wyjaśnienie, dlaczego błędne są występujące w literaturze
poglądy, że Włodzimierz zmarł dnia 8 III 1238 lub 1239 r.
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O Włodzimierzównie wydanej za Wsiewołoda Juriewicza zob.: D. Dąbrowski, Genealogia
Mścisławowiczów, s. 544 – 546.
79
Novgorodskaja četvertaja letopis’, s. 223; Sofijskaja pervaja letopis’, kol. 301.
80
Nie możemy przecież wykluczyć pobytów Włodzimierza u Mścisława Mścisławowicza w
czasie, gdy panował on w Nowogrodzie Wielkim, ani też przyjazdu księcia do Pskowa w
okresie przed śmiercią, skoro o tym fakcie informują właśnie wyłącznie tamtejsze źródła.
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Mimo zmiennych kolei losu, zdołał się jednak Włodzimierz utrzymać się
przez wiele lat na tronach liczonych na Rusi do kategorii najważniejszych.
Był przecież prawdopodobnie w latach 1217–1223 władcą Smoleńska.
Z księstwa tego zrezygnował zresztą dobrowolnie (domyślam się, że w
myśl realizacji obowiązujących wśród Rościsławowiczów zasad dziedzi
czenia) na rzecz Mścisława Fiodora Dawidowicza młodszego i po tragicznej śmierci Mścisława Romanowicza przeszedł na należny mu ze
względu na miejsce zajmowane pośród współrodowców tron kijowski. W
Kijowie z kolei rządził nieprzerwanie od czerwca 1223 do maja 1235 r.,
a następnie powrócił na ten tron jeszcze na kilka miesięcy w 1235–1236 r.
Niewątpliwie więc należy uznać Włodzimierza Dymitra Rurykowicza za
jednego z najważniejszych – w swoim czasie – reprezentantów ruskiej
przyrodzonej dynastii.
Przedstawiliśmy w sposób, jak sądzę, kompletny fakty z życia tego
księcia, łącznie z wszystkimi sytuacjami, w których wchodził on w
różnorodne zresztą relacje z Danielem. Pora więc na podsumowanie. Zacz
nijmy je od przypomnienia, że obaj dynaści w związku z przynależnością
do Monomachowego plemienia byli dość blisko spokrewnieni, a mianowicie w stopniu 4 dotykającym 3. Poza tym uwikłani byli w skompliko
wany splot układów matrymonialnych. Niewątpliwie fakt, że pierwszą
żoną ojca Daniela, była Predsława, siostra Włodzimierza, był czynnikiem – ze względu na losy tego małżeństwa – negatywnie wpływającym
na stosunki pomiędzy bohaterami artykułu. Natomiast przeciwny znak
miał według wszelkiego prawdopodobieństwa fakt pozostawania obu
książąt w opierających się na podstawach matrymonialnych związkach z
Jerzym Wsiewołodowiczem. Brat Daniela, Wasylko, był – jak doskonale
wiadomo, zięciem tego dynasty, zaś Włodzimierz jego swatem. Jak się
wydaje, większego wpływu na relacje pomiędzy bohaterami artykułu nie
miało z kolei istnienie (chyba zresztą krótkotrwałe) małżeństwa córki
Włodzimierza z pozostającym w rudymentarnej sprzeczności interesów
z Romanowiczami księciem bełskim Aleksandrem Wsiewołodowiczom.
Tyle, jeśli chodzi o “rodzinny” wymiar omawianej zależności.
Niewątpliwie na charakter stosunków pomiędzy starszym Romano
wiczem a młodszym synem Ruryka Rościsławowicza rzutowała też
dzieląca ich różnica wieku. Włodzimierz nie dość, że był reprezentantem wyższego o stopień pokolenia Monomachowiczów – Mścisławowiczów
to przede wszystkim był starszy od wołyńskiego krewniaka o około 14
lat. Do pewnego momentu, w tym konkretnym wypadku, kończącego
się gdzieś najwcześniej w końcówce drugiej dekady XIII w., stanowiło to
przepaść właściwie uniemożliwiającą zaistnienie jakichkolwiek personalnych relacji pomiędzy nimi.
Nie można wreszcie zapomnieć o czynniku w postaci “geografii” zajmowanych przez bohaterów tronów, choć on chyba jednak konkretnie w
ich wypadku większego znaczenia nie miał.
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Jak sądzę, można wyróżnić kilka okresów w dziejach relacji pomiędzy
Włodzimierzem i Danielem. Oto one:
1) 1203/1204–1217 r. W owym czasie stosunki te miały, głównie ze
względu na wiek Daniela charakter czysto formalny. Nie jest wykluczone,
że w trakcie niewoli Włodzimierza u Romana bohaterowie artykułu zetknęli
się nawet osobiście, ale starszy syn księcia halicko – włodzimierskiego
miał przecież wówczas 2–3 lata. Spotkania takiego, o ile do niego w
ogóle doszło, zapewne więc nie pamiętał. Następnie te formalne relacje
przybrały zdecydowanie wrogi charakter. Ruryk był przecież inspiratorem
wystąpień przeciw panowaniu Romanowiczów w Haliczu. Włodzimierz
tymczasem – jak wiemy – u boku ojca uczestniczył w drugiej wyprawie
na “półojcowiznę” Daniela. W okresie późniejszym, szczególnie wówczas,
gdy starszy Romanowicz przebywał na tułaczce na Węgrzech i w Polsce
nie było szansy na zaistnienie jakichkolwiek związków, nawet formalne;
2) 1217–1228 r. Jak sądzę, w owym czasie stosunki pomiędzy
Włodzimierzem i Danielem określały głównie ich wzajemne relacje z
Mścisławem Mścisławowiczem. Obaj dynaści – mimo pewnych wahnięć
ze strony Romanowiczów (konflikt z ok. 1225 r.) – należeli do tego samego
bloku politycznego. Mieli również okazję, zapewne nie raz spotkać się
osobiście (z pewnością w 1223 r. podczas wyprawy nad Kałkę oraz na
zjeździe w Peremylu ok. 1225 r., być może w trakcie walk z Węgrami o
Halicz);
3) 1228–1231 r. Był to okres wrogości w stosunkach pomiędzy bohaterami rozprawki. Włodzimierz, mając między innymi w pamięci losy
swego ojca, z niepokojem obserwował wzrost znaczenia Romanowiczów
i terytorialny rozrost ich państwa. Doszło przecież wówczas najpierw do
nieudanej mediacji księcia w konflikcie rozgrywającym się wokół Czartoryska, a następnie nawet do krótkotrwałego i zakończonego podpisaniem
pokoju starcia zbrojnego. Być może ocieplenie relacji przyniosło związanie
się obu stron Jerzym Wsiewołodowiczem. W każdym razie, jeszcze na
wiosnę 1231 r. Romanowicze nie należeli do grona sprzymierzeńców
ówczesnego księcia kijowskiego, o czym najlepiej świadczy ich – prawie
pewna – nieobecność podczas zorganizowanego przez Włodzimierza w
kwietniu tego roku wielkiego zjazdu książąt;
4) 1232/1233–1236 r. W obliczu zerwania dotychczasowego sojuszu
z Michałem Wsiewołodowiczem i zwiększającego się realnego zagrożenia
ze strony tego Olegowicza oraz z powodu ochłodzenia się stosunków z
Wsiewołodowiczami, a także utraty czy przynajmniej znacznego osłabienia
politycznego i militarnego smoleńskiego zaplecza, Włodzimierz stanął wobec konieczności poszukania sobie nowych aliantów. Zapewne najpóźniej
pod koniec 1232 r. doszło więc do zawarcia porozumienia pomiędzy nim
a Romanowiczami. Sojusz ten okazał się wkrótce osią polityki Ruryko
wicza. Było to spowodowane, zarówno wspólnotą interesu układających
się stron, jak i rozsądną postawą Daniela wobec Kijowszczyzny i jej
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władcy (sprawa nadzielenia Mścisławowiczów Torczeskiem). W każdym
razie w tym czasie Włodzimierz i Romanowicz wspierali się w walkach
przeciw Michałowi Wsiewołodowiczowi i Węgrom. Mimo początkowych
sukcesów, współdziałanie to zakończyło się jednak niefortunną klęską
pod Torczeskiem w maju 1235 r., w wyniku której młodszy Rurykowicz
utracił Kijów, a Daniel Halicz. Nie zmieniła ona jednak relacji łączących
obu książąt. Po powrocie Włodzimierza z niewoli połowieckiej współpraca
została na pewien czas wznowiona;
5) 1236–1239 r. Jak się wydaje, choć nie jest to całkowicie pewne, doszło
wówczas, głównie z powodu utraty przez Włodzimierza Kijowa na rzecz
Jarosława Wsiewołodowicza i emigracji księcia na północ, do zamrożenia
jego stosunków z Romanowiczami. Czy relacje te w ogóle przestały istnieć,
trudno powiedzieć. Zwróćmy mianowicie uwagę, że na wiosnę 1241 r.
przybył do Daniela do Chełma Rościsław Włodzimierzowicz z zapewnieniem, że nie pozostaje w sojuszu z Michałem Wsiewołodowiczem81. Wydarzenie to miało jednak miejsce już po śmierci Włodzimierza.

81

Ipat’evskaja letopis’, kol. 788 – 789.
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ЛІТОПИСНИЙ МОНУМЕНТ З ОРЛОМ
ПОБЛИЗУ ХОЛМА

Х

олм середини XIII ст. – часів князя Данила Романовича – все
відчутніше входить у нашу свідомість як одне з найяскравіших явищ історії Східної Європи свого часу. Проте таке уявлення
про нього виробляється фактично щойно останніми роками. Помітна
активізація вивчення якнайширшої історичної спадщини ГалицькоВолинського князівства усе послідовніше повертає з небуття цей унікальний осередок духовної культури України XIII ст.
Забуття княжого Холма було винятково глибоким – уже через три
століття про місто князя Данила у самому Холмі не знали нічого1.
Відкриття стало можливим щойно з публікацією в середині XIX ст.
Галицько-Волинського літопису з холмським літописом князя Данила
Романовича як його невід’ємною складовою. Проте тогочасні можливості історичної науки та критики джерел відзначалися скромним
внутрішнім потенціалом. Зрештою, метод переказування літописних
повідомлень та їх нерідко достатньо поверхового коментування надовго визначив панівні підходи до інтерпретації унікальної вимови
холмського літопису. Відхід від них зарисувався щойно останнім часом, коли на перший план стала виходити потреба критичного перегляду багатьох дотепер загальноприйнятих поглядів на тлі глибокого
всебічного осмислення текстів літописного свідчення.
Щодо Холма середини XIII ст., повноцінне археологічне вивчення
найважливіших об’єктів якого надалі залишається справою не найближчого майбутнього, звернення до тексту літопису зберігає зна1
До такого висновку схиляє аналіз відповідного тексту першого історика міста – холмського греко-католицького єпископа Якова Суші. Див.: Gil A. Geneza nowożytnego kultu
Matki Boskiej Chełmskiej // Волинська ікона: дослідження та реставрація. – Луцьк,
2003. – Вип. 10: Матеріали Х міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 17–19 вересня 2003 р. – С. 106; tenże. Źródła kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Z dziejów
religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej // Series Byzantyna, 2004. – T. 2. – S. 205.
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чення головної перспективи наукової студії. А дотеперішній надто
скромний стан конкретного опрацювання холмських його сторінок
підказує навіть досить несподівані аспекти дослідження. Яскравим
прикладом цього стало, зокрема, відкриття досі якось майже не зауваженого винятково істотного володимирського сліду початкової історії Холма князя Данила Романовича2.
Проте комплекс літописних повідомлень до історії Холма середини
XIII ст. потребує переосмислення не лише в проблемах якнайширшого плану, але нерідко й щодо прийнятих досі інтерпретацій скромних,
невеликих за обсягом його частин чи навіть поодиноких повідомлень
та викладених на сторінках літопису фактів. Це, зокрема, переконливо показало звернення до знаного моменту опису церкви святого
Іоана Златоустого, який відзначає “входѧщи во ѡлтарь . стоӕста два
столпа . ѿ цѣла камени и на нею комара”3. Російський дослідник середньовічного мистецтва Василь Пуцко ще 1997 р. переконано наполягав, що мова йде про стовпи передвівтарної огорожі: “Два стовпи
перед вівтарем, здається, не підкупольні, адже вони являли собою
моноліти. Якби стовпи були викладені з тесаного каменю, автор
оповідання не міг би написати, що вони “от цела камени”4. “Отже,
мова може йти лише про два стовпи вівтарної огорожі і тоді уточнення “входящи в олтарь” означає “одвірок вівтарного входу”. Тобто
то були стовпи з суцільних кам’яних брил, що характерно для візантійської архітектури”5. Услід за ним Малґожата Сморонґ Ружицка
у зв’язку з тими ж стовпами так само згадала “arkadę kamiennego
templonu”6. Однак, як виявилося, літописні стовпи стояли на місці
ще в 1630-х роках і Я. Суша однозначно зафіксував їх як такі, що від
заходу підтримували склепіння вівтарної частини храму7.
Мабуть, настала пора заново звернутися й до ще одного виняткового за характером холмського повідомлення Галицько-Волинського
2
Ałeksandrowycz W. Sztuka XIII-wiecznego Chełma. Zasadnicze problemy badawcze
// Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od
X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymskokatolickiego,
prawosławnego i grecko-katolickiego. – Chełm, 2003. – T. 1: Referaty. – S. 52–59; його
ж. Володимир часів князя Данила Романовича: вступні нотатки до непоцінованого
періоду історії міста // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир Волинський
в історії України та Волині: зб. Наук. пр.: матеріали XIV Волин. Наук. іст.-краєзнав.
конференції, присвяч. 13-й річниці Незалежності України та 680-й річниці надання
Володимирові-Волинському Маґдебурзького права, м. Володимир-Волинський, 2004 р.
– Луцьк, 2004. – С. 3-4.
3
ПСРЛ. – СПб., 1908. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – Стб. 843, л. 281 об.
4
Пуцько В. Г. Літописне оповідання про місто Холм // УІЖ. – К., 1997. – № 1.
– С. 117.
5
Там само.
6
Smorąg Różycka M. Sztuka cerkiewna Rusi Halicko-Wołyńskiej. Artystyczna symfonia
tradycji bizantyńsko-ruskiej i romańskiej // Sztuka kresów wschodnich. – Kraków, 1999.
– T. 4 / рod red. Andrzeja Betleja i Piotra Krasnego. – S. 20.
7
Susza J. Phoenix tertiato reddivivus albo obraz starożytny chełmski Panny y Matki
Przenajświętszey sławą cudownych swoich dzieł po trzecie ożyły. – Zamość, 1684. – S. 47.
Це свідчення, як і раніший архітектурний аналог у Володимирі, наведено: Александрович В. Володимир... – С. 3–4.
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літопису, яке нерідко притягається на сторінках найновіших видань,
проте так і не зустрілося з належним розумінням з боку дослідників.
Навпаки, у літературі навколо нього нагромадилося немало необґрунтованих припущень, і навіть зовсім фантастичних тлумачень.
Мова йде про лаконічний опис загадкового унікального пам’ятника
з орлом в околицях міста. Розповідаючи про храми, які князь Данило
Романових спорудив у Холмі в 40-х роках XIII ст.8, та інші заходи
князя на території міста, укладач холмської частини Галицько-Волинського літопису, зокрема, зазначив: “стоить же столпъ поприща. ѿ город̑ каменъ . а на нѣмь 16 ѡрелъ каменъ . изваӕнъ . въıсота
же камени . десѧти лакотъ с головами . же . и с подножьками . в҃ı .
лакотъ”9. У наведеній короткій фразі лаконічно описано унікальний
для епохи кам’яний монумент, який з цього викладу виглядає цілком світським, ніби без будь-яких очевидних аналогій у колі пам’яток
та літературних джерел Cередньовіччя взагалі, не кажучи про конкретний холмський контекст. Це, звичайно, ускладнює трактування
пам’ятника.
Вловлювану нині історію його інтерпретації розпочинає ще в
XVII ст. Феодосій Сафонович. У його викладі наведений фрагмент
літописного тексту виглядає так: “от города поприще поставилъ
столпь каменныи и на немъ орелъ каменныи выбитыи. Высота
того каменного øрла десятъ локти з головою и с подножкомъ двенатцать локти”10. Тобто київський хроніст потрактував монумент
як гігантське – п’ятиметрової висоти – зображення орла, яке, за його
словами, крім того, мало ще мати голову та якісь підніжки, що разом
мали додавати ще один метр висоти. Хроніка Ф. Сафоновича стоїть
біля вловлюваних нині початків трактування наведеного фраґменту
літопису, хоч сама довго залишалася в рукописі й, звичайно, не могла започаткувати безперервну традицію викладу зазначеного місця
літописного оповідання. Така його інтерпретація утвердилася щойно
в XIX ст.
Роль своєрідного вихідного пункту для новітньої наукової традиції трактування літописного повідомлення відіграв текст російського
історика Дмітрія Іловайского: “В нѣкотором разстояніи отъ города
Даниилъ воздвиг каменный “столп” или четырехгранную башню, на
верху которой стоялъ высѣченый изъ камня двуглавый орелъ, изображавшій знамя или гербъ державы”11. Автор – цілком очевидно, без
8

Літопис, як відомо, не має хронології, й холмські храми описані в ньому при розповіді про їх спалення та відбудову під 1259 р. за хронологією, що існувала в літописному тексті пізнішого походження. Вони постали перед 1253 р., коли кафедральний
собор та церква Іоана Предтечі вже були зафіксовані на сторінках літопису: Ипатьевская летопись. Стб. 826 (Л. 279 об.). Увагу до цієї згадки в зазначеному контексті
привернуто: Ałeksandrowycz W. Sztuka... – S. 56.
9
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 845. Л. 283.
10
Сафонович Ф. Кройніка о Русі // Сафонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх.
– К., 1992. – С. 155.
11
Иловайский Д. Даніилъ Романович Галицкій и начало Холма // Памятники русской
старины в западныхъ губернияхъ. – СПб., 1885. – Вып. 7: Холмская Русь. – С. 4.
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будь-яких на те підстав – потрактував літописний стовп як вежу. Так
само зовсім незрозуміло, як дах цієї “вежі” мав вінчати “высеченый
изъ камня двуглавый орелъ”. Зрештою, те, що орел у російського історика виявився двоголовим, – теж очевидна несподіванка. Не випадає вбачати в цьому нічого незвичного хіба що з огляду стійкого
призвичаєння росіянина саме до такого орла як “знамени” (гербу)...
власної держави. На продовження свого викладу Д. Іловайскій пішов
ще далі: “Кроме этой башни до нашего времени сохранились остатки
другой подобной, стоявшей также вне города. Надобно полагать, что
оне защищали подступы къ городу и входили въ систему обычныхъ
въ те времена внегородскихъ валовъ и укреплений”12. Уподібнений не
відомо на яких підставах до вежі, літописний шестиметровий стовп
цього разу вже потрактовано як заміську оборонну вежу, призначену
захищати підступи до міста. У такому контексті орел, на якому укладач літописного тексту природно акцентував увагу як на важливому
елементі “свого” стовпа, загубився зовсім, подавлений безпідставно
наданим монументові мілітарним значенням. Д. Іловайскій, цілком
очевидно, ототожнював літописний стовп зі знаною оборонною вежею в Білавині поблизу Холма (тепер у межах міста), оскільки “остатки другой подобной” можна вбачати хіба що в ній і тільки в ній.
Двоголового орла на пам’ятнику бачив також Антон Петрушевич13, хоч його висловлювання цілком могло бути інспіроване, безсумнівно, знаним йому текстом попередника.
Як не дивно, але версію Д. Іловайского докладно повторив Михайло Грушевський, відкликаючись при цьому до... самого літопису
й додаючи до інтерпретації свого попередника власні нові штрихи.
Йдучи за буквальною вимовою літопису й викладаючи ситуацію розбудови міста перед початком 1250-х років, коротко згадавши укріплення й описавши знану холмську літописну вежу з каменю та
дерева, заслужений історик продовжив свій виклад у такий спосіб.
“Крім того, збудовано сторожеві вежі – замки; одна, по словам літописи, поставлена була “поприще” від міста, і прикрашена в горі великим, різьбленим з каменя двуголовим орлом, 12 ліктів завбільшки.
Се, очевидно, та вежа, що від неї й досі заціліли останки пів милі від
Холма, на р. Угорці (коло с. Білавина), на острівці, навколо облитім
водою. Вона, очевидно, мала боронити переходу через річку. Останки
її (одна стіна) й досі мають коло 20 метрів високости, коло 9 широкости, мур грубий на 1 метр, збудований з білого й синього каменя,
на цементі...”14.
Іван Крип’якевич подав літописне повідомлення з коментарем й
окремими доповненнями від себе. За його словами: “Літописець згадує, що недалеко від Холма (в Білавино) побудовано кам’яний “стовп”,
12

Там же.
Петрушевич А. О городе Гличе за Луквой // Вустник Народного Дома. 1887. Ч. 53.
– С. 467.
14
Грушевський М. Історія України-Руси. – Л., 1905. – Т. 2: XI–XIII вік. – С. 382.
13

93

94

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ

“а на ньому вирізаний кам’яний орел, а висота каменя десять ліктів,
з головами ж і з підніжками 12 ліктів”. З цього опису виходить, що
скульптура зображала двоголового орла. Не ясно, чи це була тільки
архітектурна прикраса стовпа, чи герб. Якщо це княжий герб, то він
належить Данилу, який побудував цей “стовп” разом з іншими холмськими укріпленнями. Цікаво було б з’ясувати, як цей герб знайшовся в Галицько-Волинському князівстві”15. Аналіз наведеної цитати
переконує, що автор також ототожнив літописний стовп з орлом зі
“стовпами” як оборонними вежами й саме тому приписує літописцеві
вказівку на спорудження стовпа з орлом в Білавино, ідентифікуючи
його зі знаною білавинською оборонною вежею. Сприйняття орла як
двоголового виводиться лише від того, що літопис згадує голови в
множині. Показове також очевидне вагання стосовно конкретного
призначення орла, отже, його значення та вкладеного в нього змісту: “чи це була тільки архітектурна (? – В. А.) прикраса стовпа, чи
герб”.
Незалежно від “опального” М. Грушевського, фантастична інтерпретація Д. Іловайского несподівано ожила в найновішій російській
літературі й породила показний ряд дальших “інтерпретаційних поглиблень”. Міхаіл Воронін услід за Д. Іловайскім твердив про “величезну” скульптуру птаха16, хоч літопис говорить про дванадцять ліктів
висоти усього “стовпа”. Галина Мезенцева відзначила пам’ятник за
літописом, не вдаючись до коментарів17. Георгій Вагнер у пошуках
аналогів середньовічних монументів так само лише за літописом
зазначив: “К 1256 г. относится известие летописца об отдельном
столпе около галицкого города Холма. Этот столп был увенчан
скульптурой орла”18. Ярослав Ісаєвич згадав про стовп з орлом без
докладнішого його розгляду19. Леонід Махновець також прийняв літописний стовп за вежу й у підрядковому коментарі до першого видання свого перекладу літопису з 1982 р. ствердив: “Башта ця частково
збереглася донині”20.
Проте найчастіше до холмського літописного монумента звертався Микола Котляр. Спочатку він розвинув твердження Д. Іловайского до такого визнання: “на подступах к Холму были возведены также хорошо укрепленные замки, один из которых описан галицким
15

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – 2-ге вид., зі змінами і допов.
– Л., 1999. – С. 154.
16
Воронин Н. Н. Архитектура // История русского искусства. – М., 1953.
– Т. 1. – С. 314.
17
Мезенцева Г. Г. Скульптура // Історія українського мистецтва: у 6 т. – К., 1966.
– Т. 1: Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі. – С. 243.
18
Вагнер Г. К. Скульптура Древней Руси,
XII век, Владимир, Боголюбово.
– М., 1969. – С. 91.
19
Исаевич Я. Д. Культура Галицко-Волынского княжества // Вопросы истории.
1973. – № 1.
20
Галицько-Волинський літопис / пер. і післямова Л. Махновця // Жовтень. – 1982.
– № 7. – С. 60.
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летописцем” . Тут “оборонні вежі” Д. Іловайскоґо вже перетворено
на “хорошо укрепленные замки”, слідів яких в околицях Холма, звичайно, шукати марно. Не зважаючи навіть на те, що далі київський
історик переповідає свого попередника, не відкликаючись до нього
й не актуалізуючи його повідомлення з твердим переконанням, що
“остатки описанной башни холмского сторожевого укрепления сохранились до наших дней”22. Л. Махновець у новішому виданні свого перекладу літопису, переказуючи згадку про стовп, уже вжив для
його окреслення слово “вежа”, хоч автентичні джерела епохи однозначно трактують термін “столп” як колону, стовп23: “За поприще от
города [Холма] стоїть також башта кам’яна, і на ній орел кам’яний
вирізьблений; висота же каменя – десять ліктів, а з верхівками і з
підніжками – дванадцять ліктів”24. М. Котляр при наступному зверненні до відповідного факту відійшов ще далі від конкретної вимови
джерела й писав уже про “високу башту” одного з “добре укріплених
замків(!)”: “На підступах до Холма були зведені добре укріплені замки, висока башта одного з них описана літописцем”25. Правда, на
цей раз він водночас відмовився від ідентифікації літописного стовпа з білявинською вежею26. Прихована згадка про це “укріплення”
збереглася й у новішій публікації того ж автора27.
Володимир Пшик також відніс літописне повідомлення до білавинської вежі й, приймаючи на “стовпі” скульптуру орла, вказував на
її візантійський родовід, вбачав конкретний привід у перебуванні на
Холмщині візантійського імператора після загарбання Константинополя хрестоносцями та його причетності до будівництва веж у Стовпі
(Столп’є) та Білавино28.
Андрій Гречило виходив від “конкретнішого”, на його думку,
твердження Ф. Сафоновича, що висоту десять ліктів мав сам орел
і як геральдист запропонував “геральдичне” тлумачення монумента:
“Отже, можна припустити, що орла вирізьбили на великій плиті
(можливо, вона мала форму щита), а її верхній і нижній краї й були
отими, не зовсім зрозумілими, “головами і підніжками”29.
21

21

Котляр Н. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской
Руси IX–XIII вв. – К., 1983. – С. 155.
Там же.
23
Срезневский И. Матеріалы для словаря древне-русского языка по письменнымъ
памятникам. – СПб., 1912. – Т. 3: Р-Я и дополнения. – Стб. 679; Словник української
мови XIV–XV ст. – К., 1978. – Т. 2: Н-Ù. – С. 389.
24
Літопис руський / за Іпатським списком пер. Л. Махновець. – К., 1989. – С. 419.
25
Котляр М. Галицько-Волинська Русь. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1998.
– С. 240.
26
Там само.
27
Його ж. Данило Галицький. – К., 2001. – С. 240.
28
Пшик В. Про перебування візантійського імператора Олексія III Ангела на галицько-волинських землях // Республіканець. – 1994. – № 3/4(11/12). – С. 53.
29
Гречило А. До Генези герба Перемишльської землі // ДКЗ. – Дрогобич, 2002. –
Вип. 6. – С. 81.
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Найголовнішою прикметною особливістю усіх цих “своєрідних”
тлумачень – попри, очевидно, їхній відверто фантастичний характер – є однозначне нехтування самим текстом літопису, оскільки безпосереднім джерелом більшості наведених тлумачень, безперечно, є
прямий чи опосередкований переказ “коментаря” Д. Іловайского. Ці
виклади не менш своєрідні, ніж їхній оригінал, оскільки до фантастичної інтерпретації короткого літописного повідомлення про унікальний холмський монумент середини XIII ст. на продовження зусиль
російського автора додано ще чималу кількість не менш відважних,
як і безпідставних, “уточнень” у тому ж дусі...
Вихід із цієї ситуації може бути лише один. Він полягає у відмові
від продовження практикованого досі методу “інтерпретації інтерпретації” й поверненні до самого джерела. Цей крок тим виправданіший і необхідний, що, як виявляється, короткий текст літопису про
холмський монумент наділений цілком конкретною вимовою. Її переочено й досі ще не вловлено зовсім, оскільки безпосередньо до самого
джерела, як переконує історіографія, зверталися назагал не так уже
й часто.
Насамперед збережений літописний опис монумента в його
нинішньому вигляді нічого не повідомляє про спорудження самого
об’єкта. Уже Ф. Сафонович вбачав тут одне з діянь князя Данила
Романовича. Для цього в контексті знаної холмської історії є цілком
певні підстави, проте вони не криються у літописній розповіді про
пам’ятник.
Реалії самого монумента, зафіксовані в літописному оповіданні,
зводяться ось до чого. Стовп стоїть за поприще від міста. Отже, переводячи на сучасну систему мір, лише за декілька сотень метрів від
нього. Що, зрештою, малося на увазі під “містом” – можна лише гадати. Отже, його вірогідні залишки могли зберегтися на території,
зайнятій нинішньою міською забудовою. Безперечно, пам’ятник мусив знаходитися при одній з доріг, як можна здогадуватися, очевидно, – при головній дорозі до княжої резиденції на Замковій горі. На
ньому висічено зображення орла. У тексті немає вказівки ні на те,
що орел був двоголовим, ані на те, що він увінчував стовп. Останню
інтерпретацію літописна розповідь заперечує категорично, оскільки
стверджує, що зображення знаходилося на самому стовпі, описуючи
цього стовпа як головний, проте, природно, не єдиний компонент
монумента. До такого висновку схиляє згадка про підніжки, в яких
у контексті звичної структури пам’ятника випадає вбачати основу,
тобто постамент самого стовпа. Оскільки їх згадано в множині, можна говорити про якусь конструкцію ступінчатого характеру на зразок
сходинок30. Стилізація аналізованого викладу виразно вказує на те,
що цей елемент був складовою частиною не самого стовпа як головної складової частини монумента, а всієї споруди загалом. За тим
30
Висловлюю щиру подяку кандидатові архітектури Юрієві Дибі, який привернув
мою увагу до можливості такого трактування.
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же принципом так само окремо від стовпа відзначено й загадкові
“голови”. Їх не менш виразно також протиставлено стовпові й потрактовано разом із “підніжками”. Тобто якщо останні можна сприймати лише як основу монумента, то “голови” в тексті літописної розповіді не менш переконливо окреслено як його завершення. Тільки в
цьому плані як два самостійних елементи “голови” та “підніжки” можуть бути об’єднані в єдине ціле разом з основною складовою – стовпом із зображеним на ньому орлом. Таке об’єднання засвідчує також
подана для них єдина спільна висота – два лікті супроти десяти ліктів самого стовпа. Отже, холмський літописний монумент був десятиліктевим стовпом з орлом, поставленим на невисокому – приблизно
півметровому – постаменті й був увінчаний якимись такої ж висоти
“головами”. Така структура однозначно випливає зі скупого опису й
лише фактичне нехтування оригінальним літописним текстом та винятково поверхове звернення до його вимови призвели до того, що
монумент досі не сприйнято у власне такому, цілком очевидному і
єдино логічно прийнятному оригінальному автентичному складі.
Після того, як загальний вигляд самого монумента на підставі
літописної розповіді конкретно окреслено в його структурі, можна
вдатися до можливого докладнішого розгляду поодиноких його елементів. Зрештою, відповідно до засвідченого розповіддю складу самого монумента таких виявляється лише три. Проте про “підніжки”
не можна сказати взагалі нічого певного. Втім у самому монументі
вони, вочевидь, відігравали суто конструктивну роль основи й через
свою функцію навряд чи могли чимось вирізнятися істотно. На жаль,
доводиться визнати, що так само нічого конкретно не відомо й про
орла, висіченого на стовпі. Безперечно, це мусів бути рельєф. У такому зв’язку не можна не пригадати окремо відзначених під час опису
церкви святого Іоана Златоуста зображень Христа на головному західному порталі, звичайно в тимпані, та Іоана Златоуста – на південному31. Літописний виклад не фіксував технічних особливостей їх
виконання, проте мова може йти лише про рельєфи. Найправдоподібніше, так само в техніці рельєфу мав бути виконаний і зазначений
орел. Завдяки цьому він органічно вписується до тогочасної холмської
скульптурної традиції, оскільки, судячи з літописної розповіді, вона
побутувала виключно як рельєф та декоративне різьблення. Невелика, звичайно, ширина десятиліктевого стовпа вказує, що вміщений
на ньому орел мав бути не таких уже й великих розмірів.
Питання про конкретну іконографію самого орла, природно,
залишається відкритим, позаяк у літописному тексті на неї немає
ніяких бодай навіть натяків. Нічого для його ідентифікації не дає і
знаний досі ширший історично-мистецький контекст холмської, як
і загалом української, традиції. Можна снути хіба що здогади й навколо конкретного змісту зображення орла на монументі. Навряд чи
31
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випадало б сприймати його як прикрасу, нав’язуючи до можливої, за
І. Крип’якевичем, версії. Хоч водночас немає ніяких певних свідчень
і про орла в гербі галицько-волинських князів, як і їхні герби загалом.
Лише у хроніці Ф. Сафоновича розповідається, що перед битвою під
Ярославом 1245 р. над княжими військами літали з криком орли та
мовчазне вороння, що було сприйнято як добрий знак, бо, за словами
літописця, “ихъ гербъ орелъ”32. Правда, це твердження автора XVII ст.
унікальне: його немає в інших знаних списках холмського літопису,
не підтверджують його й інші знані нині історичні матеріали. Проте
навіть логічно в зображенні випадало б убачати насамперед символ
геральдичного характеру.
Свого часу Сергій Висоцький висунув гіпотезу, за якою вже за
часів Ярослава Мудрого гербом Київської держави був орел33. Однак
його засноване на зображенні орла на одній із секцій парапету хорів
київського Софійського собору припущення не видається переконливим. Однозначно як декоративний елемент виступає орел і на керамічній плитці, віднайденій у Василеві на Чернівеччині34.
Єдиним “конкретним орлом” західноукраїнської історії є золотий
двоголовий орел на голубому тлі в гербі Перемишльської землі, вперше зафіксований в описі прапорів з битви під Грюнвальдом 1410 р.35
Його візантійський родовід не може підлягати сумніву, проте запропоноване не так давно перенесення на західноукраїнський ґрунт
за посередництвом Києва36 є гіпотезою, яку при актуальному стані
джерел не вдається мотивувати. Питання про конкретну ґенезу перемишльського земського герба доводиться визнати відкритим.
На завершення залишилося найцікавіше, правда, поки що тільки найбільше інтригуюче – зовсім загадкові “голови”, які увінчували
холмський монумент. Відзначення їх у множині вказує, що їх мало
бути щонайменше дві. Така кількість відповідає знаній античній
концепції дволиких двосторонніх герм, проте ніяких слідів їхнього
побутування у тогочасній Україні немає, тому до можливості таких
античних коренів вдаватися не випадає. Прийнятне пояснення, як
видається, зберегло те саме джерело, лише в іншому місці.
Холмський літопис князя Данила Романовича згадує голови, які
можна зіставити із завершенням літописного монумента, ще тільки
раз – в описі церкви святого Іоана Златоуста: “зданье же еѣ сиче быс̑ .
комары с каждо угла преводъ . и стоӕнье ихъ на четырехъ головахъ
члвцс̑кихъ . изваӕно отъ нѣкоего хъıтрѣчь”37. Новіший, докладніший
аналіз наведеного місця в устах історика архітектури стверджує:
32
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“Эта конструкция представляет собой не что иное, как четыре
подпружные арки, опирающиеся на капители в виде человеческих голов”38. Правда, продовження цієї думки далеко не таке переконливе.
“Эти капители могли находиться только на колонках, которые, в
свою очередь, должны были располагаться на уступах подкупольной
опоры. Таким образом, форма столбов в церкви Иоанна Златоуста,
так же как в церкви Пантелеймона (галицькій – В. А.) и в васильевском храме (у Василеві Чернівецької обл. – В. А.), должна была быть
сложной, с дополнительными уступами в закрестиях. Прием завершения колонок, на которые опирались своды (комары), капителями
в виде человеческих голов является еще одним свидетельством связей галицкого зодчества с позднероманской архитектурой Венгрии
– с аналогичным приемом мы сталкиваемся в дворцовой капелле
в Эстергоме”39. Проте, здається, автор надміру віддався натискові
угорської аналогії й не взяв до уваги можливість того, що мова йде
про капітелі, які увінчували опорні стовпи склепіння. Аналоги таких
чотириликих капітелей збереглися на міці в Георгіївській соборній
церкві Юр’єва-Польського 1230-х років40. Тому, видається, є всі підстави відмовитися від запропонованого непевного “угорського сліду”
й вбачати саме такі й у холмському храмі. Тоді сам собою постає
висновок, що голови із завершення літописного монумента мали відповідати головам на капітелях опорних стовпів склепіння холмської
церкви святого Іоана Златоуста, тобто пам’ятник мала увінчувати чотирилика капітель.
Запропонований висновок дає можливість розвинути інтерпретацію холмського літописного монумента далі. Адже серед поодиноких
знахідок на території знаної резиденції князя Андрія Боголюбського
в Боголюбові поблизу Владимира виявлено значно пошкоджену чотирилику капітель висотою до 1,04 м і шириною до 0,73 м (ВладимироСуздальський історико-художній і архітектурний музей-заповідник)41.
Г. Вагнер інтерпретував її як завершення монументу перед фасадом
церкви Різдва Богородиці, поставленого на пам’ять об’явлення князеві Богородиці42. У ликах капітелі, як і їхніх численних іконографічних аналогах серед владимиро-суздальської скульптури XII – першої
половини XIII ст., він убачав богородичний символ. Правда, сама
іконографія ніби не зовсім узгоджувалася з такою інтерпретацією.
Середньовічна мистецька спадщина попри винятково розбудований
культ Богородиці не давала жодних аналогів гаданим “богородичним
символам”. Їх трактування, прикметною особливістю якого нерідко
38

Иоаннисян О. М. Основные этапы развития галицкого зодчества // Древнерусское искусство. Художественная культура X – первой половины XIII в. – М., 1988. – С. 54, 56.
Там же. – С. 56.
40
Вагнер Г. К. Скульптура Владимиро-Суздальской Руси. Юрьев-Польский. – М.,
1964. – Табл. VIII, IX.
41
Вагнер Г. К. Скульптура Древней Руси… – С. 88–94.
42
Там же. – С. 90–92.
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виступає трилисник-пальмета на голові, так само не дуже узгоджується зі знаною за чималим колом пам’яток стійкою богородичною традицією. У боголюбській капітелі іншим незвичним на якнайширшому
тлі богородичної іконографії елементом є докладно оформлений виріз
вбрання навколо шиї. Проте не так давно доведено, що такі лики владимиро-суздальської скульптури насправді є не якимось таємничими
“богородичними символами”, як їх інтерпретовано досі, а ликами ангелів як охоронців Небесного Єрусалиму43. Таке тлумачення не лише
дає нову інтерпретацію боголюбської капітелі, але й, як видається,
за аналогією з нею – завершення холмського літописного монумента.
Воно набирає охоронного значення й вираження покровительства
небесних сил. У такому контексті завершення “стовпа” виразно перегукується з віднотованим на сторінках літопису визнанням небесного
покровительства новозаснованому Холмові44.
Можливість такого трактування завершення монумента закономірно ставить питання про засади поєднання ангельських ликів
з орлом. Відповіді на нього, звичайно, немає, тим більше, що про самого орла, як зазначалося, нічого конкретно не відомо. Оскільки чотирилика капітель завершувала стовп, випадає переконано твердити
лише про те, що зображення орла знаходилося під нею. Можна також
відкликатися до скульптурних ансамблів Владимиро-Суздальської
Русі, де ангельські голови нерідко виявляються у сусідстві з рельєфними зображеннями птахів, так само розташованих у нижчих зонах
декоративного різьблення. Проте у владимирських комплексах птахи
стосувалися ідеї Небесного Єрусалиму, з якою немає підстав співвідносити холмський монумент. Це теж вказує на інше значення холмського орла на відміну від владимирської скульптури – одинокого.
При малочисельності зафіксованих конкретних давніх прикладів
зображення орла на західноукраїнських землях питання можливого
зв’язку згаданого пізнішого герба Перемишльської землі з одиноким
ранішим холмським орлом постає само собою. На перемишльський
ґрунт окремі елементи холмської традиції перенесено, як впевнено
можна здогадуватися, за часів князя Льва Даниловича. Вивчення
найдавнішої, не зафіксованого походження західноукраїнської ікони
Покрову Богородиці (Київ, Національний художній музей України)45
переконує, що цей процес міг мати мистецькі паралелі, втім також
43

Лидов А. М. О символическом замысле скульптурной декорации владимиро-суздальских храмов XII–XIII вв. // Древнерусское искусство. Русь. Византия. Балканы.
XIII век. – СПб., 1997. – С. 172-184.
44
ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 843, л. 281 зв. Під 1240 р. прямо сказано, що Бог врятував місто
від татар: там же. – Стб. 789, л. 266.
45
Кольорові репродукції див.: Логвин Г., Міляєва Л., Свєнціцька В. Українськи середеьовічний живопис. – К., 1976. – Табл. XV; Мистецтво Київської Русі / авт.-упоряд. Ю.
С. Асєєв. – К., 1989. – Іл. 186; Світ очима народних митців. Українське народне малярство XIII–XX століть: альбом / авт.-упоряд. В. І. Свєнціцька, В. П. Откович. – К., 1991.
– Табл. 1; Шедеври українського іконопису XII–XIX ст. – К., 1999. – Іл. 2; Національний
художній музей України. – К., 2003. – № 2; Український іконопис XII–XIX ст. з колекції
НХМУ. – К., 2004. – № 36.

ЛІТОПИСНИЙ МОНУМЕНТ З ОРЛОМ ПОБЛИЗУ ХОЛМА

навколо культу Покрову Богородиці . Вони вказують на можливість
появи перемишльського двоголового орла внасідок перенесення на
місцевий ґрунт ранішого холмського. Однак сама така можливість,
звичайно, не може бути доказом цієї ймовірності як історичного факту. Для цього ще треба шукати ряд переконливих арґументів.
Звичайно, залишається відкритим і питання про причину появи
холмського монумента. У самому літописному тексті він відзначений
як такий, що “стоїть”, ніяких натяків на його історію в розповіді немає. Очевидно, для Холма він був чимось незвичним і саме тому потрапив на сторінки літопису, оскільки є підстави твердити, що в його
тексті такі нетрадиційні моменти та явища наголошувалися досить
послідовно. Визначена ликами ангелів охоронна функція схиляє до
висновку, що монумент міг з’явитися внаслідок якоїсь певної події.
Проте саме охоронне значення ангельських ликів скоріше здатне схилити до визнання його ширшого значення. Навряд чи пам’ятник міг
не мати прецедента, проте вказати його поки не вдається. Незалежно
від цього він, звичайно, був об’єктом унікальним.
Завдяки літописній розповіді, як видається, можна навіть ставити питання про автора цього виняткового пам’ятника середини
XIII ст. Присутність у його завершенні ликів, як зазначалося, вказує
на аналог у капітелях опорних стовпів склепіння холмської церкви
святого Іоана Златоуста. Ансамбль різьблення самого храму є всі підстави віднести до доробку Авдія, відзначеного на сторінках літопису
як автора рельєфів Христа та Іоана Златоуста на тимпанах порталів
храму47. Тому в монументі з околиць княжого Холма є підстави вбачати ще один своєрідний промовистий слід професійної активности
цього холмського митця.
Сам пам’ятник попри всю його винятковості усе ж є підстави
сприймати в певному ряді пам’ятних споруд, посталих на теренах
Галицько-Волинського князівства. До них належить насамперед літописний хрест на могилі вбитого 1218 р. (у літопису під 6721 р.)
княжого дружинника Клима Христинича48. Проте до цієї традиції
середовища князя Данила Романовича слід додати ще одну варту
уваги ранішу пам’ятку. Її приніс віднайдений біля Успенського собору в Галичі фраґмент невеликого кам’яного хреста з написом Кузьми49. Разом вони накреслюють хоч і скромну за кількістю конкретних об’єктів, але послідовну в її розвитку упродовж XII–XIII ст. лінію
46
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Проблематику докладно висвітлено в підготовленій до друку монографії української
середньовічної іконографії Покрову Богородиці.
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ПСРЛ. – Т. 2. – Стб. 844, л. 281 об.
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Там же. – Стб. 732, л. 249 об.
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Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Л., 1999. – С. 51; Вуйцик В., Лукомський Ю., Петрик В. Різьблений камінь XII ст. з галицького дитинця //
ДКЗ. – Дрогобич, 2000. – Вип. 4. – С. 323–331. У цій статті, правда, стверджується,
нібито хрест знаходився в інтер’єрі Успенського собору: там само. – С. 326, прим. 7.
Текст статті передруковано: Вуйцик В. Вибрані праці. До 70-річчя від дня народження // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – Л., 2004. – С. 286–289. Після
виходу в світ дрогобицької публікації В. Вуйцик твердив, що не мав стосунку до тексту
самої статті, а лише відчитував написи на віднайденому фраґменті хреста.
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еволюції меморіального пам’ятника в мистецтві Галицько-Волинської
держави. Літописний монумент з орлом поблизу Холма – це не лише
наступна унікальна позиція цього нині вже мало вловлюваного ряду.
Як і холмська скульптура загалом, він водночас відображає ще й наступний етап еволюції скульптурної традиції у мистецтві західноукраїнських земель. Водночас пропонована інтерпретація дає підстави
вбачати в ньому ще й важливу пам’ятку заново відкриваної щойно
останнім часом мистецької культури княжого Холма як однієї з найважливіших сторінок культурної історії раннього Середньовіччя на
західноукраїнському ґрунті.
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Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 103-107

Мар’яна ДОЛИНСЬКА

Сенс терміну “передмістя” для Львова
маґдебурзького періоду

О

рганізація міського простору в маґдебурзький період визначалася декількома критеріями, котрі були взаємозалежними і взаємопереплетеними. Розмитість декількох основних понять,
характерних для опису функціонування передмість (“передмістя”,
“лан”, “вулиця”), нестабільність власних назв, пов’язаних зі стосунками власності, застосування одного атрибутного компонента до різних
об’єктів ускладнюють описові поелементні студії складного комлексу
(системи) такого утворення, яким було передмістя маґдебурзького періоду.
Чеська дослідниця, проаналізувавши Терезіанський та Йосифінський кадастри, впевнилася, що деколи відбувається іррадіація
назв – назва однієї ділянки поширюється на цілу групу1. Цю тезу
можна поширити з власних назв на самі атрибутні компоненти, котрі
стосувалися назви (вулиця, передмістя, лан).
В юридичній залежності від маґістрату маґдебурзького міста перебували всі три складові його загальної території: середмістя (“місто
в мурах”), передмістя та міські села. Поняття “місто в мурах” та “міське село” щодо просторово-територіального критерію є самоочевидними.
Відсутність даних про адміністративний та фізичний поділ
львівського маґдебурзького передмістя на дві частини (Краківське та
Галицьке) спричинює необхідність встановити, який сенс вкладали в
поняття “передмістя” урядовці міської ради, королівські чиновники
та загалом поспільство в різні часові зрізи.
1
Olivovă-Nezbedovă L. Pomístní jměna jako důležity factor při určování a lokalizaci
zaniklých osad // Historická geografie. – Praha, 1986. – Č. 25. – S. 255-267.
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На початку австрійського періоду, як випливає з гросбухів
Йосифінської метрики2 та з “Опису передміських границь”3, під
“передмістям” розуміли ту частину теренів, юридично закріплених за
містом, що територіально не належала ні до середмістя, ні до міських
сіл. Записи Йосифінської метрики мають архаїчне нашарування
господарського та адміністративного устрою попередньої польської
доби, тому можна вважати, що саме таке тлумачення поняття
“передмістя” побутувало і в пізній Речі Посполитій. Це підтверджують
і записи податкових реєстрів XVIII ст., де завжди названі Галицьке
і Краківське передмістя4. У фіскальних документах початку XVII ст.
теж фігурують обидві назви з атрибутним компонентом “передмістя”5.
Водночас і у фіскальних, і в синхронних документах іншого характеру вживання поняття “передмістя” деколи має розмитий характер.
Зокрема, у львівському “Описі передміських границь” 1788 р. є таке
уточнення розташування межового знаку: “koło drogi z Zniesienia na
przedmieście Tarnawka idącey”6. У реєстрі шосового податку за 1768 р.
власна назва Тарнавка фігурує без атрибутного компонента і вписана після заголовку “Krakowskie przedmieście”: “Czynszownicy WW. OO.
Dominikanów w mieście zostających z Tarnawki, z pułtora chłopa”7.
Проте в цьому ж фрагменті документа (через шість позицій) сформульовано наступний запис із застосуванням цього ж атрибутного
компонента щодо іншої власної назви: “Czynszownicy na przedmieściu
Porzycze zwanym mieszkający z puł chłopa”8. Відомо, що Поріччя станом на початок XVII ст. мало статус села, оскільки в “Головному інвентарі...” 1608 р. включене в “Śosty tract na wioski, które do stu łanów
należą”9, але територіально належало до Краківського передмістя10.
Яку територію розуміли під назвою Тарнавка11, можна визначити
за допомогою Йосифінської метрики, де зазначена “Jur[isdykcja]
Tarnaws[ka]”12. Домоволодіння вказаної юридики сьогодні б знаходилися на правому боці вул. Б. Хмельницького від орієнтаційного № 82
до № 98, включаючи непарний № 13713. Наведене вище формулю2

ЦДІА. – Ф. 19 (Йосифінська метрика), оп. 12, спр. 2, 3, 4, 5.
Там само. – Ф. 52 (Львівський магістрат), оп. 1, спр. 523.
4
Там само. – Оп. 2, спр. 806 (1732–1734 рр.), 811 (податки за 1762 р., 1764 р., 1766 р.,
1768 р., 1770 р., 1771 р.)
5
Там само. – Спр. 773 (податки за 1607 р., 1612 р., 1616 р., 1617р., 1618 р.).
6
Там само. – Оп. 1, спр. 523, арк. 7зв.
7
Там само. – Оп. 2, спр. 811, поз. 374.
8
Там само. – Спр 811, арк. 652, поз. 380.
9
Sta łanów inwentarz główny... / Zubyk R. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach
1624–1635. – Lwów, 1930. – S. 461.
10
Долинська М. Локалізація млину Бертольда Штехера та деяких інших об’єктів
Краківського передмістя пізньосередньовічного Львова. Подано до друку.
11
Й. Ґронський вважав, що одним з топонімів, за котрими можна локалізувати посад
города Львова княжої доби є саме назва Тарнавка (ЛНБ ім. В. Стефаника. – Від. рукописів. – Ф. Й. Гронського, оп. 4, спр. 27, арк. 11.
12
ЦДІА – Ф. 19, оп. 12, спр. 4, арк. 48зв. поз. 641.
13
Локалізація здійснена згідно з ретроспективною методикою (Долинська М. Методика ретроспективного відтворення історичної топографії Львова та містечок Галичини
3
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вання з “Опису...” стосується місця розташування 80-го кіпця, що
знаходився приблизно на сучасному стику вул. Б. Хмельницького та
вул. Волинської, тобто зовсім близько від місця, визначеного за допомогою Йосифінської метрики. Порівняння отриманих даних дозволяє
зробити висновок, що синхронний до метрики “Опис передміських
границь” називає юридику передмістям.
Вживання терміну “передмістя” у контексті якогось меншого утворення (юридики) на території офіційного передмістя можна зустріти
й у Д. Зубрицького. Він пише, що 1704 р. Францішек Йордан захопив
міський маєток на Зеленому передмісті14. Д. Зубрицький, вживаючи
атрибутний компонент, опирався на формулювання оригіналу документа. У гродських львівських книгах під 1739 р. виявлений запис,
що, як вказує прізвище власниці, мусить стосуватися цієї ж території: “Ichmościów Panów Józefa Strzemeśkiego y Karoliny Jordanowey
Małzonków Starostów...Jurisdykcyą Jordanowską Zielona nazwaną na
przedmieściu Halickim leżącą”15. Які терени розуміли під Зеленим передмістям, випливає з дещо пізнішого документа – шосового реєстру
1768 р., де записано: “Czynszowników 3 do Jeym[ości] pani Kucharskiey
na Zielonym należący, z ćwierci [chłopa]”16. За Йосифінською метрикою, названі чиншівники мешкали по непарній стороні від середньої
частини сучасної вул. Снопківської і початку вул. В. Стуса.17 На карті
1841 р. приблизно в цьому місці розташований напис “Zielona”, нанесений упоперек ліній вулиць, тобто в такий спосіб, що сприймається
як горонім, а не одонім.
Власна назва Зелене / Зелена два рази вжита з різними атрибутними компонентами (передмістя, юридика) і раз узагалі без нього, що
може вказувати, що автор запису не знав, який атрибутний компонент приставити до власної назви, що вказує на нестабільність цього
атрибутного компонента. Це ж стосується і плутанини з атрибутним
компонентом щодо назви Тарнавка. Термін “передмістя”, вжитий
при назві Поріччя, можна пояснити не до кінця з’ясованим правовим
статусом села на території передмістя. Неадекватне застосування атрибутного компонента “передмістя” до власних назв у документах
XVIII ст., зумовлене певною окремішністю (правовою чи територіальною) деяких груп домоволодінь, є швидше винятком, ніж правилом.
У згаданих в документах початку XVII ст. (обидвох списках “Головного інвентарю...” та “Книгах меж”) атрибутний компонент “передмістя” застосований винятково до власних назв “Галицьке” та “Краківське”. В старшій від них люстрації Львівського староства 1570 р. один
(аналіз і порівняння фіскальних документів XVII–XIX ст.). Подано до друку.)
14
Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. – Л.: Центр Європи, 2002. – С. 404.
15
ЦДІА – Ф. 9 (Львівський ґродський суд), оп. 1, спр. 518, арк. 2233.
16
Там само. – Ф. 52, оп. 2, спр. 811, арк. 413, поз. 74.
17
Долинська М. “Вулиці” львівських передмість у фіскальних документах останньої
третини XVIII ст. Подано до друку. Приблизно там, де локалізуються господарства чиншівників “на Зеленім”, донедавна існувало озерце, котре називлося Зелене око.
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раз поєднано термін “передмістя” з назвою “Сокільницьке”: “Sixtustow
łan ieden przeciwko niemu część przedmieścia Sokolnickiego”18. У цьому
ж документі власна назва Сокільницьке / Сокільницька / Сокільницький вжита ще три рази із застосуванням різних атрибутних компонентів (місто, вулиця, гостинець): “łan ieden Piotra Hand[l]a poczyna
się z drugą stroną miasta sokolnickiego od forty mieyskiey”, “Pełczynski
łan ieden, preciwko niemu ulica Sokolnicka przedmiescia Halickiego”, “od
Łanu Syxtusowego ktory iuż poszdł pod cegielnią na gościniec Sokolnicki”19.
Якщо для опису одного і того ж терену з однією і тією ж власною
назвою використано розмаїття атрибутних компонентів, то можна
говорити про невизначеність чи розмитість останніх. Крім поняття
“передмістя”, це особливо стосується трактування понятть “лан”.
Для ілюстрації такого твердження необхідно процитувати низку уточнень, вжитих в Акті люстрації Львівського староства 1570 р.
щодо розташування деяких зі ста міських ланів: “treci łan pana
Doktorów y cwierć Temwrowskiey, przeciwko niemu część Halickiego
przedmieścia ... czwarty podle niego szpitalny łan, przeciwko niemu tegoz przedmieścia Halickiego część... Podle szpitalnego Frayborkowskie
pułszosta łanu przeciwko nim przedmieście Halickie... za temi łany uso
łan Temryczowski, przeciwko niemu sztuka przedmiescia Halickiego
residet ... Po tych łaniech są łanow pułczwarta Justowych ma folwarczek;
przeciwko tym łanom niemasz przedmieścia, ale zaszli góry Swinoryie
rzecone... Podle niego łanow Tłustego Marcina trzy bez cwierci, przeciwko nim osada, młyn, staw y ulice dwie na przedmieściu Halickiem, a
tu się dotykaią tę łany Połtwie... Podle nich Bracki łan mieyskiego Altarzysty, przeciwko niemu część przedmiescia Halickiego, młyn prochowny
y stawik na tey rzece Połtwi ... Podle tego Harbkowski łan ieden, na
przeciwko niemu ulica przedmieścia Halickiego, miszczanin Handeł trzyma Pełczynski łan ieden , preciwko niemu ulica Sokolnicka przedmiescia
Halickiego, staw, cegielnia”20. При некритичній інтерпретації тексту
люстрації може скластися враження, що Галицьке передмістя Львова
утворювало окремі анклави, розкидані поміж ланами. Аналогічно
автор цього документа 1570 р. трактує всі інші утворення (оселі,
вулиці, фільварки, цегельню, млини, пасіку, вигін), розташовані на
передміському терені: “przeciwko łanu w osadzie przedmieyskiey iest
ulica Pretermęmentowska, a wyszedszy z ulicę są zagrodnicy... przeciwko tym łanom tylko ich folwarki są... Podle nich Handlowskich łanow
pułpięta przeciwko nim iest folwark z sadzawkami, wygon mieyski przeciwko nim y dla tego osydy21 niemasz... przeciwko nim22 cegielnia mieyska,
18
19
20
21
22

ЦДІА – Ф. 52, оп. 1, спр. 391, арк. 24.
Там само. – Арк. 24–25.
ЦДІА. – Ф. 52, оп. 1, спр. 391; там само. – Арк. 22–24.
osady
лану Пірушинського
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a wygon od miasta icso mieyski... przeciwko nim osada, młyn, staw y
ulice dwie na przedmiesciu Halickiem... przeciwko niemu24 ulica Czarna
Hanuszowska”25.
З одного боку поняття “передмістя” з власними назвами (“przedmieyscia Halickiego y częsci Krakowskiego...”26) ніби однозначно
стосується відповідних теренів, з іншого – спостерігається
протиставлення заселених територій угіддям. Різано-кластерне
сприймання автором Акту території передмістя, умовний перекрій
передміського терену, крім її адміністративної невизначеності,
пояснюється і розмитим трактуванням поняття “лан”. Первісно “лан”
означав тільки одиницю площі, а в процесі формування загального
міського простору поступово перетворився на характеристику
великого земельного наділу одного власника.
Розмаїття вживання власних назв із різними атрибутними
компонентами зумовлене складною структурою функціонування
передмість ранньомодерного часу. Різні атрибутні компоненти
належали до різних підсистем цієї системи (мірничої, господарської,
адміністративної, фіскальної, урбаністичної). Усупереч загальній
тенденції довшого життя назв від об’єктів, котрим вони надавалися27,
пізньосередньовічні і ранньомодерні передміські урбаноніми
зберігалися в колективній пам’яті тільки в тих випадках, коли
переходили на новий атрибутний компонент, що продовжував
існувати.
23

23
24
25
26
27

ланам Мартина Тлустого
лану Петра Гандля
Там само.
Там само.
Olivovă–Nezbedovă L. Pomístní jměna ... – Č. 25. – S. 255.
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Michał Parczewski

Uwagi o reliktach średniowiecznego
zamku Golesz na Pogórzu Karpackim

P

oniższy szkic stanowi próbę zestawienia i - na razie - tylko
wstępnego rozbioru danych zawartych w literaturze, która odnosi
się do materialnych pozostałości skromnego, ale posiadającego ciekawą
przeszłość średniowiecznego dzieła obronnego. Pełna analiza faktografii
“goleskiej” będzie przedmiotem kontynuacji niniejszego opracowania.
Na terenie dorzeczy Sanu i Wisłoki zarejestrowano rozmaicie zacho
wane relikty szesnastu murowanych zamków późnośredniowiecznych1.
Tylko trzy z nich można określić jako dość dobrze rozpoznane, a w odniesieniu do dziesięciu stan wiedzy opartej na badaniach archeologicznych,
architektonicznych i (w mniejszej mierze) historycznych wypada uznać
za niedostateczny2. W tej ostatniej niestety grupie mieści się również
interesujący nas obiekt obronny.
Nikłe ślady dawnego zamku Golesz, usytuowane na gruntach wsi
Krajowice (w przysiółku Podzamcze), leżą w Karpatach, przy południowozachodniej krawędzi Pogórza Strzyżowskiego, na zalesionym wzgórzu
(kota 325,6 m) na prawym brzegu doliny środkowej Wisłoki, ok. 4200 m
na północny zachód od rynku średniowiecznego miasta Jasła. Kulminacja wznosi się nieco ponad 100 m nad dnem zalewowym rzeki.
W źródłach historycznych pojawia się Golesz pod rokiem 1319, jako
przedmiot sporu między opactwem benedyktynów w Tyńcu a Jakubem,
przedstawicielem możnowładczego rodu Bogoriów. Władysław Łokietek
przysądził zamek (castrum Golesz) wraz z ośmioma wsiami zakonowi
tynieckiemu. Rok później władca przyznał zamek Jakubowi Bogorii
na trzy lata, zobowiązując go do “wybudowania” (construere) warowni.
Ponieważ jednak już wcześniej (1319) źródło mówi o istniejącym castrum
1
Karola R., Muzyczuk A. Stan badań archeologicznych nad zamkami średniowiecznymi w
południowo-wschodniej Małopolsce // Późne średniowiecze w Karpatach polskich, pod red.
J. Gancarskiego. – Krosno, 2007. – S. 139-181.
2
Karola R., Muzyczuk A. Stan badań... – S. 164-165, mapa 7.
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Golesz, nie chodziło niewątpliwie o nową inwestycję, lecz o odbudowę .
Po jakimś (raczej krótkim) czasie Golesz przeszedł jednak we władanie
zakonu. Prawdopodobnie w 1474 r. uległ częściowemu zniszczeniu
(chociaż odparto wówczas oblężenie wojsk węgierskich), odbudowa
nastąpiła już po r. 1477, jak podaje Jan Długosz. Stąd zarządzano kluczem rozległych dóbr klasztoru tynieckiego w dorzeczu Białej Dunajcowej
i Wisłoki, tu mieściła się również siedziba najwyższego sądu prawa niemieckiego, zwanego też sądem leńskim4. W początkach XVII w. zamek
wciąż funkcjonował5, ale prawdopodobnie dopiero najazd wojsk siedmiogrodzkich w r. 1657 przypieczętował jego ostateczną zagładę6.
Szczątkowo zachowane ruiny przyciągały w początkach XIX w. uwagę
krajoznawców, do których niebawem dołączyli historycy i historycy
sztuki, a w połowie następnego stulecia również archeolodzy. Liczne wi
zyty i oględziny tego zabytku, podejmowane zarówno przez fachowców,
jak i nieprofesjonalnych miłośników przeszłości, zaowocowały wprawdzie
kilkoma opublikowanymi opisami i szkicowymi planami obiektu (oraz
jednym wizerunkiem zachowanego w połowie XIX w. małego fragmentu
budowli), ale łatwo stwierdzić, że część ogłoszonych drukiem świadectw
– zarówno dawnych, jak i nowszych – odbiega niestety od rzeczywistości.
Od początku pojawiają się w nich istotne niekiedy omyłki, które w pewnym
stopniu można wyeliminować poddając materiał źródłowy odpowiedniej
kontroli. Brak należytej weryfikacji źródłowej dostępnych materiałów
sprawił, że nawet w najświeższym autorytatywnym wydawnictwie “zamkoznawczym” wprowadzono błędne dane do obiegu naukowego7. Główna
trudność polega na tym, że już od ponad stulecia praktycznie nie ma
żadnych murów widocznych nad powierzchnią ziemi. Nigdy też nie objęto
zamczyska badaniami wykopaliskowymi, chociaż niewykluczone, że jakiś
niewielki sondaż wykonał w roku 1957 Andrzej Żaki z ramienia Karpac
kiej Ekspedycji Archeologicznej8. Spróbujmy zatem dokonać zwięzłego
przeglądu opublikowanych relacji na temat wielkości i pierwotnego narysu warowni goleskiej.
Najstarszy ogłoszony drukiem, skądinąd bardzo pobieżny opis
ruin zamku Golesz pochodzi z roku 1847. Już wówczas niewiele
pozostało z pierwotnego założenia architektonicznego. Jak podaje
autor relacji, “wierzchołek (...) góry zieleni się wielkim, gęstym i ciemnym
3

3
Wyrozumski J. Początki miast w regionie jasielskim // Studia z dziejów Jasła i powiatu
jasielskiego / pod red. J. Garbacika. – Kraków, 1964. – S. 79.
4
Wróblewski S. Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu.
– Nowy Sącz, 2006. – S. 59-60, tam literatura.
5
w 1614 r. źródła wymieniają burgrabiego Mikołaja Gaszyńskiego – por. Sarna W. ks. Opis
powiatu jasielskiego. – Jasło, 1908; [reprint Jasło, 2003]. – S. 572.
6
Węgrzyński W. Golesz czyli Podzamcze i Jasło. Szkic monograficzny. – Jasło, 1904. – S. 7;
Guerquin B. Zamki w Polsce. – Warszawa, 1974. – S. 138.
7
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. Leksykon zamków w Polsce. – Warszawa, 2001.
– S. 237.
8
Rejestr nowych stanowisk i znalezisk // Acta Archaeologica Carpathica I. – 1958. – Z. 1.
– S. 130.
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borem jodłowym, a w samym onego środku na lekkiem wywyższeniu,
stanowiącem sam cypel góry, sterczą gruzy jakiegoś starego zamczysku,
którego ułamek pozostały, jakby z baszty jakiej, mchem odwiecznym
porosły świadczy o wielkiej jego starożytności.”9 Tych kilka słów wzbogacono o bezcenny wizerunek litograficzny wspomnianego wyżej fragmentu budowli (ryc. 1). Ułamek baszty istniał jeszcze lat kilkadziesiąt,
mówią o nim kolejne relacje aż do przełomu XIX/XX w.

Na przełomie września i października 1852 r. wizytę na Goleszu złożył
Józef Łepkowski, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i
założyciel pierwszej katedry archeologii na ziemiach polskich. Odnotował
on, że “nad Kołaczycami są małe ruiny najstarszego zapewne w tej
okolicy zamku; ruiny te zwią od otaczających je wsi zamkiem krajowickim, kołaczyckim, jasielskim, żenatowskim [powinno być: żanetowskim
– M.P.], Nawsia [Kołaczyckiego – M.P.] etc. (...) Zamki na tej przestrzeni w
ruinach są: Szymbark, Odrzykoń i Golesz (kołaczycki10).
Niezwykle ważny przekaz, chociaż nie wolny od bałamutnych danych,
pozostawił krakowianin Teofil Żebrawski, który w okresie krótko przed
rokiem 1871 nie tylko odwiedził i zwięźle opisał resztki Golesza, ale
sporządził też szkicowy plan prostokątnego założenia architektonicznego
9

Stęczyński M. B. Okolice Galicyi. – Lwów, 1847. – S. 72-73.
Łepkowski J. Listy z podróży archeologicznej po Galicji. Jasielskie // Romantyczne
wędrówki po Galicji / wyd. A. Zieliński. – Wrocław, 1987; [pierwodruk: Gazeta Warszawska.
– 1852, nr 305, 315]. – S. 319-320

10
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z dwoma basztami na planie koła i bramą wjazdową . Pomylono na nim
strony świata i z pewnością zbytnio zeschematyzowano zarys budowli, ale
dostrzegalne jeszcze wówczas resztki murów dały podstawę do pierwszej
próby odtworzenia jej kształtu. To zawsze będzie jedna z wyjściowych
wersji odtwarzanego zarysu budowli, jako podstawa do konfrontacji z
późniejszymi ustaleniami badawczymi innych autorów.
Następnym z nich był Stanisław Tomkowicz, wybitny krakowski historyk sztuki, który przebywał na zamku w dniu 22 lipca 1899 r. Dał on
stosunkowo dokładny opis ówczesnego stanu rzeczy na górze zamkowej,
chociaż strony świata zostały przezeń również zupełnie pomieszane, co
prawdopodobnie wyniknęło z korzystania przez Tomkowicza (aczkolwiek trzeba przyznać, że czynił to z dużym krytycyzmem) z materiałów
ogłoszonych przez Żebrawskiego, zwłaszcza z planu grodu. Przekaz
S. Tomkowicza wszedł jednak do obiegu naukowego dopiero niedawno,
praktycznie nie był dotychczas w ogóle wykorzystywany w literaturze12.
Z początkiem XX w. przelał na papier swoje uwagi i obserwacje
Władysław Węgrzyński, emerytowany nauczyciel jasielski, który
wyglądowi interesującego nas zabytku poświęcił następujące zdania: “(...)
resztki ruin zapadłego zamczyska, którego rozkładu z powodu zarośli i
gruzów już dziś dobrze zbadać nie można. Z pozostałych zwalisk zwraca
uwagę ułamek kilkanaście metrów wysoki13, nadzwyczaj grubej ściany z
okrągłej baszty, przypominającej basztę w Czchowie. Była to najsilniejsza
część obronna zamku od strony najbardziej dostępnej, przez którą główna
prowadziła brama. Reszta gruzów leży dziś bezładnie, zarosła drzewami,
których korzenie rozsadzają i kruszą do reszty spojone głazy.”14
Kolejny badacz średniowiecznego dzieła obronnego znad Wisłoki,
ks. Władysław Sarna, działający na przełomie XIX/XX w., był świetnym
regionalistą o dorobku historycznym wysokiej próby. Opis szczątków
zamku Golesz, który wyszedł spod jego pióra, jest najdokładniejszy i zawiera najbardziej konkretne oraz wiarygodne informacje na temat formy
oraz wymiarów murowanej partii warowni. Z analizy danych zawartych w
monografii ks. Sarny wynika, że budowla tworzyła niezbyt foremny czwo
robok, o ścianach długości około 26 m (NE) × 25 m (NW) × 18 m (SW) ×
20 m (SE). W narożniku N znajdowała się lepiej zachowana baszta na
planie koła, fragmenty fundamentów drugiej wieży tkwiły w ziemi przy
narożniku E, w centrum ściany SE natomiast widoczne były relikty bramy wjazdowej15.
11

11

Żebrawski T. Góra i zamek Golesz // Żebrawski T. Nasze zabytki. Zesz. II. Rozmaitości.
– Kraków, 1871. – S. 33-34.
12
Tomkowicz S. Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego / wyd. P. i T. Łopatkiewiczowie.
– Kraków, 2001. Należy docenić niezmiernie wartościową aktywność edytorską Tadeusza i
Piotra Łopatkiewiczów, którzy opracowują i wydają kolejne tomy rękopiśmiennej spuścizny
pozostawionej przez S. Tomkowicza. Dziś są to materiały bezcenne, gdyż spora część
prezentowanych zabytków przestała istnieć w minionym stuleciu.
13
Prawie w tym samym czasie ks. W. Sarna oceniał wysokość fragmentu baszty na ok. 5 m.
Sarna W. ks. Opis ... – S. 568.
14
Węgrzyński W. Golesz ... – S. 1.
15
Sarna W. ks. Opis ... – S. 567-569.
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W latach trzydziestych XX w. trafił do Krajowic Gabriel Leńczyk,
zasłużony znawca grodzisk i zamczysk małopolskich. W o wiele
późniejszej publikacji znalazł się tylko wyciąg ze sporządzonego przezeń
opisu Golesza oraz szkicowy plan zamczyska, który trzeba uznać za
odpowiadający rzeczywistości, chociaż wymagający pewnych poprawek
i uzupełnień16.
Jak już wspomniano, w r. 1957 A. Żaki założył mały wykop sondażowy,
natrafiając “w północnej części zamczyska Golesz (...) na fragmenty ceramiki z w. XIII-XV”17. Na przełomie lat 1950’ i 1960’ przeprowadził tu
inspekcję archeolog Antoni Kunysz, według którego (ale bez podania
przesłanek uzasadniających taki wniosek) miał się tu znajdować gród
wczesnośredniowieczny, na którym później wzniesiono zamek. Ponadto
zarówno zamieszczona w publikacji skrótowa charakterystyka obiektu,
jak i jego schematyczny planik, nie są wolne od błędów18.
Doniosłe konsekwencje dla powszechnej znajomości reliktów zamku krajowickiego, niestety niekorzystne, miało ogłoszenie drukiem planu zatytułowanego “Szczyt góry Golesz z narysem zamku” w świetnej
skądinąd książce Franciszka Kotuli, najwybitniejszego w ostatnim
półwieczu rzeszowskiego krajoznawcy-regionalisty19. Na ilustracji naniesiono m.in. “przypuszczalny bieg murów obronnych (na podstawie szkicu
M. Wieliczki i opisu W. Sarny)”, który stanowi wyraz daleko posuniętej
licentia poetica, gdyż odznacza się niemal zupełną dowolnością i nie
jest zgodny ani z realiami przekazanymi w istocie przez ks. Sarnę, ani
z innymi źródłami, które sygnalizowano już powyżej. Podstawowe błędy
są liczne, należy do nich m. in. wyraźnie zawyżona wielkość założenia,
nieprawidłowa orientacja względem stron świata, “obły” narys przebiegu
muru obwodowego (wszystkie dawne opisy mówią o czterech prostych
lub niemal prostych odcinkach), niewłaściwe usytuowanie baszty rzekomo “zachodniej”, która w istocie znajdowała się po wschodniej stronie
obiektu, niezgodna z prawdą (jasno widać to choćby w porównaniu ze
szkicem G. Leńczyka) lokalizacja i kształt bramy wjazdowej. Z niepojętych
powodów omawiany planik, świadectwo nieszkodliwej i sympatycznej
skądinąd fantazji krajoznawczej, którą z nieporównaną maestrią operował
w swoich książkach F. Kotula, przetransplantowano bezkrytycznie do
wydawnictw mniej lub bardziej fachowych. Wpierw pojawił się w utworze
Marka Gosztyły i Michała Proksy, gdzie pominięto zresztą informację,
16

Leńczyk G. Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski / wyd. S. Kołodziejski.
– Kraków, 1983. – S. 22, ryc. 34.
Rejestr ... – S. 130.
18
Kunysz A. Grodziska w województwie rzeszowskim, Materiały i Sprawozdania
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966. – Rzeszów, 1968. – S. 54-55,
ryc. 27.
19
Kotula F. Po rzeszowskim podgórzu błądząc. Reportaż historyczny. – Kraków, 1974.
– S. 178-184, ryc. 89.
17
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skąd został zaczerpnięty . Ta ostatnia książka stała się zapewne z kolei
źródłem przeszczepu omawianego szkicu do bardzo poważnego tym razem wydawnictwa - monumentalnego Leksykonu zamków w Polsce21. Tu
poddano rycinę dalszej obróbce, w wyniku czego jeszcze bardziej straciła
na wartości merytorycznej. W przerysie tego planiku w “Leksykonie…”
zdeformowano układ wału, a orientacyjną podziałkę liniową zastąpiono
mylącą “precyzyjną”.
Postęp wiedzy przebiega zatem, jak widać, niekoniecznie w sposób
prostolinijny, ale niejaką pociechą dla czytelnika może być fakt, że relikty zamku Golesz – dopóki istnieją – kryją wciąż w sobie potencjalną
odpowiedź na różne nasze pytania i wątpliwości.
20

20

Gosztyła M., Proksa M. Zamki Polski południowo-wschodniej. – Przemyśl, 1997. – S. 43.
Opinia na temat tej publikacji – por. Parczewski M. Średniowieczna kolonizacja wschodniej
części polskich Karpat w świetle danych archeologii // Późne średniowiecze w Karpatach
polskich / pod red. J. Gancarskiego. – Krosno, 2007. – S. 16, przyp. 12.
21
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. Leksykon zamków... – S. 237.
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КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
І “МОГИЛА СВЯТОСЛАВА”

К

урган “Могила Святослава”, що розташований на відстані
6 км південніше від м. Сколе Львівської області, знаний
на Бойківщині спрадавна1. Кількасотлітнє вшанування пам’яті
похованого у ній, як припускають учені, володаря з княжого роду
Рюриковичів виразно посвідчує вірування давніх українців у
покровительство князів над землею та її людом2. Князь із давніхдавен уявлявся стрижнем “наряду” – підтримуваного престижем
правителя суспільного порядку3. Так, приміром, з особою князя
Олега Віщого (+912 р.) пов’язували аж чотири дуже віддалених
одна від одної місцин на Русі, де начебто знаходилася його могила.
Коментуючи цей факт, український історик Олексій Толочко услід за
відомим англійським етнографом Джоном Фрезером вважає, що й
на Русі-Україні побутувала міфологема посмертного розчленування
тіла князя і поховання його частин в декількох місцях, аби після
смерті державця підданці могли послуговуватися його прижиттєвим
“таланом”. З цим, безумовно, пов’язана сакралізація “особи володаря
як осередку космічного порядку і втілення підвладного йому
колективу”4. Прикладом подібного дохристиянського уявлення
про вагомість персони князя є поштиве ставлення до Галициної
1
Лексему могила неодноразово використовували книжники Русі-України зі значенням “могильний пагорб”. Див.: Словарь древнерусского языка (ХІ-ХІV вв.): в 10 т. / гл.
ред. Р. И. Аванесов. – М., 1991. – Т. 4. – С. 555.
2
Комарович В. Л. Культ рода и земли в княжеской среде ХІ-ХІІІ вв. // ТОДРЛ.– М.;
Л., 1960. – Т. 16. – С. 84-104.
3
Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории Х-ХІІ столетий.
– СПб., 1909. – С. 77; Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической
истории. – Л., 1980. – С. 35.
4
Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология.– К., 1992.
– С. 15-17; Мазур О. Сакралізація влади князя (за матеріалами Галицько-Волинського
літопису) // Народознавчі зошити. – 2003.– № 1-2. – С. 143-147.
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могили у с. Крилос Галицького району Івано-Франківської області
(літописний Галич). Археологи Володимир Баран та Богдан Томенчук
здогадуються, що вона була насипана на честь князя, який “міг бути
і засновником Галича”5. Кісток черепа і посткраніального скелета у
цій могилі-кенотафі, як врешті-решт і у багатьох інших синхронних
похованнях, не виявлено.
“Могилу Святослава” над р. Опором так само зачисляють до
княжих захоронень. Одним із перших, хто звернув увагу на цю
пам’ятку, був український поет, прозаїк та громадський діяч, парох
с. Славське (нині Сколівського району Львівської області) Микола
Устиянович (1811-1885)6. Його перу належить поетичний твір “Могила
Святослава”. Син Миколи Устияновича – художник та публіцист
Корнило – продовжив батьківські студії. У 1902 р. у Чернівцях
побачила світ його розвідка “Путь на Бескид: “Святославіє” і традиція
о Святославі 1015 р.”7. У цій праці Корнило Устиянович повідомляв
про перші спроби дослідження некрополя над Опором. Ще у той час
“з залізничного мосту на Опорі біля будки 25 видно щось як запалу
могилку, а півкружком коло неї – ще вісім запалих горбовин”8.
Сколівський надлісничий Бедрик Шматера “велів одну могилку в
присутності проф. Остапа Левицького розкопати; однак не знайшов
в ній нічого; тож і осередку рушати було йому совісно. А варто було
б, бо на те, що в тому місці похоронено Святослава, указує традиція,
передавана “од рода в род” з незапам’ятних часів в гребенівській родині
на прізвище Пороховники”9. Розваживши все те (генеалогічну оповідь
селянина.– О. М.), – продовжував автор,– я прийшов до заключення,
що традиція Пороховників як щодо Святослава, так і дотичного їх
предка спочиває на правді”10. 1905 р. видатний український історик
Михайло Грушевський у примітці в “Історії України-Руси” занотував:
“Про традицію місцеву (з-під Гребенова, на верхів’ях Опора, де має
тепер бути ур. Сьвятословіє, потік Сьвятославчик і могила “якогось
Сьвятослава”) див. в книжечці К. Устіановича…”, але, на жаль, не
висловив більше ніяких суджень з приводу цих мікротопонімів та
гідроніма11. Розглядаючи братовбивство 1015 р., І. Крип’якевич
5
Баран В., Томенчук Б. Галичина могила // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. – Л., 1993. – С. 30-31; Баран В., Томенчук Б. Що таїть “Галичина могила”? // Літопис Червоної Калини. – 1994. – № 1-3.
– С. 16-19.
6
Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. – Л., 1991. – С. 124.
7 Устиянович К. Н. Путь на Бескид: “Святославіє” і традиція о Святославі 1015 р. //
Устиянович К. Н. Три цікаві загадки. – Чернівці, 1902.
8
Устиянович К. Путь на Бескид: “Святославіє” і традиція о Святославі 1015 р. // Подорожі в Українські Карпати: збірник. – Л., 1993. – С. 212.
9
Там само. – С. 212.
10
Там само. – С. 219.
11
Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т.; 12 кн. – К., 1992. – Т. 2. ХІ-ХІІІ вік.
– С. 7, прим. 1.
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чомусь поставив Святослава на перше місце з-поміж жертв княжої
усобиці: “Надіслані ним (Святополком – О. М.) убійники вбили князів
Святослава, Бориса і Гліба.”12
“Могила Святослава” вдержувала свою таїну до 1971 р. За
ініціативи українського історика, етнографа і фольклориста Григорія
Дем’яна влітку того року розпочала роботу Сколівська археологічна
експедиція13. До її складу увійшов львівський авторитетний археолог
Олексій Ратич. Усунувши насип, учений на глибині 1,2 м від сучасної
поверхні виявив могилу розміром 3,4×2,8 м, обкладену каменем та
почасти зруйновану. В заповненні поховальної ями знайдено уламки
горщиків, уламок бронзового кільця, залізну шпору, підкову та
рукоятку меча. Останки небіжчика не збереглися, а сліди попелу та
золи підтвердили, що він був похований за обрядом трупоспалення14.
Відкриті артефакти дозволили датувати це поховання знатного
дружинника ХІ ст.15
Знання про “Могилу Святослава” та довколишні пам’ятки
поповнювалися й у наступні десятиліття, передусім завдячуючи
комплексним польовим дослідженням світлої пам’яті Михайла Рожка.
У 1982 р. вчений досліжував монастир Богородиці у селищі Верхнє
Синьовидне (колишнє Синевідсько Вижне). “Невелика територія
(близько 0,5 га), – писав автор, – але могутні рови та вали, на яких
стояли дерев’яні стіни, були надійним захистом для мешканців
монастиря. Монастир знаходився на території укріпленого мисового
городища площею приблизно 4,5 га, що з напільної сторони мало
оборонний вал та рів. Домінуюче положення городища і монастиря над
долиною, по якій проходила дорога, забезпечувало її обороноздатність.
Данило Галицький в 1240 р., повертаючись з Угорщини, ночував у
Синевідську, коли довідався про навалу орд Батия. Він міг зупинитись
у цей тривожний час лише в місці, що не викликало сумнівів щодо
обороноздатності”16. В іншій праці, присвяченій Карпатським
сухопутним шляхам, учений чітко окреслив одну з доріг на Верецький
перевал, зауваживши, що саме нею “тікав у 1015 р. Святослав – син
Володимира Великого. Святополк “Окаянний” вислав йому услід
убивців, які наздогнали Святослава біля “Гори Угорськой бежашу в
Угри”. Урочище “Могила Святослава” за м. Сколе вказує на місце цього
убивства…”17 Цю ж думку автор розгортав й у фундаментальному
дослідженні “Тустань – давньоруська наскельна фортеця”18.
12

Крип’якевич І. П. Історія України. – Л., 1990. – С. 53.
Павлюк С. У долині Святослава // Наука і суспільство. – 1986. – № 11. – С. 72-73.
Ратич О. Могила Святослава на Опорі // Америка. Філадельфія. – 1972. – Ч. 162.– 15
вересня. – С. 2.
15
Ратич А. А. Раскопки кургана “Могила Святослава” // АО 1971 года. – М., 1972.
– С. 382.
16
Рожко М. Ф. Карпатські фортеці доби Київської Русі // Київська Русь: культура, традиції. – К., 1982. – С. 13.
17
Рожко М. Ф. Карпатські шляхи та їх оборона // УІЖ. – 1990. – № 10. – С. 88.
18
Рожко М. Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К., 1996. – С. 166.
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До вивчення усної словесності стосовно князя Святослава, його
родини та дружинників долучилися й сучасні знані фольклористи
Григорій Дем’ян та Василь Сокіл. Зокрема, 1973 р. Г. Дем’ян у
присілку Погар біля с. Тухля Сколівського району Львівської області
від Михайла Савчина (1912 р. н.) записав переказ про князя
Святослава19. У 1987 р. В. Соколові пощастило записати ще два
перекази від сколівчанки Михайлини Бажан (1906 р. н.) про долину
Святослава та княжу доньку Парашку20. Автор детально розбирає цей
фольклорний матеріал у дослідженні “Українські історико-героїчні
перекази”21.
Цими дослідженнями фактично вичерпується вивчення “Могили
Святослава”. Сюжет з 1015 р. надихнув львівську мисткиню Т. Бриж
до створення скульптури князя Святослава. Таким чином ця історія
матеріалізувалася у металі.
А втім в останні десятиріччя українські та зарубіжні історики
заново повернулися до аналізу міжкнязівської “котори” 1015 р.,
викликаної смертю Володимира Святославича. У 1990 р. відомий
історик княжої доби Микола Котляр опублікував життєпис
князя Святополка Володимировича, назвавши його “Святополк
– “Окаянний”?”22. Запитальна форма назви вимовляє, що основним
змістом статті є аналіз гіпотези про причетність цього князя до
убивства своїх братів. У пізнішій праці автор не змінив свого погляду
на події, що сталися після смерті князя Володимира Святославича23.
Висновок ученого добре аргументований завдяки відомостям,
почерпнутим з писемного першотвору – латиномовної “Хроніки”
саксонського єпископа Тітмара, що був достатньо поінформованим
про руські справи після смерті князя Володимира Святославича
Великого. Тітмар Мерзебурзький справді ані словом не обмовився про
вбивство князем Святополком своїх братів, навпаки, наголошував на
його поквапливій втечі з київського порубу-темниці. У Києві князь
навіть полишив свою родину. За М. Котляром, “Святополк не вбивав
і не міг убити своїх братів у перших вже тому, що перебував у той
час у Польщі”24. За літописом, восени 1019 р. він збожеволів і помер
“у пустині межи Чехами і Ляхами”25.
Стосовно князя Святослава, то М. Котляр вважає, що “його смерть,
певно, залишиться історичною загадкою”26. Так само вчений висловлює
подив з приводу того, що князь Святослав, який “сидів у північній
19

Писана керниця. Топонімічні легенди та перекази українців Карпат. / Зібрав і впорядкував В. Сокіл. – Л., 1994. – С. 116-117.
20
Там само. – С. 117-118.
21
Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти. – Л., 2003. – С. 85-88.
22
Котляр Н. Ф. Святополк – “Окаянний”? // Котляр Н. Ф., Смолий В. А. История в
жизнеописаниях. – К., 1990. – С. 83-96.
23
Котляр М. Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996. – С. 74-81.
24
Там само. – С. 79.
25
Літопис Руський (далі – ЛР) / пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. – К., 1990. – С. 84.
26
Там само.
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відносно Києва Древлянській землі, раптом кинувся тікати на південь,
в Угорщину, при цьому неминуче повинен був пройти поблизу Києва
– і вчинив нерозумно. Природніше було б йому відправитися на північ
до Ярослава, що правив тоді в Новгороді. Утім хтозна, як би віднісся
до можливого суперника у боротьбі за київський стіл Ярослав?”27 Ще
більшу кількість запитань установлюють історики Петро та Олексій
Толочки, яким обставини третього з убитих Володимирових синів
здаються дивними: “Усі пам’ятки Борисо-Глібського циклу якось
скоромовкою згадують про нього, ніяк не уточнюючи обставини. Крім
того, Святослава, нібито також убитого “окаянним” Святополком,
пізніша традиція не примислювала до святих страстотерпців. Що це
мусить означати? Чим смерть Святослава відрізнялася від Борисової
чи Глібової? Що заважало через кілька десятків років поставити його
в один ряд із синами “болгарині”? Чи означає це, що в часи Ярослава
і його синів відчували незручність або неможливість такої думки, а
отже, пізніша пам’ять не пов’язувала однозначно смерть Святослава з
діяльністю Святополка?... Словом, в історії Володимирових синів, як
вона викладена в руських джерелах, існують очевидні суперечності,
які сьогодні вже годі розв’язувати. Можливо, ми так ніколи і не
дізнаємося, що насправді сталося після смерті Володимира, як саме
розвивалися події і хто першим порушив “закон”28.
Дійсно, скептицизм істориків можна зрозуміти, адже жодного
нового першоджерела, що якимось чином висвітлило б цю затемнену,
майже детективну, історію, не знайдено. Утім гіпотези дослідники
продовжують формулювати і кожна з них, звичайно, має свої contra
і pro.
Найбільш таємничим є походження князя Святослава
Володимировича по матері. Згідно з “Повістю врем’яних літ”:
“Рогънџдь, юже посади на Лыбеди,...от нея же роди 4 сыны:
Изяслава, Мьстислава, Ярослава, Всеволода, а 2 дщери; от грекинџ
– Святополка; от чехинџ – Вышеслава; а от другоџ – Святослава и
Мьстислава; а от болгарыни – Бориса и Глџба…”29 Ким була та до
якого етносу належала ця “друга” після чехині дружина Володимира
можна лишень здогадуватися. У переважній більшості дослідники
приймають її чеське походження. Російський історик Васілій Татіщєв
називав матір Святослава Малфрідою, вочевидь вичитавши це
ім’я з літописної статті 1000 р.; тоді ж скінчила свій земний шлях і
Рогнеда.30 Никонівський же літопис узагалі повідомляє про смерть
богатиря “Малвреда сильного”. Істотні розбіжності очевидні. Усе
27

Котляр Н. Ф. Святополк – “Окаянний”?... – С. 91.
Толочко О. П., Толочко П. П. Київська Русь. – К., 1998. – С. 130-131.
29
Повесть временных лет (далі – ПВЛ) / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц.– М.;
Л., 1950. – Ч. І. – С. 56-57; У Тверському літописі братами Святослава названі Станіслав,
Судислав та якийсь Болеслав. А у “Хроніці” польського автора Мацея Стрийковського
синами чехині пойменовані Святослав і Станіслав.
30
Татищев В. Н. История Российская: В 7 т.– М.; Л., 1963. – Т 2. – С. ; ЛР... – С. 73.
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ж класик генеалогії Рюриковичів Н. Баумгартен вважав князя
Святослава старшим за брата Ярослава (Мудрого). Сучасний
український знавець генеалогії Леонтій Войтович цілком слушно
признає, що “порядок старшинства синів Володимира Святославича
залишається умовним”31. “Близько 990 р., – пише вчений,– Святослав
отримав Древлянське князівство. Втеча цього князя через Карпати,
а також ім’я його сина Ян дозволяють припускати, що його дружина
могла бути донькою останнього Боржавського князя, який з
допомогою такого союзу сподівався відстояти незалежність свого
князівства. Загибель Святослава і боротьба за владу між синами
Володимира Святославича позбавила останнього союзника це
князівство карпатських хорватів і долини Боржави та Латориці
були анексовані угорцями.”32 Російський дослідник Є. Пчьолов
беззаперечно переконаний лише в одному: “Відсторонюючись від
домислів, услід за ПВЛ (“Повістю врем’яних літ”.– О. М.) можна тільки
визнати чеське походження Святослава і Мстислава, але вияснити
ім’я їхньої матері неможливо… Близькість Святослава до Угорщини
дозволила ряду істориків припустити, що жінкою князя була
угорська герцогиня, можливо, навіть принцеса – донька Іштвана. Але
ніяких певних даних з цього приводу немає, і гіпотези зостаються
тільки логічними припущеннями… Ім’я Ян свідчить про можливий
шлюб Святослава з чехинею або угоркою або про його походження
від чешки. Подальша доля Яна абсолютно невідома. Т. Малигін33
чомусь називає Яна Ярославом і пише про його смерть у 1028 р., але
звідки з’явилися ці відомості, неясно”34. Перекладач Іпатіївського
літописного зводу Л. Махновець зачислив дружину Святослава
до родини угорських Арпадів: “Судячи з маршруту втечі, можна з
великою вірогідністю припускати, що Святослав був одружений з
невідомою на ім’я дочкою угорського князя (принца) Гейзи; їх у Гейзи
(за угорськими джерелами було три, шлюбні зв’язки їх відомі; тоді
це буде четверта (друга по старшинству)”35. Є. Пчьолову “поєднання
в одній статті (1000 р. – О. М.) звісток про смерть двох жінок князя
(Володимира Великого. – О. М.) здається цілком природним”36.
Тут же, автор, покликаючись на М. Томcена37, твердить, що ім’я
Малфредь походить від скандинавського Malmfridr38. Тому здогад
ученого, що матір Святослава, чехиня за походженням, іменувалася
скандинавським іменем виглядає дуже непевним. Таким чином,
31

Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок Х VІ ст.). Склад,
суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Л., 2000.– С. 124-125.
Там само. – С. 125.
33
Малыгин Т. С. Зерцало российских государей. – СПб., 1790.
34
Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в. – М., 2001. –
С. 197.
35
ЛР. – С. 80. – прим. 29.
36
Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в… – С. 146.
37
Томсен В. Начало руського государства. – М., 1891.
38
Пчелов Е. В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в… – С. 146.
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генеалогічні дослідження так само демонструють істотні розходження
поглядів учених щодо походження Святослава та матримоніальних
зв’язків перших поколінь Рюриковичів.
Назвавши одного із синів Святославом39 (християнське ім’я
Святослава Володимировича невідоме), до того ж іменем свого
батька, князь Володимир Великий, безсумнівно, додавав цим актові
найменування вагомості. Чи не промовляє це про якусь особливу
прихильність Володимира саме до цього сина, якого він скерував на
княжіння у ближній щодо Києва Білгород40 – новозаснований центр
Древлянської землі? З певністю стверджувати це неможливо. Але у
годину кончини князя Володимира Святославича Святослав з-поміж
своїх братів таки перебував найближче до Києва, куди міг підоспіти
буквально за кілька годин після отримання скорботної звістки про
батькову смерть. Як відомо, у Києві в той час існувало урочище чи
гора з назвою Угърьскоє 41: (882) “И убиша Аскольда и Дира, и несоша
на гору, и погребоша и на горџ, еже ся ныне зоветь Угоьское”; (898)
“Идоша угри мимо Киевъ горою, еже ся зоветь нынџ Угорьское”42. У
тій же “Повісті врем’яних літ” про смерть Святослава Володимировича
читаємо лаконічний запис: “Святополкъ же сь оканьный и злый уби
Святослава, пославъ ко горџ Угорьстџй, бџжащю ему въ Угры”43.
Малоймовірно, аби на початку ХІ ст. в околиці Києва вціліла угорська
громада, де б шукав прихистку князь Святослав. Вірогідно, що
він зупинився у княжому дворі на Берестові чи молився у КиєвоПечерському монастирі44. Дорогою до Лядських воріт на нього могли
напасти наймані убивці. Але чому літописець мав би замовчувати
убивство та поховання князя у Києві?
Святослав Володимирович, як відомо, так і не був канонізований
Церквою. Величезна історіографія Борисо-Глібського культу не
дає відповіді на це питання45. О. Рапов пояснює це таким чином:
“Повідомлення про його (Святослава.– О. М.) кончину вражає своєю
стислістю ... Воно різко контрастує з докладними описами обставин
смерті його зведених братів Бориса і Гліба. Якщо тіла двох останніх
були згодом знайдені, перенесені у Вишгород-Київський і покладені
в спеціально побудованому храмі-усипальні, а самі Борис і Гліб були
канонізовані, то тіло князя Святослава Древлянського ніхто навіть і не
намагався розшукати. Створюється враження, що Святослав якимись
39

Слов’янський антропонім від свят- (святий) і слав- (слава). Див.: Скрипник Л. Г.,
Дзятківська Н. П. Власні імена людей. – К., 1986. – С. 85.
Нині – городище на правому березі р. Ірпінь поблизу с. Білогородка Києво-Святошинського району. Це місто заклав у 991 р. сам Володимир Святославич.
41
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. – К., 1985.
– С. 164; Толочко П. П. Древний Киев. – К., 1976. – С. 94-95.
42
ПВЛ. – С. 20-21.
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ПВЛ. – С. 94.
44
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своїми вчинками накликав на себе гнів руської православної церкви,
а тому і ченці-літописці обмежилися лише простою згадкою про
кінцеву долю Святослава. Виникає підозра, чи не шукав Святослав
в 1015 р. в Угорщині допомоги у короля Іштвана І для захоплення
київського великокнязівського столу подібно до того, як шукав таку
допомогу у Болеслава Хороброго Святополк?”46. Далі автор висловлює
підозру, що князь Святослав міг обіцяти Угорщині якісь територіальні
поступки, а також перетворити Русь у “лен св. Петра”.
Зауважимо, що дослідники неодноразово намагалися переглянути
усталений в історичній науці погляд на події 1015 р. та покладали
вину за вбивство Святослава, Бориса і Гліба то на Ярослава, то на
Мстислава Володимировича47. Жодна із висловлених істориками
гіпотез не підтверджується надійними першоджерелами. М. Котляр,
бачиться, найбільш обґрунтовано показав, яким чином саме
кандидатура “князя від двох батьків”48 – Святополка – найкраще
підходила для ролі братовбивці: “Вибір впав на Святополка, котрого
вже забуло суспільство, в якого не залишилось нащадків, що могли б
захистити від наклепів його честь і гідність. Та якщо все так і було,
конкретні мотиви, якими керувався Никон чи інший можливий
призвідець канонізації Бориса та Гліба, коли проголошував
Святополка їх убивцею, все одно залишаться невідомими науці”49.
Найважливіша причина відхилення кандидатури князя Святослава
для канонізації, на наш погляд, полягала у тому, що князя поховали
не за християнським обрядом.
Із доводами О. Рапова годі згодитись хоча б тому, що Ярослав
Володимирович Мудрий таки міг вислати до місця загибелі
Святослава своїх людей, які довідалися, що останки князя спалено
за дохристиянським поховальним звичаєм. Крім того, у 1027 р. свого
третього сина Ярослав Мудрий нарік княжим іменем Святослав50,
а у 1030-1031 рр. особисто очолював два походи: перший на Белз,
другий – на Перемиську землю, на теренах якої закладено місто
Ярослав51. Якби останки Святослава Володимировича вціліли, то
князь міг би перенести їх до Києва та похоронити поруч загиблих
братів. Згадавши, як відбувалося перенесення мощей страстотерпців
Бориса і Гліба, можна з великою мірою вірогідності стверджувати, що
46

Рапов О. М. Русская церковь в ІХ – первой трети ХІІ в. Принятие христианства.
– М., 1988. – С. 372-373.
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Фортинский Ф. Я. Титмар Мерзебургский и его Хроника. – СПб., 1872; Толстой И. И.
Древнейшие русские монеты Х-ХІ в. – СПб., 1893. – С. 22-23; Котляр М. Ф. Історія України …, – С. 79; Войтович Л. Князівські династії … – С. 224.
48
Сьогодні вже неможливо з’ясувати чи справді цей князь був сином Володимира чи
Ярополка Святославича, але сучасники брали під сумнів Володимирове батьківство.
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51
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саме ця обставина мала першочергове значення у відборі тогочасними
світськими і церковними владарями кандидатур перших руських
святих.
Та повернемось до подій 1015 р. Вірогідно, що Святослав
Володимирович найшвидше прибув до Києва після смерті батька,
але не знайшов опори ні серед місцевих можновладних сил, ні
серед простолюду. Навряд чи Володимир Великий залишив якісь
передсмертні розпорядження щодо свого наступника на київському
золотокованому столі. Генеалогічно “старійшим” князем Святослав
Володимирович не був. Зрештою, нині можемо лише здогадуватися,
чи принцип майорату став нормою, що враховувалася при
успадкуванні великокняжого столу. Хто б не був призвідцем
династичної суперечки, поза всяким сумнівом, спроба Святослава
стати главою “племені Володимира” була невдалою. Судячи з усього,
Святослав Володимирович таки тікав у 1015 р. з Києва. Ймовірно,
спершу він повернувся до Білгорода, де й дізнався про загибель
князів Бориса та Гліба. Але й у Древлянській землі, куди Святослав був
настановлений на княжіння батьком, безпечно не почувався. Надто
мало часу минуло, аби древляни забули київське насилля і відцентрові
настрої мали б бути ще відчутними для київських намісників, якими
фактично були сини Володимира Великого. З Білгорода Святослав
відходив у бік Карпат відомим сухопутним шляхом через Котельницю,
Колодяжин, Полонний, Ізяславль, Тихомль, Збараж і далі територією
Теребовлянської землі аж до р. Стрий. Звідси, вочевидь, він мав намір
перейти в Угорщину, на що недвозначно вказує літописець. Чому
саме в угорських Арпадів шукав пристановища древлянський князь
пояснити нелегко, бо всі наведені попередньо генеалогічні побудування
не є безсумнівними. Проте, здається, один з літописних фактів
попри все можна аналізувати стосовно напрямку втечі Святослава
Володимировича. Під 996 р. літописець записав, що Володимир
“живя съ князи околними миромь, съ Болеславом Лядьскымь, и сь
Стефаномъ Угрьскым, и съ Андрихомь Чешьскымь. И бџ миръ межю
ими и любы”52. Польський князь Болеслав (966‑1025) підтримував
Святополка Володимировича. Угорський король Іштван (Стефан
Святий) (975‑1038) та чеський князь Ольдржих (Ондроник, Удальрік)
(+1034) у 1015 р. берегли добросусідські відносини з Рюриковичами.
Довести факт укладення шлюбу Святослава Володимировича з
котроюсь із доньок володарів з роду Арпадовичів чи Пржемисловичів
немає змоги. Але тридцятилітній Святослав міг побувати у цих
державах як посол Русі-України, бути особисто знайомим з Іштваном
чи Ольдржихом та сподіватися якщо не на їх допомогу у владному
протиборстві Володимировичів, то бодай на притулок для себе, сім’ї
52

ПВЛ. – С. 86. Переклад Л. Махновця: “І жив він із князями навколишніми у мирі
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та невеликого почету. Перехід Святослава через карпато-хорватські
Теребовлянське і Перемиське князівства пройшов безперешкодно. Але
чимала ватага найманих убивць, мабуть, непохибно визначила, яким
шляхом попростувала їхня жертва. Святослава разом з відданими
йому людьми наздогнали в долині р. Опору, правої притоки Стрия.
Фольклорна традиція верховинців Сколівських Бескидів, хоч і
записана науковцями порівняно не так давно, безперечно, виникла
не на порожньому місці. Проте пізніші нашарування у ній помітні
навіть не для фахівців, передусім – у генеалогічній легенді родини
Пороховників. Якщо серед дружинників князя Святослава й були
пристрої, що використовувались у бою, їхня дія могла у той час
ґрунтуватися не на вогнепальному, а радше вогнеметному принципі,
про що знаходимо підтвердження у літописах. Техніку вогневої
боротьби (“сосуды градныи и ратныи”) Володимир Святославич
дійсно запозичив з Візантії і її використовували його нащадки. Щодо
семи синів князя Святослава чи його доньки Парашки, “славних”
дружинників, місцини “погребення” загиблих воїнів, які слугували
апелятивами або ж твірними основами назв довколишніх населених
пунктів, то сучасні дослідники минувшини не можуть розглядати їх
як достовірні першоджерела. Народноетимологічні пояснення назв
населених пунктів, рік, гір, урочищ тощо частенько ґрунтуються на
вимислі. Для прикладу, назву гори Парашка бойки пояснюють і в
інший спосіб, причому хронологія інших легенд зміщується на пізнє
Середньовіччя та новітні часи.
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Політична платформа та рухи галицького
боярства за правління Ростиславичів
(1084 – 1199)
Однією з найменш вивчених є проблема існування та діяльності
політичних партій та угрупувань у Галицько-Волинській державі. Ці
питання в історіографії окремо не розглядалися, а більшість істориків
до тих чи інших подій та боярських партій зверталися лише в контексті опису ходу певних історичних подій.
Існування боярських партій визнає переважна більшість істориків1, і лише М. Дашкевич вважає, що поділу на партії не існувало2.
Подібної точки зору дотримувалася і К. Софроненко, яка вважає, що
“боярських партій в Галицькій Русі не було, а мали місце лише суперечності між окремими групами бояр, основна ж лінія всіх бояр
була єдиною – зробити своє панування міцним”3. Ці погляди значно
розвинув російський дослідник О. Майоров4. На його думку, немає
жодних підстав говорити про існування боярських партій, адже в
умовах безпосередньої демократії, що була основним принципом державно-політичного устрою земель-волостей Давньої Русі, могла існувати лише одна-єдина партія, партія більшості. Всяка політична
діяльність, веде він далі, яка суперечила волі й інтересам общини,
1
Зубрицкий Н. История древнего Галичского княжества. – Львов, 1892. – Ч. 1; 1892
– Ч. 2.; Шараневич И. История Галичско-Владимирской Руси. От найдавнейших времен до року 1453. – Львов, 1863; Смирнов М. Судьбы Червоной или Галичской Руси
до соединения ее з Польщею (1487). – СПб., 1860; Линниченко И. Черты из истории
сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV–XV в. – М., 1894; Головко Б. О. Князь
Роман Мстиславович та його доба: нариси з історії політичного життя Південної Русі
ХІІ – початку ХІІІ століття. – К., 2001.
2 Дашкевич Н. Княжение Данила Галицкого, по русским и иностранным известиям.
– К., 1873. – С. 38-44.
3 Софроненко К. А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХІ–
ХІІІ вв. – М., 1955. – С. 54.
4
Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в
домонгольский период. Князь, бояре и городская община. – СПб., 2001. – С. 260-263.
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зазнавала невдачі, оскільки загальноміські та загальноземські інтереси завжди стоять вище від інтересів окремих угрупувань та партій,
якими б вони не були. На його думку, в той чи інший період можна
говорити про наявність прихильників чи ворогів того чи іншого князя, того чи іншого політичного рішення, поява яких була відповіддю
на виклик конкретних політичних реалій, а не наслідком суперечностей5.
Представники першого погляду в Галицько-Волинській державі
виділяють такі партії: партію Ярослава (Чагровичі, прихильники
Олега та Настаськи)6, опозиційну щодо Ярослава Осмомисла партію (“партію невдоволених”, прихильники княгині Ольги, службовий
князь Святополк, воєвода Костянтин Сірославич)7, партію Володимира Ярославича8, партію Романа9, партію Романа Берладника10, партію
Ігоровичів11, партію Ярослава Пересопницького12, белзьку партію13,
партію боярина Володислава14, угорську15, польську (мазовецьку)
партію тощо. Ряд заміток щодо існування боярських партій робили
М. Петров, В. Соловйов, І. Катаєв та ін. дослідники, але чогось нового
в розробку теми не внесли16.
Нез’ясованим залишається час появи боярських партій у Галицькій та Волинській землі. М. Тихомиров, В. Ключевський датують початок політичної активності галицького (перемишльського) боярства
Х ст.17 М. Смирнов, К. Софроненко час появи боярської активності
відносять до часів 40-х років ХІІ ст.18 Третя позиція найчіткіше висвітлена у працях М. Котляра. Активний і раптовий вияв боярського
невдоволення, на його думку, збігається з правлінням Ярослава Осмомисла, і відтоді галицьке боярство активно втручається в політич5

Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь… – С. 263.
Толочко П. П. Ярослав Осмомисл // Історичні портрети. Із історії давньоруської і
європейської політики Х–ХІІ ст. – К., 1990. – С. 257-268 .; Смирнов М. Доля Галицкой
Руси до залучения єи съ Польщею // Смирнов М., Дашкевич М., Шараневич И. Монографии по истории Галицкой Руси. – Тернополь, 1886. – С. 8-10.
7
Шараневич И. История ... – С. 45-46; Антонович В. История Галицкой Руси (лекции).
– К.: [б. в.; б. р.]. – С. 47-51.
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Костомаров Н. И. Черты народной Южной истории // Исторические произведения.
Автобиография. – К., 1990. – С. 90-91.
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Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. – С. 84-85.
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Костомаров Н.И. Черты ... – С. 92-95.
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Шараневич И. История ... – С. 84-86; Антонович В. История … – С. 98-105.
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Шараневич И. История ... – С. 53-55.
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Петрик А. Боярство Белзької землі в контексті суспільно-політичного розвитку Галицько-Волинської держави // Белз і Белзька земля: наук. зб. – Белз, 2004. – Вип. 1.
– С. 81-86.
14
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Зубрицький Д. История …– Ч. 1; Смирнов М. Судьбы ... – С. 2-5, 65.
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Соловьев С. М. История России: с древнейших времен. – М., 1959. – Кн. 1 , Т. 1/2;
1960. – Кн. 2, Т. 3/4; Катаев И. М. Даниил Романовичъ Галицкий. Галицкая Русь в
XIII–XIV вв. до присоединения к Польше. – М., 1915.
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Соловьев С. М. История России с древнейших времен: сочинения в 12 т. – М., 1988.
Т. 2., – Кн. 1, – С. 545.
18
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не життя своєї землі і князівства в цілому. Не до кінця вивченою
залишається проблема історичної долі тих чи інших партій та припинення їх діяльності. Так, М. Смирнов уважає, що будь-яка політична
активність боярства, і зокрема угорської партії, зникає після 1249 р.
та пояснює це відмовою руських, польських та угорських князів і
королів від боротьби за галицький стіл20. І. Шараневич сходження з
політичної арени угорської партії датує 1233 р.21
Дискусійними залишаються причини невдач опозиційних партій.
М. Смирнов основну причину невдач вбачає в боярській міжусобиці, в певних особистих симпатіях та антипатіях, відсутності чіткої
програми дій. Дослідник зазначає, що “…галицькі бояри – це люди,
які займали певні посади відповідно до свого багатства. Вони могли
творити партії на користь того чи іншого кандидата, а помилившись,
одразу ж творили нову партію на користь іншого князя, і так ішло
безконечним пошуком якогось ідеалу княжої влади”22.
Саме така різномастість поглядів на питання існування та появи
боярських партій, великі прогалини у висвітлені їхнього існування й
зумовили розгляд цієї проблеми. Звернемося до діяльності боярства
Галицької землі за правління династії Ростиславичів.
Процес створення Перемишльського князівства відомий лише в
загальних рисах. Приблизно в 1084 р. сюди втікають Ростиславичі,
вигнавши з міста, як зазначають С. Соловйов та І. Крип’якевич23,
польську залогу Болеслава Сміливого. У цей же час як стольні городи формуються Теребовля та Звенигород. М. Грушевський припускає, що Перемишль належав володимирському князеві Ярополку24.
Безумовно, що Ростиславичі не могли б ні відібрати в поляків чи в
Ярополка Перемишль, ні посісти на короткий термін Володимир25, не
маючи підтримки як володимирських26, так і місцевих бояр27. Були
у них і противники. Цілком імовірно, що володимирці прагнули домогтися від Ярополка певних політичних, економічних та соціальних
поступок. Іншу мету ставило перед собою земське родове боярство
Перемишльської землі, залучившись підтримкою торговельного про19
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шарку населення . Прагнучи не допустити цілковитого приєднання
своїх земель до Володимирського уділу, а отже і до Києва, зберегти
свої економічні, політичні права та самостійність, вони були зацікавлені у швидкій появі свого власного князя чи князів. Не останню
роль у цьому відіграли прагнення місцевої аристократичної верхівки
утримати за собою першість у регіоні, колонізації нових територій,
недопущення перенесення сюди польських чи волинських державних елементів, що було неможливо без енергійного, войовничого князя та хороброї дружини. При цьому місцеве боярство враховувало й
спорідненість князів із Арпадовичами. Це, на їхню думку, мало значно покращити стосунки із суміжною Угорщиною.
Наступними кроками в послабленні володимирських впливів стало вбивство Нерадцем князя Ярополка, військова та економічна підтримка Ростиславичів у битвах на Рожному Полі та під Перемишлем
у 1099 р., зближення з Візантією, залучення половців до боротьби з
ляхами, участь у Любецькому з’їзді князів. Можна погодитися з твердженням М. Грушевського, що одним з основних принципів політики
бояр було прагнення звільнитися від претензій Волині, всіляко підтримувати ворогів волинського князя, сприяти самостійності Волині
та не допустити її об’єднання із Києвом29. У цей же час маємо вістки
про опозиційних бояр і в Володимирі. Так, злі дорадники Ярополка
підмовили князя виступити супроти київського князя Всеволода. Існувала тут і якась київська партія30. Цілком можливо, що тут існували
і пропольсько налаштовані бояри, адже Ярополк на цей час перебував у тісних контактах із краківським двором. Тоді ж у Володимирі
формується польсько-володимирська коаліція супроти перемишльських Ростиславичів.
Обмеженість літописних вісток не дає можливості детально висвітлити становище Перемишльської землі та місцевого боярства
після смерті Василька та Володаря. Припускаємо, що місцеве боярство й надалі підтримує політику власного економічного збагачення,
вміло використовуючи політичні й адміністративні важелі, набуті
за перших Ростиславичів. Сприяли цьому і міжусобиці, що тривали
між синами Василька та Володаря, а ранні смерті князів уможливили
боярам отримання певних поступок з боку претендентів на княжий
стіл.
На 1141 р. фактично єдиним спадкоємцем уділів Ростиславичів
стає енергійний Володимирко Ростиславович, який одразу ж переносить столицю до Галича. Більшість дослідників пояснюють цей факт
прагненням Володимирка забезпечити свій стіл від раптових нападів,
узяти під контроль головний центр експорту солі та якнайоптималь28
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ніше використати вигідне торговельне розташування. Важливу роль
у такому рішенні князя могло відіграти перемишльське боярство, яке
прагнуло подальшого збагачення й не хотіло втратити політичну й
економічну стабільність. Не можемо відкидати і того факту, що цим
князь прагнув ліквідувати чи бодай обмежити власну залежність від
того ж таки боярства, яке зміцніло настільки, що могло диктувати
власну волю Володимиркові. Така ж ситуація згодом змусила Данила
Романовича перенести столицю з Галича до Холма, а Лева Даниловича – із Холма до Львова. Імовірно, що саме цим можемо пояснити
перенесення останніми Романовичами свого центру до Володимира.
Аналіз правління Володимирка Володаревича дозволяє стверджувати, що прихильниками політичного курсу князя було лояльне щодо
нього місцеве населення, службове та земське боярство, яке очікувало земельних надань за військову службу, численних кормлінь та
“ласк”31 і згодом перейшло на службу до Ярослава Володимирковича. Серед них виокремимо воєвод Івана Халдійовича та Коснятина
Сірославича. Прихильників князь мав і серед угорців, які неодноразово повідомляли його про небезпеку з боку свого короля32.
Уже з самого початку існування Галицького князівства літопис
засвідчує наявність опозиції місцевої еліти щодо князя Володимирка. Володимирко до Галича прийшов із власною дружиною та адміністративним апаратом, який одразу ж перебрав правління у свої
руки. Саме їхніми представниками та нащадками були Іван Халдієвич33, Ізбигнів Івачевич34, Костянтин Сірославич35, Тудор Єлич36. Прийшлі бояри отримали головні посади в місцевій адміністрації, усунули з провідних становищ місцеву еліту, що й призвело до створення
опозиції та жорсткого протистояння. Перший симптом цього протистояння виявися під час оборони Звенигорода від військ київського князя Всеволода. Саме вагання “галичан” (бояр) змусило князя
піти на мир з київським князем. Наступного, 1144 р., скориставшись
відсутністю князя Володимира, консервативно налаштовані “галичани” закликали на стіл звенигородського князя Івана Ростиславича, а
потім витримали чотиритижневу облогу Володимирка та його дружини. Можливо, що саме жорстока розправа Володимирка над “галичанами” (боярами) пізніше спричинила гостре протистояння між цією
княжою династією та боярською місцевою верхівкою37.
Виходячи з цих подій, можемо говорити про існування в Галичі
партії Івана Ростиславича, ворожої щодо князя Володимирка. До цієї
31
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партії належало давнє місцеве боярсько-торговельне населення. Можемо визначити і причини, які призвели до появи опозиції. Зв’язки
з Візантією Володарка Ростиславича та Володимирка, тісні контакти
з Європейським світом змусили останнього розпочати більш жорстку політику, спрямовану на усунення впливів земського боярства
на князівську політику. Першим кроком цього протистояння стало
перенесення столиці до Галича, що саме по собі підривало політичні
та економічні впливи давніх хорватсько-боярських родів. Імовірно,
що кандидатура Івана Ростиславовича цілковито підходила місцевим
елітам. Він міг бути представником інших поглядів, більш консервативних, на відносини між князем і місцевими елітами або був менш
політично активним, аніж його родич. Активніший Володимирко
зумів узяти Галич, покарав опозицію та знову посів князівський
стіл38. Облога київським князем Всеволодом Звенигорода, вічеві збори городян та страта воєводою Іваном Халдієвичом трьох найактивніших прихильників здачі міста чітко засвідчує, що опозиція щодо
князя Володимирка існувала й надалі. Особливо потужною вона була
у Берладі та на Пониззі. Знову симпатії до Ростиславової лінії проявилися в подіях 1159 р. й обіцянці галичан відступитися від Ярослава
Осмомисла39. У 1189 р.40 галичани прикликали Ростислава Івановича
княжити до Галича, на противагу уграм та проугорськи налаштованим боярам. Лише насильницька смерть цього князя припинила всезагальне обурення.
У 60–70-х роках ХІІ ст. галицьке боярство вкотре заявляє про
свою силу і здатність нав’язати волю князеві Ярославу Осмомислу.
Можна погодитися із думкою І. Шараневича, що боярський рід Чагровичів та йому подібні через Настаську досягли великих впливів на
князя та державну політику, порушили якісь існуючі порядки щодо
займання посад і просування по ієрархічній драбині, що призвело до
появи опозиційної Ярославові партії (“партії невдоволених”) на чолі зі
службовим князем Святославом та воєводою Костянтином Сірославичем41. Офіційно конфлікт проявився в намаганні галицького боярства
уладнати сімейне життя Ярослава Осмомисла, але фактично скеровувався проти зміцнення й централізації князівської влади та усунення
з державних посад боярства та цілих родів, які, зайнявши провідні
місця в князівській адміністрації, проводили досить самостійницьку
та незалежну від інших політику42. Події показали: боярська магнатерія зміцнилася й сформувалася настільки, що свідомо йшла до тримання управи князівством під покровом князівської влади. Лідером
38
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тогочасного опозиційного боярства був Костянтин Сірославич43 та
служебний князь Святополк. Ймовірно, що саме за ініціативи Святополка було схоплено та спалено Настаську, а боярський рід Чагровичів та інші дрібні боярські роди перебито.
Зупинимося на боярському родові Чагрів детальніше. Рід цікавив
практично всіх дослідників, які зверталися до історії Галицько-Волинської держави. На сьогодні маємо декілька поглядів на походження
цього роду. М. Карамзін, Д. Ілловайський та В. Соловйов, негативно
відгукуючись про цей рід, уважають, що це вихідці з простого середовища, які з часом здобули князівську прихильність44. П. Толочко припускає, що його представники належали до т. зв. нового боярства45.
Л. Войтович зазначає, що Чагровичі були одними із найвпливовіших
тогочасних боярських родів, а причину їх загибелі потрібно шукати
у боротьбі всередині галицької олігархії46. На думку І. Крип’якевича,
цей рід мав половецьке коріння й міг прийти до Галича із Києва, де
ще 1169 р. згадуються половці Чагровичі47. П. Грицак припускає, що
Чагровичі походили з Дунайського пониззя. Появу ж цього роду в
Галичі дослідник пояснює прагненням Ярослава Осмомисла знайти
опору в боротьбі з боярською олігархією, яка своїми діями загрожувала основам князівської влади48.
Літопис декілька разів говорить про допомогу половців Ростиславичам та заходи князя Василька Ростиславича щодо укріплення прикордонних земель за рахунок осілих кочовиків. Так, літопис
неодноразово відзначає спільні військові дії половців та Ростиславичів під 1092 р.49, 1099 р.50 тощо. Можливо, що саме в цей час і
з’явилися в Перемишльській землі представники роду Чагровичів.
І.Крип’якевич, не звернувши на ці вістки уваги, зазначає, що саме
у цей час з’являються поселення з назвами Половці, Торки, Тоське,
Печеніжин та ін.51 Цілком імовірно, що таким поселенням міг стати
Чагрів, який був осідком половецько-галицького роду Чагрів (Чагровичів). До володінь роду можемо віднести і село Насташине, що знаходиться поряд із Чагровом.
Новий виступ боярства відбувся 1173 р. і був спричинений черговим розладом між галицьким князем Ярославом та його сином
Володимиром. Припускаємо, що саме позиція місцевого боярства
43
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призвела до того, що Ярослав Осмомисл був змушений звертатися за
польською допомогою у боротьбі з сином та його луцькими покровителями52.
Незадовго до смерті Ярослав робить спробу збільшити вагу своїх
спільників та прихильників сина-бастарда Олега Насташича. У Галичі відбувається з‘їзд наймогутніших бояр та родів53, де його учасники
під тиском князя погодилися передати стіл бастарду. Володимирові
дано в посідання Перемишль. Усі учасники зібрання були примушені
здійснити хресне цілування на вірність новому князеві54, але єдність
була короткою. Новий боярський бунт спалахує одразу ж після смерті
князя і пов’язаний не стільки з небажанням правління бастарда Олега Насташича, скільки з боязню розправи за смерть матері. Частина
прихильників Олега, не маючи достатньої політичної сили, звертається за допомогою до київського князя Рюрика Ростиславича та польського короля Казимира й на короткий час знову посідає Галич, але
незабаром князь був отруєний55. Із загибеллю Олега припиняє свою
діяльність і його партія.
Прихильники Володимира Ярославича у скорому часі розчаровуються в політиці князя. Причин для цього, за свідченням літописця, було декілька: 1) князь “віддавався питтю”; 2) князь не радився
у державних питаннях з великими боярами, а отже, й усунув їх з
органів державного управління; 3) робив насильства над жінками і
дочками галичан (бояр); 4) взяв за жінку попадю і прижив із нею
двох синів56.
Погоджуємося з думкою М. Грушевського57, М. Котляра58 та інших дослідників59, що головними потрібно вважати два перші звинувачення. Ймовірно, що ініціаторами бунту та фізичного усунення
князя стали саме представники партії Романа. Протилежної думки
були приятелі та представники партії Володимира, вимагаючи лише
розлучення з попадею60. Однак їхні сили були заслабкими і частина з
них пішла у вигнання зі своїм князем. Ті, що залишилися, примкнули
до партії волинського князя Романа Мстиславича та спільно з її представниками кличуть Романа до Галича.
Партія Романа з’явилася в Галичі 1188 р., коли володимирський
князь віддав свою дочку Федору за старшого сина Володимира Ярос52
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лавича Василька. Цікаво, що перед самим вигнанням Володимирка
та його родини з Галича бояри відіслали Федору до Володимира. Можна погодитися з думкою Б. Головка, що це сталося через домовленість
його спільників серед галичан та самого Романа Мстиславича.61 Але
на той час угорська партія ще не набрала сили і не досить упевнено виступила проти Володимира Ярославича “тому, що боялися приятелів Володимиркових”. Наступним кроком його прихильників стало прикликання князя до Галича. Не втримавшись першого разу на
галицькому столі та дізнавшись про похід угорських військ, Роман
Мстиславович був змушений утікати “и с моужи тѣми котории же
его . ввели бѧхоуть в Галичь”62.
Наступною боярською партією, яка формується за Володимира
Ярославича, була проугорська боярська партія. Уперше проугорська
орієнтація частини “галицьких мужів” простежується в подіях 11881189 років. Разом із прихильниками Володимира Ярославича і противниками Романа ця група склала серйозну опозицію Романові
Мстиславичу. Можливо, що саме прагнення волинської партії та
краківського столу нав’язати в Галичині свої впливи і призвели до
створення угорської партії. Певну роль у її появі відіграла й Угорщина, яка не була зацікавлена в посиленні тут польських позицій.
Не набувши значних політичних впливів та через швидке порозуміння з галицькою більшістю Володимира Ярославича, підтримку
впливового тестя, “угорська партія” змирилась із владою цього князя.
Певні спроби свого волевиявлення вона робила і за Романа Мстиславича, але це призвело до жорстокого винищення її світських та
духовних провідників, конфіскації в опозиції земель та вигнання лідерів опозиції Кормильчичів63.
Супроти Романа організовується серйозна боярська коаліція. У
той же час угорський король із військами виступає проти Романа.
Разом із прихильниками князя Володимира, проугорськи налаштованим боярством, ця група склала серйозну опозиційну силу. Л. Войтович припускає, що змовники могли пропустити угорські війська
через карпатську лінію оборони і князь Роман був заскочений зненацька64. Завдяки цьому Бела III, не зустрівши серйозного опору, вступив у Галич, де посадив свого сина Андрія, а управління віддав у
руки галицьких бояр. Щоб гарантувати королевичу безпеку, в Угри
забрали заручників зі знатних боярських родів65. Можна припустити,
що одночасно було укладено якусь угоду між уграми та боярством.
Зміст цієї угоди нам не відомий, але окремі її положення можемо ви61
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окремити. Так, до жорстокого конфлікту боярства та угрів призвели
якісь таємні переговори Бели і київського князя Святослава Всеволодовича. Можна погодитися із Д. Зубрицьким, який не відкидав
можливості обіцянки віддати частину Галичини (Перемишльського
або Теребовлянського князівства) київському князеві, що суперечило
інтересам бояр66. Реакція галицького боярства на дії угрів була швидкою. Представники партії висувають кандидатуру Ростислава Берладника. Однак ця реакція була спонтанною і, напевно, не узгодженою всередині партії, оскільки бояри, чиї діти і брати були в заставі
в угрів, не підтримали таких дій. Не забарилася й реакція угрів, які
почали повторно водити боярство до присяги67.
Убивство уграми Ростислава Берладника, їхнє жорстоке ставлення до галичан призводять до послаблення позицій партії та швидкого
вигнання угрів68. Якщо вірити повідомленням В. Татищева, то невдоволення уграми перекинулося і на представників угорської партії69.
Послабленню угорської партії сприяло повернення з угрів Володимира Ярославича, його воскняження та підтримка краківського та володимиро-суздальського столу.
Як уже зазначалося, представники партії Володимира разом зі
своїм князем звертаються по допомогу до угорського короля Бели, виганяють з Галича Романа Мстиславича та його прихильників. Сподівання Володимира не виправдалися, а сама партія значно втратила
свої позиції після того, як угорський король Бела ІІІ, обманувши князя Володимирка Ярославича, ув’язнив його в Угорщині, а правління
віддав представникам угорської партії.
Поверненню Володимира Ярославича і відновленню позицій його
партії сприяв цілий ряд факторів. Серед найголовніших виділимо:
1) послаблення позицій угорської партії та свавілля угорців у Галичі;
2) пошук руського претендента на Галицький стіл; 3) дипломатичні
контакти та підтримка останнього з Фрідріхом І Барбаросою та Суздальською землею; 5) відновлення позицій партії Володимира Ярославича в самому Галичі, що відтоді відіграє помітну роль у державній
політиці70.
Більше ніяких опозиційних виступів проти Володимира Ярославича не зустрічаємо. Не маємо вісток і про те, яким чином князь
зумів утихомирити опозиційну щодо себе угорську партію та партію
Романа. Реконструювати подальшу історичну долю партії можна за
допомогою польських хронік В. Кадлубека та “Великопольської хроніки”71. Не бажаючи чергового воскняження в Галичі Романа та посилення позицій його прихильників, представники партії Володимира
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Ярославича та угорської партії уклали якісь домовленості. Ймовірно,
що саме представники першої партії були ініціаторами запрошення
польського князя Лешка, обіцяючи послух та виплату всіх податків.
Однак, за вістками хронік, бояри виношували і якісь інші плани, бо
міста здавали з боєм, а в самому Галичі збирали значні сили72. За
В. Татищевим, галичани в противагу полякам і Романові висувають
кандидатуру Ростислава Рюриковича73, але зазнають невдачі.
Отже, можна виділити такі головні етапи процесу формування
боярських партії та угрупувань, у рамках кожного з яких реалізуються певні тенденції.
Перший етап (друга половина ХІ – перша половина ХІІ ст.). На
цей час одним із основних принципів політики бояр Перемишля, Звенигорода, Теребовля та Галича є прагнення звільнитися від претензій Володимира і Києва, всіляко підтримувати ворогів волинського
князя, сприяти самостійності Волині та недопущення її об‘єднання
з Києвом. Для цього етапу характерним є високий ступінь консолідації боярства довкола князя, що виступає гарантом об’єднання та
незалежності земель і від якого залежали успіхи реалізації основних
політичних та економічних прагнень місцевого боярства.
Другий етап (середина ХІІ – початок ХІІІ ст.) характеризується
поступовим посиленням політичного й економічного впливу боярства та прагненням нав‘язати свою волю князеві. Це посилення виникає поступово, у напруженій політичній боротьбі, шляхом частих
змов та виступів, підкорення своїй волі віча, через творення тих чи
інших партій та висунення нових претендентів на княжий стіл. З
цього часу, зокрема в Галицькій землі, чітко простежується декілька
партій та боярських угрупувань. Останні не мали чіткої політичної
платформи і залежно від політичної ситуації підтримували того чи
іншого князя, входили до тієї чи іншої боярської партії.
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Василь РУДИЙ

До історії замку Даниловичів –
Виговських у с. Руда Жидачівського
району Львівської області

З

появою людини з’явилася потреба захищатися та оборонятися,
що привело до створення адекватних своєму шляху розвитку
засобів захисту. Протягом віків населення, що проживало на
українських землях, звело значну кількість оборонних пунктів і
фортифікаційних систем. Археологічні дослідження цих пам’яток
дають можливість наукової класифікації, визначення часу появи
та періодів використання, вивчення їх просторово-планувальної
структури, а також методів і засобів такого будівництва.
Варто зауважити, що значні напрацювання з історії
фортифікаційних споруд у західноукраїнському регіоні здійснили
М. Рожко, О. Мацюк, М. Кучера, а в останній час В. Пшик та ін.1, які
на основі археологічних та документальних матеріалів з української
кастеології подали вартісні дослідження, наповнені картосхемами та
світлинами пам’яток мілітарної архітектури.
На Прикарпатті з перших століть нашої ери дослідники відмічають
наявність значної кількості селищ та городищ, часом з-поміж яких
виділяються укріплені садиби заможної шляхти. Одним з таких
пунктів є укріплення, виявлене в с. Руда.
Населений пункт Руда розташований у південній частині
Жидачівського району обабіч р. Бережниці, однієї з приток Дністра.
Місцевість навколо нього – рівнина, що знаходиться на висоті 270 м
над рівнем моря. З північної сторони до села прилягає присілок
1
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пункти Перемишльської землі в системі оборони Руської держави // АДЛУ. – Л., 2003.
– Вип. 6. – С. 139-161; Пшик В. Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини ХІІІ–ХVIII ст.: Каталог-інформатор. – Л., 2008.
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Кохавина, який тягнеться на північ аж до селища міського типу
Гніздичів. З південно-східного боку розташовані села Лівчиці та
Бережниця, з південно-західного – Ганнівці. Близько 18 км відділяє
с. Руду від міста Стрий та біля 12 км від Жидачева (рис. 1)2.
З початку ХХІ ст. розпочалися археологічні дослідження на місці
маєтку гетьмана України Івана Виговського у с. Руда, на території
подвір’я сучасної середньої школи (ур. Замчище). Улітку 2004 р.
археологічна експедиція Львівського національного університету
ім. Івана Франка увагу зосередила увагу на розкопках західної
частини шкільної території, де на глибині до 0,8 м було виявлено
залишки споруди з побутовим матеріалом ХVІІ–ХVIIІ ст.3 Повністю
розкопати цей об’єкт не вдалося, оскільки він перекритий будівлями
ХІХ–ХХ ст.
Дослідивши архівні матеріали, тестаменти подружжя Виговських,
інші документи та публікації, встановили, що в кінці XIV ст. першим
власником садиби-замку в с. Руда був дідич Данило Дажбогович
Задеревацький, який, крім Руди, тримав ще Задеревач, Підмихайлівці,
Колоколин. За заслуги Данило Дажбогович одержав від угорської
королеви Єлизавети села Лисовичі, Дирин, Григорів (1371),4 а пізніше,
1394 р., від короля Володислава-Ягайла села Чагрів, Загвоздя,
Джурів (Журів), Руду з присілками у Галицькому, Жидачівському
повітах з умовою військової служби в дві “kopie” і десять стрільців5.
Даниловичі-Задеревацькі – давня руська шляхетська родина гербу
Сас, яка проживала в Галичині протягом XIV‑XVІІІ ст. Найдавніші
архівні згадки, які стосуються родоначальника роду Даниловичів,
датуються 70-ми роками XIV ст. Від моменту своєї появи в Галичині
Даниловичі належали до середніх верств населення шляхти6.
У 1623 р. населений пункт Руда отримав статус міста (Магдебурзьке
право) і став центром ключа сіл: Волиці, Лівчиць, Ганнівців,
Бережниці, Йосипович. За свідченням джерел, містечко мало
2
Dąbкowski P. Z przeszłości Rudy i Kochawiny. // Odbitka z “Księgi pamiątkowej 50lecia gimnazjum IV im. Jana Długosza we Lwowie”. – Lwów, 1928. – S. 5; Геренчук К. І.,
Койнов М. М., Цись П. М. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського
економічних районів. – Л., 1964. – С. 158.
3
Рудий В. Пошуки місце поховання гетьмана Івана Виговського на Львівщині. (За
археологічними дослідженнями) // АДЛУ. – Л., 2007. – Вип. 10. – С. 217-227; його ж.
З історії маєтку Виговських на Галичині // Іван Виговський: зб. ст. наук. конф., присвяч. чотирьохсотим роковинам від народження гетьмана війська Запорізького Івана
Виговського. – Л., 2006. – С. 51-55; його ж. Скляні вироби з маєтку Виговських // Там
само. – С. 60-66; Рудий В., Вітвицька Г. Археологічні дослідження на території садиби
Виговських у с. Руда // Там само. – С. 56-59.
4
Akta grodskie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego
bernardyńskiego we Lwowie. – Lwów, 1884. – T. 10, dok. 11. – S.1; Herbarz Polski. Część I.
Wiadomości historyczno-geneałogiczne o rodach szlacheckich / ułożył i wydał Adam
Boniecki. (далі ‑ Herbarz Polski Adama Bonieckiego). – Warszawa, 1901. –T. 4. – S. 86.
5
Herbarz Polski Adama Bonieckiego. – S. 86; Целуйко О. Історичні пам’ятки родини
Даниловичів у Руському воєводстві: історіографія питання // Історичні пам’ятки Галичини: матеріали другої наук. краєзнав. конф., 21 лист. 2002 р. – Л., 2003. – С. 32.
6
Целуйко О. Історичні пам’ятки … – С. 32-43; Dąbкowski P. Z przeszłości Rudy i
Kochawiny… – S. 7.
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Рис. 1. Картосхема населених пунктів, які у ХV–XVIII ст. належали до ключа
маєтностей шляхтичів Даниловичів та Виговських.
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укріплений замок, у якому
жила згадана українська
шляхта у ХІV–XVIII ст., було
заведено магістрат. Остання
згадка про місцевий за
мок
датована
1830 р.7
Дослідник М. Чермінський,
посилаючись на твір “Хвала
Марії
в
Кохавинському
образі, славному своїми
чудами”, виданий 1780 р.,
зазначав, що з 1646 р. в Руді
вели міські судові книги, які
писали до середини XVIII ст.8
Подальша доля документів
невідома.
У 1660 р. м. Руда разом
із селами Гніздичів, Ганнівці,
Юсиптичі
(Йосиповичі),
Лівчиці, Бережниця, Волиця
від Францішка Даниловича,
як пише П. Домбковський,
переходить
у
власність
Івана Виговського9. Варто
відзначити, що екс-гетьман
України І. Виговський на цей
час володів також містами
Бар та Любомль, наданими
у
власність
польським
королем Яном Казимиром
за підписання у 1658 р.
Гадяцької угоди. Будучи у
1657-59 роках гетьманом України, а в кінці життя київським воєводою,
Виговський прагнув відновити як цілісність України (яка на початку
60-х років ХVII ст. була поділена на Правобережну під гнітом Польщі
та Лівобережну ‑ Москви), так і повернути гетьманську булаву. Тому
підтримував козацько-селянські повстання Івана Сірка та Степана
Сулимки проти польської шляхти у 1663-1664 років.10 На початку
7

Dąbкowski P. Z przeszłości Rudy … – S. 8.
Czerminski M. Kochawina w przeszłości i dobie obecnej. – Kraków, 1912. – S. 15.
9
Dąbкowski P. Z przeszłości Rudy... – S. 7; Лаба В. Історія села Руда. – Л., 1996. – С. 6.
10
Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerliecza. – Warszawa, 1853. – T. 2. – S. 1892;
Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: у 3 т. / пер. з рос. І. Сварник. – Л.,
1991. – Т. 2. – С. 227; Герасимчук В. Смерть Івана Виговського // Ювілейний збірник
на пошану М. Грушевського. – К., 1928. – Т. 1. – С. 208-211; Мицик Ю. Гетьман Іван
Виговський. – К., 2004. – С. 56. Пасічник М. Гетьман України Іван Виговський. – Л.,
2006. – С. 187-195.
8
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березня 1664 р. Івана Виговського заарештували правобережний
гетьман Павло Тетеря та польський полковник Себастян Маховський,
а 16 березня без суду та слідства розстріляли.11
У квітні 1664 р., за даними польського мемуариста Миколи
Ємйоловського, останки екс-гетьмана перевозять до “маєтку в Руду
під Стрий... щоб його там як Русина по руськи було поховано”12. У цей
же час Ю. Стеткевич також переправляє до м. Руди з околиць Бару
змучену пережитими трагічними подіями дружину Виговського,
свою двоюрідну сестру Олену, яка була присутня при перепохованні
тіла чоловіка біля Руди в Юсипчицькому монастирі Вознесення
Господнього (тепер ур. Бучина, с. Йосиповичі Стрийського району),
про що свідчить заповіт останньої13.
У 2006 р. археологічна експедиція ЛНУ ім. І. Франка продовжила
обстеження дворища садиби українських шляхетних родів
Даниловичів та Виговських у с. Руда (сучасне шкільне подвір’я)
(рис. 2).
Детальніше дослідження подвір’я школи встановило, що у ІІ ст.
нашої ери на вказаній території знаходилося селище населення
липицької культури14, а з часом, у кінці І тис. н. е., тут виникає
городище, яке у XIIІ ст. стає укріпленим осідком, а пізніше, у XІV–
XVІІІ ст., – замком, маєтком знатних українських родів Даниловичів та
Виговських, на що вказують як матеріали археологічних досліджень,
так і архівні дані.15
Зі східного боку дворища нині є міститься широкий рів, який,
мабуть, був розширений та поглиблений у ХІХ–ХХ ст. Ширина рову
у верхній частині становить 15 м, довжина – 86 м. Зараз через рів
перекинуто бетонний міст, що веде до приміщень середньої школи.
Рів штучно засипано з південного та північного боку у новітній час,
щоб води з р. Бережниці не потрапляли у нього і не створювали
небезпечної ситуації для молодших школярів.
Дворище у середні віки було обнесене валом і в плані мало
прямокутну форму. З південного сходу його омивала р. Бережниця.
Із заходу та північного сходу було прорито рів, у який направлялися
11

ЦДІАЛ. – Ф. 309. Оп. 1. Спр. 1740. Переяславський О. До історії війн Руїни. [рукопис]. – 250 с.; Літопис Самовидця / під видавництвом Я. Дзири. – К., 1971. – С. 95;
Летопись Григорія Грабянки. – К., 1854. – С. 186; Latopisiec ... – S. 83-88; Костомаров
М. Руина. Гетьманованє Брюховецького. – Тернополь, 1892. – Т. 7. – С. 30.
12
Pami ętniki Mykotaja Jemiolowskiego. – Lwów, 1850. – S. 187.
13
Ролле Й. Жінки при Чигиринському дворі в другій половині XVII ст. / пер. В. Лукача // Зоря. – Л., 1896. – С. 480, р. 17; Заповіт Олени Виговської (Стеткевич), дружини Київського воєводи Івана Виговського (без означення місця, дня і місяця) 1664 р.
Опубліковано Українським науковим тов-вом у Києві. – Т. XV. - С. 16-19; Документи і
матеріали. № 73 // Пасічник М. Гетьман України Іван Виговський… – С. 327-330; Ващишин М. Йосиповичі – село з маєтку Івана Виговського. – Стрий, 2002. – С. 39-40.
14
Рудий В. Звіт про історико-археологічне дослідження середньовічного укріплення в
урочищі Замчище на території с. Руда Жидачівського району Львівської області у 2006
р.: машинопис. – Л., 2006.
15
ЦДІА. – Ф. 19. Оп. 16. Спр. 89. Пшик В. Укріплені міста… – С. 65-66.
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води річки. (рис. 3). Унаслідок земляних робіт під час спорудження
панських маєтків у ХІХ – на початку ХХ ст., будівель сучасної середньої
школи, гаражу, стрілецького шкільного тиру, спортивної площадки
та формування шкільного подвір’я земляні укріплення XІV–XVIII ст.
майже не збереглися. Зрозуміло, що в’їзд на середньовічне укріплення
був зі східного боку, від сільської дороги, де й тепер міститься вхід до
шкільного двору.
Потрібно сказати, що аналогічні середньовічні укріплення ХІІІ–
XVII ст. досліджували археологи П. А. Раппопорт, М. А. Филипчук,
П. М. Довгань на теренах України16.
Нині на середньовічному дворищі розташовано будівлі середньої
школи та господарські споруди, а центральна частина двору в
окремих місцях має потужний щебенево-гравійний засип та частково
заасфальтована і слугує спортивною площадкою, що значно утруднює
археологічні дослідження.
З огляду на таку ситуацію 2006 р. було вирішено зондувати
південно-східну частину шкільної спортивної площадки, вільну від
гравію та асфальту. Розкоп площею 60 м2 був закладений у південносхідному куті шкільної спортивної площадки у 12 м на захід від
рову, 36 метрах на південь від шкільної будівлі та 13 м на північ від
шкільного туалету.
Унаслідок археологічних робіт було виявлено багатошарове
поселення з перших століть нашої ери, а також артефакти ХІІІ–ХVІ ст.
та фундаменти будівлі ХІV–XVIІІ ст. На матеріалах дослідження варто
зупинитися детальніше.
Розкопками встановлено, що над липицьким поселенням ІІ –
початку ІІІ ст. н.е. підноситься розвал фундаменту кам’яного замку,
ширина стін якого становила до двох метрів. Споруда знаходиться на
віддалі 12 м від рову, який зараз міститься у східній частині подвір’я
школи. У розвалах кам’яних стін міститься цегла-пальчатка, окремі
цеглини мають у центрі штучні вм’ятини-клейма. Речові знахідки з
розкопу представлені фрагментами глиняного начиння – горщиків,
накривок, мисок, кахлів, виробами скляного посуду із шишкаминаліпками на стінках, металевими виробами, кістками великої та
дрібної рогатої худоби, коней, свиней, свійських птахів, перепаленим
деревним вугіллям тощо.
На жаль, через заасфальтованість шкільної спортивної площадки
повністю дослідити розміри фундаменту середньовічної споруди
не вдалося, оскільки він виходив за межі досліджуваної ділянки у
західному напрямку. Розвал фундаменту та стіни середньовічної
споруди являють монотонну сіро-жовтувату, глиняно-піскувату
16

Филипчук М. Дослідження городищ у Верхньому Подністров’ї // Львівський археологічний вісник. – Л., 1999. – Вип. 1. – С. 75, рис. 4; Довгань П. Археологічні дослідження городища в Буську, на передмісті Воляни // АДЛУ. – Л., 2002. – Вип. 5.
– С. 254-255, рис. 2.
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Рис. 3. Укріплений двір Даниловичів-Виговських кінця ХVIII ст.
(Карта Ф. фон Міга).

суміш, до складу якої входять великі камені та цегла-пальчатка,
що чітко виділяються на фоні розкопу. Товщина залягання розвалу
фундаменту становить 0,30-0,40 м.
Потрібно зауважити, що активна діяльність людей у новий та
новітній періоди (ХІХ –ХХ ст.) призвела до значного вибирання каменю
та цегли-пальчатки для пізніших забудов на вказаній території і
майже повністю знищила середньовічну споруду та рухомий матеріал
середньовічного часу.
Виявлена колекція глиняного посуду налічує понад тридцять
фрагментів. Найчисленнішу групу становлять горщики. Вони
представлені уламками вінець, часом із вушками, стінок та донних
частин. Переважна більшість з них темно-сірого забарвлення (так
звані “сиваки”), окремі світло- та темно-коричневих кольорів.
Частина фрагментів мають сліди двосторонньої поливи ‑ зеленого або
жовтого кольорів. Усі вони виготовлені на швидкообертовому колі з
високоякісного тіста з домішкою дрібного піску.
Окремі фрагменти мають відігнуті назовні округлені вінця та
закраїну для кришки з внутрішнього боку, що продовжує традиції
давньоруської кераміки. Шийка виражена слабо, на місці переходу
плічок до тулуба помітне ребро. Деякі вінця вертикально стоячі з
плавно відхиленими зверху потовщеннями, подекуди підправлені
ззовні (у вигляді так званого козирка), плавно переходять у плічка
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також з ребром. Орнаментація на горщиках відсутня. Перераховані
вище ознаки характерні для горщиків та глечиків, які виготовляли на
наших землях у XІV‑XVІ ст.17
Знайдено десять фрагментів днищ, які, ймовірно, належали
середнім гончарним посудинам. Товщина основи денець та бічних
стінок виробів сягає 1 см. Діаметри денець становлять від 0,08 до
0,16 м. Крім того, у розвалах укріпленої споруди містилися уламки
декількох неорнаментованих покришок. Відростки покришок мають
зрізану пласку поверхню. Цей посуд представлений в основному
темно-сірими кольорами.
Певну колекцію становлять фрагменти тарілок та мисок. Одна
група з них характеризується заокругленими вінцями, внутрішнім
зламом на тулубі, що переходить у широке дно. На іншому посуді
відсутній внутрішній злам, а краї вінець відігнуті назовні. Збережені
фрагменти мають сліди досить багатого оздоблення рослинним
орнаментом, часом з технікою ріжкування, поливи. Діаметр вінець
становить від 0,25 до 0,30 м. Внутрішня частина однієї з мисок
покрита білою поливою і розписана червонувато-брунатними
квітами. Деякі фрагменти виконані в кольоровій гамі, близькій до
гуцульського розпису. Це дає підстави стверджувати про місцеве їхнє
походження.
На глибині 0,30 м у розвалах споруди виявлено також фрагменти
скляних виробів, серед яких виділяється уламок пляшки-штофа з
частиною бічної поверхні. Вона світло-матового кольору. Діаметр
вінець становить 0,02 м. З цього посуду збереглися тільки шийка із
шишкоподібною печаткою на плічку посуду. Такий скляний посуд
побутував у XVІ–XVІІ ст. на землях Польщі та Західної України.18
На глибині 0,40–0,50 м від сучасної поверхні містилися уламки
коробчастих кахлів, покритих світло-коричневою, жовтуватобрунатною поливою. Переважна більшість уламків належить до
румпів кахель і лише декілька ‑ до лицьової частини. Лицьова сторона
кахлів була оздоблена фігурками коня, півня, а також рослинним
орнаментом. Один із фрагментів кахлів оздоблений, мабуть, фігуркою
геральдичного хижого птаха (орла). Ці кахлі дослідники датують XVІ–
XVІІ ст.19
17

Виногродська Л. І. До питання про хронологію середньовічної кераміки з Новгорода Сіверського // Археологія. – 1988. – № 61. – С. 50‑52; її ж. До історії керамічного та
скляного виробництва на Україні у XIV-XVIII ст. // Археологія. – 1997. – № 2. – С. 129140; Гупало В. Д. Трансформация древнерусских традиций моделирования керамики во II пол. XIII‑XV вв. // Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego
średniowiecza do czasów wspólczesnych: мateriały z konferencji. Rzeszów. 21‑23. IX. 1993.
– Rzeszów, 1993. – C. 185‑189.
18
Виногродська Л. І. До історії – С. 129-140; Коваль В. С. Слово о бутылке (штрихи
к историческому исследованию) // Археологічний літопис Лівобережної України. – К.,
2001. – Вип. 1. – С. 172-173.
19
Виногродська Л. І. До питання … – С. 54, рис. 4; 13-15; Присяжний К. Виникнення
та розвиток кахльових печей. Пропозиції до реставрації // Вісник Укрзахідпроектреставрації. – Л., 2003. – № 13. – С. 116‑118, рис. 13, 1-4.

До історії замку Даниловичів – Виговських

На цій же глибині було виявлено залізні підкову, завіс до дверей
та цвяхи ковальської роботи. Цвяхи мають довжину 0,075-0,10 м,
чотиригранну конусну форму, прямокутні з приплюснутими краями
головки.
Цікавою є знахідка невеликого мідного підвісного замка
округлої форми. Його діаметр становить понад 0,04 м. Можливо, він
використовувався для замикання скриньки або шкатулки.
Знахідки, виявлені в розвалах укріпленої споруди, належать до
ХІV‑XVII ст. Темний перепалений ґрунт та деревне вугілля вказують,
що мешканці замку зазнавали нападів і не завжди виходили
переможцями у військових баталіях.
Виявлені залишки середньовічного замку ХІV‑XVII ст. дають
змогу підтвердити архівні дані про місцезнаходження укріпленої
споруди в с. Руда на колишньому дворищі давньоукраїнських родів
Даниловичів та Виговських20.
У наступних польових сезонах археологи продовжать вивчення
залишків середньовічного укріплення села Руди, дані про які
значно розширять карту фортифікаційних споруд на Прикарпатті.
Прослідкувати всі етапи існування спершу селища, пізніше городища
та замку можливо за умови скрупульозного вивчення об’єкта,
опрацювання всіх архівних джерел та проведення ґрунтовних
археологічно-архітектурних досліджень.
Підсумовуючи сказане, слід наголосити, що великомасштабні
розкопки в майбутньому на території дворища укріпленої садиби
шляхтичів Даниловичів-Виговських дадуть можливість зібрати певну
колекцію побутових речей, зброї, ювелірних виробів XІV –XVIII ст.,
що значно збагатить фондові матеріали Музею-меморіалу гетьмана
України Івана Виговського у с. Руда.

20

ЦДІА – Ф. 19. оп. 16. спр. 89.; Dąbкowski P. Z przeszłości Rudy... – S. 8.

143

144
Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 144-154

Артур ІЖЕВСЬКИЙ

ЛЕВ – ГЕРБ ЛЬВОВА ТА ГАЛИЧИНИ: ВІД
СИМВОЛУ ДАВНЬОРУСКОСТІ ДО УКРАЇНСТВА
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ САТИРИЧНОЇ ПРЕСИ ГАЛИЧИНИ
ХІХ СТ. – ПОЧ. ХХ СТ.)

С

віт галицької сатири ХІХ ст. багатий на образи як суто сучасні,
так і давні історичні, як на конкретні персоніфіковані, так і
на узагальнені алегоричні. Серед них образу Лева випало відіграти
перехідну роль від символу давньоруськості та русинства до
українства. Власне, на прикладі сатиричної графіки і супровідних
текстів, крізь призму викривлення людської моралі, висміювання
вад суспільства образ Лева набував найрізноманітніших іпостасей.
Це явище не вивчали мистецтвознавці, ні історики вітчизняної
геральдики.
В історії кількох європейських країн Лев відіграв значну
роль як державний і національний символ. Серед них Моравська
держава, а згодом Чехія, що географічно, культурно і політично були
найближчими Галичині. Остання, у Х–ХІ ст. ввійшовши до складу
Київської Русі, привнесла і свої культурні традиції та символи. Отже,
Лев як символ Галичини утвердився ще в середньовіччі. Пов’язано
це було з іменем її володаря, князя Лева, та стольного міста Львова.
Однак після втрати краєм незалежності і відходу до Польщі Лев
залишався лише гербом Львова. “Королівство Галіції і Лодомерії” як
складова багатонаціональної Австрійської імперії було сформоване
після Першого розділу Речі Посполитої (1872). Лев як державний
символ й історична спадщина Галицько-Волинського князівства
стає актуальним у вирішенні територіальних суперечок австрійських
Габсбургів з монаршими домами Прусії та Росії. Отже, Лев став знову
офіційним гербом Галичини наприкінці ХVІІІ ст.
Невизначеність майбутнього Галичини як державної одиниці
викликало з одного боку насмішки з її головного символу, а з іншого
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боку спонукало до пошуків
історичного коріння. Зокре
ма, це проявилося у пуб
лікаціях часопису “Lwowianin”
(1842–1846), де розглядалася
історія Галицько-Волинської
держави як більш базова
для Галичини, ніж істо
рія вже зниклих Поль
ського королівства і Речі
Посполитої. У другій полови
ні ХІХ ст. у Галичині актив
но розвивається сатирична
преса. На її сторінки з “сер
йозних журналів” переходять
суперечки і полеміка щодо
минулого, сьогодення та май
бутнього Галичини. Варто
зауважити, що всі головні
політичні табори (народовціукраїнофіли,
москвофіли,
полонофіли) сходилися в од
ному: для Галичини, Львова
Лев був історичним символом
і одночасно антиподом гер
бів інших країн і народів
– білих, чорних, двоголових
орлів Польщі, Росії, Австрії
та Німеччини. На цьому
тлі Лев міг виражати або
майбутню українську ідею, або історичне минуле Галицької Русі, або
сьогодення, де виступав у ролі судді-розділителя Галичини на більшу
східну (українську) та меншу західну (польську) частини1.
Звертання у сатирі до образу Лева кількісного і якісного виразу
набуло після запровадження автономного устрою у Галичині (1861)
– виборів місцевого Сейму тощо. Серед художників, які втілювали
цей образ, варто виділити редактора сатиричного часопису “Зеркало”
К. Устияновича. У вигляді борця за національну ідентичність Лева
зображено у серії карикатур “Исторія руского интернату”. Ілюстрації
виконані у манері швидкого начерку за допомогою пера, пензля та
туші і репродуковані у техніці літографії. Характер рисунку має риси
навмисне грубого, примітивного малювання. В ілюстрації “першого
періоду” отці-єзуїти у величезній січкарні січуть-перемелюють
1
Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772–1880). – Відень, 1916. – 64 с.

146

Артур ІЖЕВСЬКИЙ

книжки – руські “азбуку”, історію,
літературу (рис. 1). Як результат
цієї операції з’являються чис
ленні полонофіли – генераль
чики,
шляхтичі,
златинені
архієрейчики. Образ Лева пред
ставлений в ілюстрації “другого
періоду” вже як захисник ук
раїнської абетки, календаря і
східного православного обряду.
Лежачи, з королівською короною
на голові, Лев спостерігає ата
ку зграї полонофілів (рис. 2).
У третій ілюстрації Лев пере
ходить у контрнаступ – з-під
його пазурів розбігаються чис
ленні недруги (рис. 3). Таким
чином, ситуаціюв Галичині по
казано у вигляді “інтернату” –
іронії-висміювання тверджень
багатьох тодішніх політиків про
винятково толерантні і дружні
взаємини різних національних
культур.
Інколи серійні карикатури
об’єднує, окрім спільної те
ми, ще й художній ритм і
контрастність. Такі риси ви
ражаються у сатиричних сце
нах, де латинський ксьондз
лякає лялькою-єзуїтом Русь у
королівській мантії і короні, Русь
падає на сплячого галицького
Лева. У продовженні Русь
лякає католика і ляльку-єзуїта
лялькою-євреєм2. Основна пси
хологічна гра розгортається
навколо (малих) ляльок-маріо
неток, які представлені на
тацях і являють собою суцільні
силуетні плями (рис. 4). Решта
ж (великих) персонажів вико
нана у тонально-штриховій
манері. Пафосність їхніх жестів,
2

Russia rubra Leoni // Зеркало. – Львовъ, 1882. – № 8.
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моделювання складок одягу імі
тували бароко. Такі прийоми
використовували і художники
інших часописів.
Середмитців-сатириківчасо
пису “Страхопуд”, конкурента
часопису “Зеркало”, поєднанням
тематичної політично-побутової
актуальності та в художньоестетичному плані зверненням
до стилістики давньої україн
ської графіки епохи бароко
виділявся О. Кузьма. Це по
мітно у карикатурі “Нашим
угодовцям”3. Кузьма зобразив
Лева, який веде під руку
польського Орла з мініатюрною
шапкою-конфедераткою
на
голові (рис. 5). Дійство відбуває
ться на тлі Народного Дому
у Львові. Художник вдало
передав високий пафос: голова
Лева вкрита пишною гривою та
увінчана короною – цим автор
підкреслює вищість і значущість
українського символу Львова й
Галичини. Важливо відзначити
художні особливості малюнка.
Художник
густою
сіткою
штрихування по формі вияв
ляє об’єм постатей Лева й
Орла, об’ємності і глибини
надає виразна світло-тінева
побудова. Очевидне і досконале
використання О. Кузьмою знан
ня анатомії тварин. Звідси ми
можемо зробити висновок,
що автор отримав академічну
мистецьку освіту.
Однак
О. Кузьма
–
неординарний художник, у
композиції “Стрижено-голено”
він використовує схожу з попереднім малюнком техніку накладання
сітки штрихів, але працює більш площинно (рис. 6). Художник
гротесково спотворює фігури головних персонажів, полонофілів у
3

Кузьма О. Нашим угодовцям // Страхопудъ. – Львовъ, 1880. – № 12.
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сучасному одязі і в старовинному
– шляхтича-конфедерата. Ком
позиційно
маси
полонофілів
становлять
єдиний
моноліт,
у ногах тримають зв’язаного
маленького Лева – збираються
голити і стригти, ножиці і бритва
незвичайно великих розмірів у
руках “цирульників” є акцентом
композиції. У народних казках
і легендах, в опришківському
жаргоні “голити, стригти” означало
грабувати багатих4, забирати їм
зайве. У цій сатирі-малюнку це
означало позбавляти Лева енергії
та сили, наче біблійного Самсона.
В іншому малюнку Лева
показано агресивним, бо відкушує
голову польському орлу. І хоча
цей малюнок є схематичним і
поступається за художніми якос
тями попереднім, проте в цілому
могутній і сильний образ Лева на
сторінках львівської преси ставав
грізним борцем за справедли
вість. Важливою особливістю
було давньоруське коріння Лева,
а значить, це ставало символом
українськості Львова.
Вплив
сатиричних
візій
образу Лева з часописів “Страхопуд” і “Зеркало” проявив і в художній
літературі, зокрема у збірці І. Франка “Коли ще звірі говорили” з
яскравими ілюстраціями Т. Копистинського5 (До речі, обидва: і
відомий український письменник, і художник – співпрацювали з
редакціями цих сатиричних журналів). Але тут Лев виступає часто
в ролі не дуже мудрого керівника, який асоціювався з багатьма
галицькими намісниками. Образ царя звірів Лева, яскраво втілений
у творах І. Франка й оригінальних ілюстраціях Т. Копистинського,
відображав стосунки влади і суспільства.
У сатирі також висміювали героїв, які заради особистої
влаштованості відмовлялися від рідного. Прикладом такого
манкуртства був образ з постійної рубрики часопису “Страхопуд”
Лев Кар’єрович (рис. 7). На ілюстрації це молодий чоловік у циліндрі.
4

Легенди Карпат: збірник – Ужгород, 1968.
Купчинська Л. О. Творчість Т. Копистинського у контексті розвитку образотворчого
мистецтва Галичини другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: автореф. дисер. на здоб. наук.
ступ. к. мист. – Л., 2003. – 19 с.
5
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Його погляд спрямований
праворуч, немов у майбутнє.
В оці монокль, праву руку
прикладає до серця, у лівій
тримає
сигару.
Рисунок
лаконічний, тут є і естетика
забутого романтизму (одяг,
динамічний поворот голови
героя), і енергія пленерного
начерку (вдала передача
кистей рук), впливи мод
ної японської графіки, на
родного примітиву й ама
торського салонного рисунку
з аристократичного світу
(показано іграшковість і
манірну урочистість героя).
З рідною землею Кар’єровича
зв’язувало лише ім’я, адже Лев
– це історичний символ і герб
Галичини, бо, як заявляв цей
персонаж, “Я! Хоть Русскій з
роду, Но я руський парубок
На новітню моду...”6
Впливом японської гравю
ри позначена творчість багатьох львівських графіків-ілюстраторів
кінця ХІХ ст. Це стосується і втілень образу Галицького Лева. У
“Страхопуді” є ілюстрація, у якій зображено японського театрального
героя Мікадо, що асоціювався з особою імператора. Мікадо зображений
у компанії з Галицьким Левом (рис. 8). Художник вписує композицію
в прямокутник, який підкреслюється обрамленим перпендикуляром з
японськими ієрогліфами. Самого Лева зображено схожим на японця
з розкосими очима і тонкими чорними вусиками й борідкою. До його
хвоста Мікадо гострить бритву – сатирик натякає, що цісарська влада
використовує Лева-Галичину як оплот консерватизму.
До теми дресирування Галицького Лева звертався й один
з провідних журналістів і художників “Страхопуду” В. Луцик7.
Приборкувачем Лева і національних традицій художник зобразив
латинського ченця (рис. 9). Протистояння між ними автор виразив
у контрасті білого і чорного у фігурі лева, промальованого тонкими
лініями, та постаті ченця, капелюх і сутану якого трактовано як
темну суцільну пляму. Цей ефект підкреслювало сіре тло, утворене
мереживом дрібних крапок і штрихів.
6

Левъ Карьеровичъ // Страхопудъ. – Львовъ, 1880. – № 1. – C. 3.
В. Луцик був зображений у галереї кращих редакторів і співробітників (див.: К десятилетию изданія “Страхопуда” // Страхопудъ. – Львовъ, 1895. – № 1, його як журналіста відзначила Енциклопедія Українознавства.
7
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Серед інших ілюстрацій
часопису “Страхопуд” є й такі,
де Лев відіграє другопланову,
проте важливу роль. Таким
є розворот, де розміщені
ілюстрації із зображенням
сцени боротьби Руського Іва
на, галицького селянина, з
ворогами та сцени обіймів того
ж галичанина з “Рускою”8 – дів
чиною в східноукраїнському
народному строї. На першому
світло-тіневому малюнку га
личанин тримає прапор із
зображенням Лева, який на
мапі відрізає від Галичини
західну, неукраїнську частину
з Краковом, – тут знову ж таки
художник передає у графіці
політичні дискусії щодо етніч
ної приналежності Галичини
(рис. 10).
Художня творчість кари
катуристів часопису “Страхо
пуд” відзначалася багатими
портретними характеристиками
об’єктів сатири: від засновників
радикальної партії І. Франка
і М. Павлика до реакціонера
галицького намісника К. Бадені.
Так, останнього зображали у
вигляді крилатого венеційського
Лева (граф пишався італійським
походженням); художник дотри
мувався при цьому законів
пластичної анатомії і світлотіневої побудови, до людського
тіла додаючи ріжки, лев’ячу
гриву, хвіст і крила (Рис. 11).
Таким самим чином були
створені
сатиричні
образи
багатьох політиків. Зокрема, це зображення з лев’ячою гривою графа
А. Потоцького, схиленого на колінах перед жінкою – уособленням
часопису “Gazeta Lwowska” (рис. 12). Тут художник показує плазування
спольщеної аристократії Львова перед пресою9.
8

Всенародная програма Галицкой Руси // Страхопудъ – Львовъ, 1893. –№ 1.
Skourupa E . Lwowska satyra polityczna na lamach czasopism humorystycznosatyrycznych epok pozytywizmu. – Kraków, 1992. – 204 s.
9
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Натомість до таких, хто ні
перед ким не плазував належав
відомий політик і громадський діяч
Ф. Смолка. Вражала його амбітна
ідея перебудови Високого Замку –
зведення на вершині символічного
пагорбу, приуроченого до 300-річчя
Люблінської унії. Сам Ф. Смолка
був об’єктом сатири австрійської
столичної преси вже на рубежі
50-60років ХІХ ст.: сміялися з
його чи не найдовшої в Європі
бороди10, а надто, що борода і вуса
вважалися символом радикалізму
і нелояльності до влади11. Одна з
карикатур львівського часопису
“Szczutek” зображала відомого
політика в період відпочинку
біля свого “дітища” – “копця” Люб
лінської унії (рис. 13). Ф. Смол
ка зображений на повний зріст
у старовинному кунтуші і ша
роварах. Тлом композиції служить
велична панорама міста. Височину
оглядового майданчика Високого
Замку підкреслює вертикальний
формат малюнка. За спиною
Ф. Смолки, наче його тінь, стоїть
скульптура Лева – центрального
символу і герба Львова. Інший
художник, Б. Тепа, ілюстратор
львівського часопису “Śmigus”
кінця
ХІХ ст.,
зображуючи
Високий Замок, скульптуру лева
малював на передньому плані.
Символізм
образу
Лева
проявився в ілюстрації, яка
зайняла всю полосу набору.
Художник-ілюстратор
часопису
“Комар” Я. Пстрак представив
живий образ України у вигляді
прекрасної дівчини, що стоїть на
підвищенні у центрі композиції
(рис. 14). Простоволоса, з лав
10

Frybes S. W krainie groteski z problematom satyry galicyjskiej dr. pol. XIX w.
– Wrocław, 1979.
11
Вахнянин А. Спомини з життя. – Л., 1908. – С. 42-43.
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ровим вінком на голові, у вишитій
сорочці, вона, опустивши очі та
піднімаючи руки, благословляє
український
народ.
Ліворуч
зображено чоловіка, який тримає
великий щит з гербом Галичини
левом – ця постать символізує
незламність української дер
жавності. Дівчині-Україні про
тиставляється
гротесково-са
тиричний образ Темноти, яка
зникає у юрбі. Художнику
надзвичайно вдається передати
ефект зникання, загублення у
юрбі завдяки багатій тональної
градації у світло-тіневій побудові
Темноти та її оточення. Темнота
закриває руками очі, щоб не
бачити, як дитина читає книжку.
Образ Темноти справедливо
сприймається чорною дірою. В
оформленні часопису Я. Пстрак
дотримувався певної законо
мірності, коли урочисті, святкові
композиції виконувалися в ма
нері, близькій до академічної.
Інший художник часопису
“Комар” Я. Струхманчук відверто
іронізував з приводу надмірної
урочистості. Так, у карикатурі
“Картка з теперішності” він зоб
разив у королівських коронах
польського Орла й українського
Лева (рис. 15). Орел тягне віз, завантажений єзуїтами, лихваря
ми-євреями, паничами і гене
ральчиками, натомість Лев не
хоче “сусіду-брату” помагати:
заявляє, що “вже п’ять віків
тягнув цю погань, тому знає чим
воно пахне”.
Я. Струхманчук зображав
Лева і в ситуації (рис. 16), коли того оточила злісна польська преса,
голосячи, що треба схопити цього гайдамацького Лева, щоб не пустити
до святині науки – Львівського університету (йшлося про змагання
за український університет). Отже, Лева у королівській короні по
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рівнюється з гайдамакою,
тобто показано спільність
головного символу Галичини
з найхарактернішим образом
Центральної України.
З іншого боку невідомий
художник з часопису “Стра
хопуд” подав карикатуру
з позиції москвофільства:
величезного Лева лікують
від русофільства маленькі
новоеристи
у
козацьких
шапках (рис. 17). Вони пред
ставляли українські політичні
сили, які намагалися йти
на взаємопорозуміння, пос
тупки і союз із поляками.
Художник майстерно пере
дав напруженість і переляк
велетенського Лева, у пащі
якого копирсається псевдо
лікар-єзуїт.
Художня форма вира
ження образу Лева полягала
в багатогранності художньої
техніки, композиційних при
йомів: застосуванні об’ємнопросторового рисунку з чіт
кою анатомічною побудовою
тварини та імітації грубого,
примітивного
зображення,
старанного багатотонального
штрихування і витонченого,
лаконічного лінійного рисунку,
а в кінці ХІХ –початку ХХ ст.
в поєднанні з суцільними пло
щинними плямами.
Окрім політичного аспек
ту, щодо образу Лева існував і
суто побутовий, міщанський.
На противагу Леву львів’ян
часто зображували у вигляді
котів, які то сваряться, чуб
ляться десь на дахах, то
любляться під час березневого
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парування, іноді зображали в інтер’єрах львівських помешкань,
інсценізуючи домашні скандали, причому котів і кицьок одягалося
в елегантні костюми, плаття, чепчики. Зокрема, це характерно для
ілюстративної графіки Б. Тепи і часопису “Śmigus”, у якому сатира
набула рис аполітичності і космополітизму.
Однак щодо теми Лева переважала все ж політична сатира, бо,
по-перше, Лев поставав то як активний – борець, то як пасивний – у
сплячому стані, чи як пацієнт, якого хочуть не то лікувати, не то стригти.
По-друге, Лев поставав у формі оживаючого герба – на прапорах, щитах
воїнів-борців за Вітчизну – Галицьку Русь, а потім і за Україну. По-третє,
характерним стає використання образу Лева для персоніфікованих
героїв – політичних діячів. Прихильники польської ідеї висміювали
тих своїх полонофілів, які надто прив’язувалися до місцевих
традицій, зокрема шанували Лева як давньоруський герб Галичини.
Висміюваних карикатуристи зображали у вигляді напівлюдей-напівлевів, так як А. Потоцького чи К. Бадені. Галицькі москвофіли
й полонофіли розуміли, що герб цього краю не має ні історичного
коріння, ні майбутнього, пов’язаного з їхніми політичними ідеалами
– Росією і Польщею, проте багато з них продовжували шанувати Лева
як давньоруську старожитність Львова.
В Австро-Угорській імперії, як і в багатьох інших монархіях,
заборонялося подавати глумливі зображення коронованих осіб
і членів їхніх родин. Проте це не завадило використовувати образ
Лева – один з численних гербів, набутих австрійськими Габсбургами, – у специфічному жанрі сатири не з користю для останніх.
Адже давньоруський Лев у галицькій сатирі ХІХ – ХХ ст. вдало
виконував місію об’єднання суспільства навколо ідеї української
держави.
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Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 156-162

Леонід МАЦКЕВИЙ, Галина ПАНАХИД, Ігор ЛАВРИШИН

Роботи Львівської обласної
археологічної експедиції Інтитуту
українознавства НАН України
у Підгородцях і Уричі у 1998 році
1994 року, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, був
створений Державний історико-культурний заповідник “Тустань”.
Дещо раніше на виконання Постанови Президії АН УРСР були
розширені масштаби досліджень скельних груп Острий Камінь
та Мала Скеля – складових частин оборонного комплексу Тустань.
Карпатська
архітектурно-археологічна
експедиція
(керівник
– М. Рожко) розгорнула широку розвідкову роботу з локалізації та
вивчення інших об’єктів в околицях цієї унікальної пам’ятки1.
1998 року за погодженням та завданням керівника Карпатської
архітектурно-археологічної експедиції М. Рожка Львівська обласна ар
хеологічна експедиція Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України (керівник Л. Мацкевий) здійснила розвідкові роботи
в околицях заповідника Тустань поблизу сіл Підгородці та Урич.
Основним завданням досліджень став пошук об’єктів оборонного
комплексу, а також виявлення пам’яток інших епох на цій території2.
У результаті робіт були відкриті та прошурфовані поселення
Підгородці IІІ і Урич IІІ у Сколівському районі Львівської області.
Територія досліджень розташована в межах геоморфологічної
області Зовнішніх Карпат, яка охоплює низькогір’я й середньогір’я
1
Рожко М. Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К.: Наукова думка, 1996.
– 240 с.
2
Мацкевий Л. Г. Дослідження Львівської обласної експедиції у 1998 році: рукопис.
– Фонди і архів ІУ НАНУ та Науковий архів ІА НАНУ. – Л., 1998. – 80 с.; Його ж. Вопросы изучения палеолита и мезолита в пещерах запада Украины // Локальные различия
в каменном веке. – СПб., 1999. – С. 125-127; Його ж. Палеоліт і мезоліт у печерах заходу України // Археологический альманах. – Донецк, 2000. – № 9. – С. 27, 30; Його
ж. Підсумки досліджень палеоліту та мезоліту в печерах заходу України // Матеріали і
дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Л., 2005. – Вип. 9. – С. 90–134.
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Львівщини і тектонічно приурочена до Зовнішньої антиклінальної
зони. Територія села Урич належить до геоморфологічного
району низькогірного рельєфу крайових хребтів. Тут, у долині
р. Урич, спостерігається відслонення масивних товщ ямненських
пісковиків3.
Терени, суміжні з селом Підгородці, розташовані в межах
геоморфологічного району Верхньодністровських низькогірних
Бескидів. В околицях Підгородців чітко виражені тераси р. Стрий,
яка вільно меандрує у галечниковій заплаві4.
Запорукою успішних пошуків поселень та інших об’єктів, особли
во первісної доби, є наявність відповідних складових природного
середовища, зокрема сприятливої палеоекосистеми. Наявність при
родних ресурсів та сприятливих природних умов – родовищ кам’яної
сировини, водних джерел, розмаїття фауни і флори, кліматичні умови
– спричинилися до заселення цього регіону людськими спільнотами
ще з давніх часів. Важливими елементами довкілля були також:
рельєф, печерно-скельні утвори, а на етапі відтворювальних галузей
господарювання – родючі ґрунти. На території сіл Підгородці та
Урич і в їхніх околицях такий екокомплекс фіксується, починаючи
з плейстоценового часу, і простежується впродовж усього голоцену.
Завдяки мисливству, збиральництву та рибальству, а з доби неоліту
і прирученню диких тварин та землеробству, людина могла тут
проживати й вести успішну господарську діяльність5. Тому розвідкові
роботи на цій території досить швидко привели до відкриття
багатьох археологічних об’єктів. Важливою у цьому плані була
участь у дослідженнях географів, геоморфологів, екологів та інших
спеціалістів. Відзначимо, перш за все, співробітника заповідника
Тустань, учителя Підгородецької школи, випускника географічного
факультету ЛДУ ім. І Франка І. Лавришина6.
Станом на 1998 р., до початку роботи Львівської обласної
експедиції, в околицях с. Підгородці було відомо два пункти з
3
Природа Львівської області / за ред. К. І. Геренчука. – Л: Вид-во Львів. ун-ту, 1972.
– С. 34.
4
Там само – С. 34-35.
5
Полянський Ю. Подільські етюди. 1. Тераси, леси і морфологія Галицького Поділля
над Дністром // Збірник математично-природоописно-лікарської секції НТШ / за ред.
М. Мельника. – Л., 1929. – Т. 20. – С. 1–191; Геренчук К. І., Демедюк М. С., Зденюк
М. В. До четвертинної палеогеографії Сянсько-Дністровського межиріччя // Палеогеографічні умови території України в пліоцені і антропогені. – К.: Наукова думка, 1966.
– С. 5–19.; Природа ... – 151 с.; Сминтина О. В. Палеоекологічний підхід до вивчення
давньої історії населення сучасного терену України // Етнос, культура, нація. – Дрогобич, 1999. – С. 335–338; Сминтина О. В. Зональність ранньопервісних культур: дослідження, факти, теорії. – О.: Астропринт, 2001. – 306 с.
6
У роботах брали участь учні Підгородецької школи: В. Якуц, Р. Захарчин, І. Косилів,
І. Панчищак, Я. Рубель, Ю. Коцевич, І. Щур, В. Андрейків, Р. Джуфер, В. Савчин,
В. Коцевич. З Урицької школи у дослідженнях брали участь: І. Поясник, М. Швед,
А. Романюк, І. Саламага, Г. Лобик, О. Ставникович, С. Проців, Р. Мілер, І. Проців та
І. Ключик. Користуємося нагодою щиро подякувати учасникам робіт за посильний
вклад у роботу експедиції.
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археологічними пам’ятками. Це поселення Підгородці І за 0,8–1 км
на схід від села, яке датується фінальним періодом доби бронзи7.
Крім того, селом Підгородці локалізується могильник культури
фракійського гальштату (Підгородці ІІ)8.
За 1,5 км на північний схід від с. Урич знаходиться унікальний
наскельний комплекс – наскельне місто–фортеця Тустань ІХ–ХVІ ст.
(Урич І). Її ґрунтовно дослідив і монографічно описав М. Рожко9. Крім
слідів оборонних конструкцій на скелі Велике Крило були зафіксовані
середньовічні петрогліфи10.
Пункт Урич ІІ розташований за 1,8–2 км на північ від с. Урич,
в ур. Острий Камінь та Мала Скеля. Дослідження проводили тут
М. Рожко та М. Бандрівський11. На пам’ятці виявлені наскельні
зображення, а також сліди дерев’яної наскельної забудови оборонного
комплексу міста-фортеці Тустань. Урич ІІ віднесений до пунктів з
петрогліфами – наскельними рисунками пізньобронзового – початку
ранньозалізного часу, а наскельна дерев’яна забудова (Острий Камінь
і Мала Скеля) – до княжого часу.
1998 р. Львівська експедиція відкрила та прошурфувала
двошарове поселення у печерно-скельному навісі Підгородці IІІ.
Пам’ятка розташована за 2 км на північ від села, в ур. Соколе (рис. 1.
В). Навіс знаходиться на правому березі р. Соколівки, на висоті
близько 15 м над її урізом. Абсолютна висота пам’ятки 650 м. Було
закладено три шурфи загальною площею 6 м2, які локалізуються у
межах зависання стелі навісів каменів Паровоз (шурфи № 1 і № 2)
та Когут (шурф № 3). У цілому, стратиграфічні колонки відкладів у
шурфах № 1 (рис. 1.А.1), № 2 (рис. 1.А.2) і № 3 (рис. 1.А.3) майже не
відрізняються. Згідно з описами І. Лавришина, відклади у північній
стінці шурфу № 1 представлені такими напластуваннями:
0–0,30 (0,22) м – Горизонт А. Ґрунт чорного кольору.
Напластування представлені відкладами лісового типу зі значним
вмістом чорнозему. Наявні деревні вуглики, корінці рослин, а також
7
Крушельницька Л. І. Звіт про роботу Розвідкового загону Львівської обласної археологічної експедиції у Сколівському і Старосамбірському районах Львівської області
// Мацкевой Л. Г. Звіт про роботи Львівської обласної та Прикарпатської експедицій
Інституту суспільних наук АН УРСР у 1988 році: рукопис. – Фонди і архів ІУ НАНУ
та Науковий архів ІА НАНУ. – Л., 1988. – С. 58-59; Бандрівський М. С. Гальштатські
пам’ятки в околицях с. Урича // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині.
– Л.: Світ, 1991. – С. 14; Крушельницька Л., Бандрівський М. Знахідки бронзової доби з
території Бойківщини // Бойківщина: історія та сучасність. – Л.; Самбір, 1995. – С. 50;
Мацкевий Л., Козак В. Старожитності Дрогобицького передгір’я. – Дрогобич, 2008.
– С. 104-105.
8 	
Крушельницька Л., Бандрівський М. Знахідки... – С. 50; Мацкевий Л., Козак В. Старожитності... – С. 105.
9
Рожко М. Ф. Тустань ... – 240 с.
10
Рожко М., Бандрівський М. Середньовічні петрогліфи на Уріцькому Камені // Скелі
й печери в історії та культурі стародавнього населення України. – Л., 1995. – С. 80-82.
11
Рожко М. Ф. Тустань… – 240 с.; Бандрівський М. С. Гальштатські пам’ятки ... –
С. 14; Бандрівський М. С. Місце петрогліфів Урича у наскельному мистецтві КарпатоБалканського регіону // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення
України. – Л., 1995. – С. 7–10.
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Рис. 1. Поселення у печерно-скельному навісі Підгородці IІІ: А – план
розташування пам’ятки та перерізи стінок шурфів; Б – переріз пам’ятки по
лінії захід-схід за південними стінками шурфів № 1 і № 2; В – план місцевості.
І – чорний за кольором ґрунт лісового чорноземного типу; ІІ – білий пісок;
ІІІ – глина жовтувато-коричнувата; ІV – шурфи; V – вапняк; VІ –лісовий масив;
VІІ – межа зависання скелі (стелі навісу); VІІІ – дорога; ІХ – населений пункт

фрагменти кружального глиняного посуду XIХ–ХХ ст. Трапляються
металеві, пластикові, інші вироби новітнього часу, а також подекуди
кістки тварин і поодинокі фрагменти кераміки ранішого часу.
Перехід відкладів до наступного шару помітний за кольором ґрунту,
який стає значно світлішим.
0,30 (0,22)–0,65 (0,52) м – Горизонт Б. Дрібнозернистий
світло-жовтий гумусований пісок. На глибині 0,55 м від поверхні
зафіксований кремінний уламок. У товщі відкладів ґрунту віднайдені
фрагменти кераміки пізньосередньовічного часу, а також дрібні
шматки деревного вугілля. Перехід до наступних нашарувань досить
помітний за кольором.
0,65 (0,52)–1,21 (1,01) м – Горизонт В. Дрібнозернистий
піскуватий суглинок. Колір відкладів – від темно-жовтуватого до
світло-жовтуватого. Серед знахідок наявні поодинокі фрагменти
пізньосередньовічного посуду. Шар залягає на печерно-скельній
долівці навісу.
Рештки матеріальної культури новітнього часу зафіксовані у
всіх шурфах переважно у першому горизонті відкладів. Відзначимо,
перш за все, специфічну кераміку, що зафіксована на глибині до
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0,65 м від поверхні. За кольором фрагменти посуду світло-рожеві зі
слідами виготовлення на гончарному крузі. Розміри уламків посуду
від 11×15 мм до 25×42 мм; товщина стінок 2–4 мм. Вінчики таких
виробів дещо потовщені (до 6 мм); під ними відзначені кругові
заглиблення, а ще нижче – ледь помітний ведучий поясок. У добре
відмученому тісті помітні незначні домішки кварциту, можливо,
механічного походження. Днища посудин плоскі, товщиною 4–5 мм,
стінки мають нахил 110–120 градусів.
У шурфах № 1 і № 2 у відкладах горизонту Б і верхній частині
горизонту В зафіксовано два кремінних вироби на глибинах
відповідно 0,55 м (уламок відщепу) і 0,65 м (знаряддя) від поверхні.
Особливо важливий артефакт розмірами 12×2 мм виявлений у
шурфі № 2. Цей виріб є, очевидно, уламком інтенсивно патинованого
кремінного ножа, який побував у вогні. Знаряддя має типову
дрібнофасеткову регулярну ретуш по одному краю зі спинки
(рис. 3.8). Крім того, на глибині 0,65 м від поверхні у шурфі № 3
зафіксований кам’яний розтирач розмірами 15×32×45 мм. Такі
знаряддя типові для мезолітичного часу. Використання схожих
виробів як виняток можливе також і в пізніший час. Індикаторами

Рис. 2. Поселення у печерно-скельному навісі Урич ІІІ: А – переріз пам’ятки
по лінії захід-схід за південною стінкою шурфу № 1; Б – план розташування і
перерізи шурфів за лінією захід-схід; В – план місцевості. І – чорний за кольором
ґрунт лісового чорноземного типу; ІІ – білий пісок; ІІІ – глина жовтуватокоричнувата; ІV – шурфи; V – вапняк; VІ – лісовий масив; VІІ – межа зависання
скелі (стелі навісу); VІІІ – дорога; ІХ – населений пункт.
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комплексів післямезолітичного часу можуть бути керамічні вироби
доби неоліту або енеоліту, які у Підгородцях III відсутні. Очевидно,
до цього ж комплексу належить кремінний уламок і три фрагменти
трубчатих кісток. У цілому, знахідки та умови їх залягання дають
підстави припускати, що найраніше заселення навісу відбулося саме
у мезолітичний час.
Комплекс керамічних виробів із Підгородців IІІ датується
переважно XV–XVII, а частково й XVIII–XX ст. Такий час
аргументований на основі порівняльного аналізу місцевих керамічних,
металевих, інших знахідок, що зберігаються в експозиції Урицького
музею-заповідника Тустань, а також на підставі аналізу матеріалів із
суміжних територій.
Очевидно, заселення навісу Підгородці IІІ у добу мезоліту та

Рис. 3. Кремінні вироби: 1–2 – Львів VІІ; 3–4 – Львів VІІІ; 5–7 – Розвадів ІІ;
8 – Підгородці ІІІ; 9–12 – Верин VІІІ.
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пізньосередньовічний і наступний час були короткотривалі. Можливо,
у ньому зупинялися мисливці, рибалки або пастухи, які знаходили
тут короткочасний притулок переважно у негоду. Про це свідчить як
кількість знахідок, так і незначна потужність культурного шару та
його розсіяність.
Поселення у навісі Урич ІІІ розташоване за 1,4 км на північний
схід від с. Урич, в ур. Жолоб. Тут розташована печерно-скельна група
Жолоб, зокрема скеля Орел висотою 50 м над урізом правого берега
р. Тустаньки (рис. 2). У північно-східній частині каменя Орел, де
межа зависання печерно-скельного навісу знаходиться за 3,5 м від
його стінки, були закладені два шурфи розмірами 1×2 м (рис. 2.В).
Перший шурф у навісі Урич ІІІ був прокопаний до скельної долівки,
яка простежена на глибині 0,5 м (західна стінка) та 0,7 м (східна
стінка). У відкладах зафіксований чорноземно-вуглистий пісковик
інтенсивно чорного кольору (10–20 см). Глибше простежений світлий
пісок (0,15–0,20 м), і нарешті жовто-бурий супісок (0,25–0,30 м). Тут у
світлому піску та жовто-бурому супіску зафіксовані п’ять фрагментів
посуду, аналогічного пізньосередньовічному із навісу Підгородці IІІ.
Це фрагменти гончарних тонкостінних (2–4 мм) горщиків зі світлорожевою поверхнею із зовнішнього боку і світло-сірою, місцями до
темно-сірої – із внутрішнього. Такі вироби у навісі Урич ІІІ, як і в
Підгородцях III, датуються ХV–ХVІІ ст.
У другому шурфі на поселенні Урич ІІІ було досягнуто глибини
1,3 м, але скельна долівка навісу не простежена. Знахідок матеріальної
культури не знайдено.
У цілому під час шурфування у навісі Урич ІІІ було зафіксовано
незначну кількість фрагментів посуду, датованих XV–ХVІІ ст.
Очевидно, як і навіс Підгородці ІІІ, порожнину Урич ІІІ на короткий
час заселяла невелика людська спільнота мисливців, пастухів або
рибалок.
Природознавчі, історико-археологічні, інші дослідження свідчать
про значні можливості палеоекологічної системи регіону, зокрема
в околицях сіл Підгородці та Урич. Завдяки наявності природних
ресурсів та сприятливим природним умовам людські спільноти могли
проживати у цьому регіоні, починаючи з плейстоцену і впродовж
голоцену. Такі свідчення відкривають значні перспективи пошуку на
цій території пам’яток матеріальної та духовної культури.
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Дослідження
у печерно-скельному навісі Прийма VII

П

ечерно-скельний навіс Прийма VII розташований за 0,75 км
на південний захід від с. Прийма Миколаївського р-ну
Львівської обл., у місцевості Німеча (рис. 1). Пункт зафіксований
на мисі, на лівому, північному березі каньйону пересихаючого
безіменного потічка-лівої притоки р. Дністер. Пам’ятка знаходиться
за 2,55 км на схід від Дністра і за 1,45 км на схід від шосе МиколаївРозділ, між селами Розвадів і Верин.
Пам’ятку у навісі відкрила та прошурфувала Львівська обласна
археологічна експедиція ІУ НАНУ 1993 року. 1998 року у навісі був
закладений розкоп, який разом із шурфом 1993 р. був доведений до
102 м2 у 2001 р. Охоронно-рятівні обстеження продовжувалися до
2005 р. включно1
Печерно-скельний утвір Прийма VII – карстово-суфозійного типу
пов’язаний з характерною флексурою. Навіс площею 11×4 м має вихід
на північний схід, а майданчик перед ним зі скельною долівкою має
довжину 18 м при ширині на окремих ділянках від 3 до 6 м. Висота
долівки навісу над тальвегом балки – 18 м при – 345 м над рівнем
моря.
Культурний шар у навісі та на майданчику перед ним був
перекритий відкладами потужністю 1,5–2,5 м. Таке покриття
складається з чорнозему, піску та уламків кам’яних брил, очевидно,
від частин стелі та стін навісу, інших вищих точок рельєфу. Нижній
похований культурний шар потужністю 0,20–0,30 м, що датується
добою мезоліту, простежений на глибині 2,20–3,40 м від поверхні.
Згідно зі спостереженнями Г. Панахид, цей шар залягає у підґрунті В
1
Мацкевий Л. Підсумки досліджень палеоліту та мезоліту в печерах заходу України //
МДАПВ. – Л., 2005. – Вип. 9. – С. 90-134; Мацкевий Л. Г. Дослідження Львівської обласної експедиції 2005 р. // АДУ 2004–2005 рр. – К.; Запоріжжя, 2006. – С. 278-280.
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Рис. 1. Ситуаційний план розташування пам’ятки Прийма VII: І – горизонталі,
що проведені через 10 м; ІІ – населені пункти; ІІІ – яри; ІV – балки з проявами
зсувів; V – асфальтоване шосе; VІ – грунтова дорога; VІІ – стежка; VІІІ – кар’єр;
ІХ – напрям течії ріки; Х – печерно-скельний навіс Прийма VII; ХІ – орне поле.

лісового типу, переважно чорного кольору, з проявами карбонатизації
білястого відтінку, з помітним включенням супіскової маси. Верхній
культурний шар потужністю 0,80–1 м залягає переважно у відкладах
ґрунту Б. Ці нашарування значно світліші за кольором від тих, у яких
залягають відклади доби мезоліту.
Мезолітичним часом датується близько 5 тис. остеологічних
решток, серед яких на 820 відзначені сліди вторинної обробки або
спрацьованості під час вживання. Згідно з визначеннями К. Та
таринова, П. Гури, В. Гуменюка та інших фахівців, у комплексі
переважають кістки оленя шляхетного, сарни європейської та ка
бана при наявності значної кількості птахів і мідицеподібних (зем
лерийкових)2. Серед оброблених остеологічних решток найбільше
епіфізів “крил” лопаток і рогів. Відзначимо цільну сокиру з рогу оленя,
що типологічно майже ідентична бойовому знаряддю з Штельмора
(Німеччина), яке датується дещо ранішим часом3. Важливі й два
руків’я з рогів оленів з отворами для вкладнів. Зафіксовано також
значну кількість кістяних човникоподібних скребел, кінцевих
2

Мацкевий Л. Підсумки досліджень ... – С. 90-134.
Кehnscherper G. Hűnengrab und Bannkreis. – Leipzig; Jena; Berlin: Urania Verlag,
1990. – S. 67.
3
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лощил, вістер, скобелів-скребків, сокирок-топірців, ножів-тупарів,
загладжувачів тощо. Найбільшою групою представлені комбіновані
знаряддя — скобелі-скребки (скребла). На думку К. Татаринова,
деякі човникоподібні кістяні вироби з лопаток оленя нагадують
шевські колодки. У цілому типолого-статистичний розподіл знарядь
із кісток свідчить про домінування певних груп і типів, хоча всі вони,
очевидно, виконували досить близьку функцію — використовувалися
для обробки шкір тварин, що простежено й на інших територіях4.
Саме за аналізом кісток тварин М. Ковалюх здійснив радіовуглицеве
датування комплексу. Згідно з 14-С знахідки датуються: Кі-4533,
– 6090±60 ВР і 8-каліброваних дат у межах 5309–4809 ВС, а також
Кі-4534, – 7020±50 ВР і 3-каліброваних дати у межах 5991–5787 ВС.
Численні публікації присвячені визначенню остеологічних
решток із комплексних міждисциплінарних досліджень поселень,
поховальних, інших археологічних пам’яток. Переважно це стосується
великих ссавців, а на птахів припадає мала частина видів фауни. Це
пов’язано перш за все з так званими позапечерними об’єктами, на
яких кістки птахів, а також і тлінні останки людини зберігаються
значно гірше, ніж у печерних утворах.
Відомості про антропогенову викопну орнітофауну регіону
та суміжних територій представлені у працях І. Підоплічка5, К. Та
таринова6, І. Марисової7 та інших. Ці фахівці знані не тільки в
орнітології, але й в археології, інших суміжних науках. Особливо
важливими стали їхні визначення решток птахів із печерно-скельних
утворів, що стимулювало розвиток саме цього напрямку комплексних
міждисциплінарних досліджень.
Тафокомплекси, що зафіксовані у печерно-скельних порожнинах,
до яких належить і поселення-майстерня Прийма VII, містять багато
орнітоостеологічного матеріалу, який добре зберігся і підлягає
визначенню. Такі знахідки з культурного шару цієї пам’ятки вивчали
4
Grygiel R. The household cluster as a fundamental social unit of the Brześć Kujawski
Group of the lengyel culture in the Polish lowlands // Prace i Materiały Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna. – Warszawa; Łódź:
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – № 31: 1984. – S. 43-270.
5
Підоплічко І. Г. Матеріали до вивчення минулих фаун УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР,
1956. – Вип. 2. – 236 с.
6
Татаринов К. А. Визначення викопної фауни з с. Прийма Львівської області // Мацкевий Л. Г. Роботи Львівської обласної і Прикарпатської експедицій у 1993 році: рукопис. – Фонди і архів ІУ та Науковий архів ІА НАНУ. – Л.; К., 1993. – С. 119-123; Татаринов К. А. Позднекайнозойские позвоночные запада Украины. – Луцк: Надстир’є,
2000. – 254 с.
7
Марисова І. В. Викопна антропогенова орнітофауна Поділля // Тези доп. звіт.-наук.
конф. кафедр Кременецького держ. педагогічного ін-ту за 1962 рік – Кременець, 1963.
– С. 46-49; Марисова І. В. Голоценові птахи Середнього Придністров’я // Тези доп.
наук.-звіт. конф. Кременецького держ. пед. ін-ту за 1963 рік. – Кременець, 1964. –
С. 81-85; Марисова І. В. Викопні птахи з голоценових відкладів долини р. Смотрича
// Тези доп. та пов. на підсумковій наук. конф. за 1964 рік. Серія природничих наук.
– Ніжин, 1965. – С. 15-17.
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К. Татаринов, П. Гура , В. Гуменюк, Є. Червоний та інші. Матеріали
доби мезоліту зафіксовані майже завжди на глибині 2,20–3,40 м від
поверхні (ХІІ–ХVII пласти), а ХVII–XX ст. — від поверхні до глибини
2,20–2,40 м у І–ХІІ пластах.
З виявлених остеологічних решток птахів у мезолітичному шарі
Прийми VІІ, зокрема під час шурфування на площі 6 м2 1993 року,
К. Татаринов визначив 14 кісток від шести особин. Це ряд соко
лоподібних (Falconiformes): яструб (Accipiter sp.) – 2/1, совоподібних
(Strigiformes): сова сіра (Strix aluco ) – 3/1 та горобцеподібних (Passeriformes) – 9/4, у тому числі дрізд (Turdus sp.) – 3/3 та костогриз (Coccothraustes coccothraustes) – 6/1. XVII–XX ст. К. Татаринов датував
51 кістку від шести особин. Серед них: курка свійська (Gallus domesticus) – 17/2, качка свійська (Anas domesticus) – 17/1, голуб (Columba
sp.) – 6/1 і горобець (Passer sp.) – 11/2.
П. Гура з розкопок 2000 року на площі 74 м2 (IV–ХІІ пласти) і
підйомного матеріалу визначив 703 кістки. Мезолітом він датував
тетерука (Tetrao tetrix), куріпку білу (Lagoрus lagoрus) та галку (Corvus
monedula). XVII–XX ст. датовані курка домашня (Gallus domesticus),
горобець хатній (Passer domesticus) і ластівка сільська (Hurundo rustica).
Є. Червоний вивчив 547 орнітоостеологічних знахідок з Прий
ми VII, з яких 134 екземпляри було визнано такими, які не підлягають
визначенню. Остеологічний матеріал зафіксований у 8-12 пластах
розкопок на площі 102 м2 2001 року. Визначені остеологічні рештки
птахів з тафокомплексу належать до 46 видів. Усі українські
відповідники назв птахів взяті за Анотованим списком…9. Серед
них: чирянка мала (Anas creсca), чирянка велика (Anas querquedula), нерозень (Anas strepera), крижень (Anas platyrhynchos), чернь
чубата (Aythya fuligula), попелюх (Aythya ferina), гуска сіра (Anser anser), пастушок (Rallus aquaticus), лиска (Fulica atra), курочка водяна
(Gallinula chloropus), погонич звичайний (Porzana porzana), баранець
великий (Gallinago media), слуква (Scolopax rusticola), сова сіра (Strix
aluco), сова довгохвоста (Strix uralensis), пугач (Bubo bubo), сова вухата
(Asio otus), сова болотяна (Asio flammeus), сич хатній (Athene noctua),
боривітер (Falco tinnunculus), лунь очеретяний (Circus aeruginosus),
канюк (Buteo buteo), глушець (Tetrao urogallus), куріпка сіра (Perdix
perdix), куріпка біла (Lagopus lagopus), орябок (Tetrastes bonasia),
куріпка тундряна (Lagopus mutus), перепілка (Coturnix coturnix),
курка свійська (Gallus gallus), деркач (Crex crex), бджолоїдка (Merops
8

8
Гура П. І. Остеологічні рештки із навісу Прийма VII // Мацкевий Л. Г. Дослідження
Львівської обласної експедиції ІУ НАНУ у 2000 році: рукопис. – Фонди і архів ІУ та
Науковий архів ІА НАНУ. – Л.; К., 2000. – С. 88-89.; Hura P., Matskevyj L. Holocene bird
remains from Pryjma VII cave // Мацкевий Л. Г. Дослідження Львівської обласної експедиції ІУ НАНУ у 2000 році: рукопис. – Фонди і архів ІУ та Науковий архів ІА НАНУ.
– Л.; К., 2000. – С. 90-91.
9
Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів
фауни України. – К.; Л., 2007. – С. 28-49.
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apiaster), дятел середній
(Dendrocopos medius), дя
тел білоспинний (Dendro
copos leucotos), жовна
зелена (Picus viridis), дя
тел малий (Dendrocopos
minor), ластівка сільська
(Hirundo rustica), ластів
ка міська (Delichon urbica), синиця чубата (Parus
cristatus), синиця велика (Parus major), му
холовка строката (Fice
dula hypoleuca), зяблик
(Fringilla coelebs), вів
сянка садова (Emberiza
hortulana),
припутень
(Columba palumbus), голуб сизий (Columba li
via), костогриз (Coccothraustes coccothraustes),
повзик (Sitta europaea).
На рис. 2 представлені
орнітоостеологічні зна
хідки рядів Strigiformes
та Galliformes.
Із визначених видів
найбільш придатними до
споживання в їжу є пред
ставники куроподібних
та гусеподібних. Так, на
приклад, маса тетерука
– 0,7–1,4 кг, приблизно
до 50 відсотків з якої
придатні для їжі10. Глу
шець може мати масу, яка сягає 6,5 кг. Дрібніші види (деркач та
перепілка), на які у Приймі VII припадає основна частка, мають
масу тіла від 150 до 200 г. Такі знахідки можуть свідчити про певні
можливості спільноти, що перебувала у навісі, щодо поповнення
м’ясного раціону, а також інших потреб. Деякі кістки птахів із
погризами хижих птахів, ссавців і гризунів.
Згідно зі стратиграфічними, типолого-статистичними, іншими
спостереженнями, індикатором мезолітичного часу є, перш за
10

Календарь охоты. Мясо диких животных (народно-хозяйственное значение) / под
ред. Г. П. Дементьєва. – 2-е издание. – М.: Изд. Моск. общ-ва исп. природы, 1953. – С.
431-445.
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все, куріпка біла, яку
прийнято зараховувати
до плейстоцену. Втім, як
припускає К. Татаринов,
в умовах Карпат цей
вид міг існувати і в
ранньоголоценовому ча
сі, тобто у мезоліті. Про
це свідчать знахідки і
в інших мезолітичних
комплексах
регіону11.
Індикатором комплек
су XVII–XX ст. є, безу
мовно, свійські ви
ди (Sp. domesticus).
Більшість інших птахів
існували протягом усьо
го голоцену.
Аналіз видового скла
ду птахів з Прийми VІІ
свідчить про наявність
у навколишніх тери
торіях біля цього тафо
комплексу
річкових,
болотних, лугових та
заплавних
територій.
Тут зустрічаються види
(деркач, погонич, лиска,
сова болотяна, лунь оче
ретяний), приурочені до
вологих місць прожи
вання. Наявність дятло
подібних свідчить про
лісисту місцевость в
околицях мисливської
території
поселенців
навісу.
Мезолітичним часом датовано також 11 кремінних виробів із
культурного шару пам’ятки (рис. 3). Судячи з їхньої форми та слідів
від живання, ці вироби використовувалися для обробки мисливської
здобичі. Відзначимо й черепашки молюсків Helix та Unio, м’ясо яких
могло вживатися в їжу або використовуватися у процесі обробки
шкур, особливо у XVII–XX ст., хоча можливо і в мезоліті.
11

Мацкевий Л. Підсумки досліджень ... – С. 90-134.
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У цілому мезолітичний комплекс датується на основі абсолютного
датування, відсутності кераміки, свійських видів тварин, типології
кремінних виробів і стратиграфічних умов. Відклади XVII–XX ст.
датуються на основі керамічних виробів, фауністичних решток,
стратиграфічних та інших показників.
Таким чином, комплексний міждисциплінарний аналіз знахідок
матеріальної культури та компонентів природного середовища, інших
показників дають змогу стверджувати, що у добу мезоліту основними
видами господарської діяльності спільноти, що проживала у навісі
Прийма VII, були мисливство та обробка шкур тварин. У XVII–XX ст.
у навісі проживали мисливці та скотарі.
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ДО ПИТАННЯ ПРО УКРІПЛЕННІ ПОСЕЛЕННЯ
ПЕРІОДУ ЕНЕОЛІТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

П

ерехід до землеробства і скотарства за доби неоліту
започаткував нагромадження продуктів споживання у
тогочасних спільнотах. Розвиток відтворювального господарства,
що посилився в період енеоліту, стимулював зростання кількості
населення, збільшення посівних площ та розширення пасовищ. Зміни
соціально-економічних відносин сприяли накопиченню “життєвого
капіталу”, що породжувало ворожість і недовіру між общинами
та призводило до збройних сутичок між ними. Це зумовило появу
поселень із природним захистом, на окремих з яких додатково
споруджувались оборонні укріплення1.
Для глибшого розкриття теми нашого дослідження вияснимо
в міру доступних нам джерел, як забезпечували штучний захист
поселень ранньоземлеробські племена Балкано-Дунайського регіону
Центральної Європи, з якими, часом спорідненими, перебували
у постійних контактах носії енеолітичних культур України,
запозичуючи одне від одного певні соціальні інновації, можливо і в
галузі фортифікаційних споруд.
У Карпатському басейні одні з перших укріплень у вигляді ровів
відмічені в групі Бічке на території Угорщини, що існувала на рубежі
раннього і середнього неоліту. Майже одночасно з нею вони з’явились
в культурі Сопот у міжріччі Сави і Драви у Хорватії, а також у культурі
Вінча-Плочнік. Еволюція форм цього різновиду оборонних споруд
йшла від прямих та незначно дугоподібних до овальних або округлих
форм з одинарними або концентричними кільцеподібними рядами,
розміри ширини і глибини яких не перевищували 2 м.2
1
Клочко В. Озброєння та військова справа племен трипільської культури // Трипільська цивілізація у спадщині України. – К. , 2003. – С. 190.
2
Титов В. Ранний и средний неолит Дунантула // Археология Венгрии. Каменный век.
– М .: Наука, 1980. – С. 315-316.
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Згодом у групі Херпай (басейн Середнього Подунав’я в Угорщині)
природно захищені поселення на островах та півостровах спорадично
укріплювались аналогічними фортифікаційними спорудами3.
Тенденція до штучного захисту місць проживання первісних
спільнот у цій частині Європи посилилася в лендельській культурі.
Принагідно вкажемо, що у синхронній з нею полгарській культурі він
практично не відомий.
Отже, на лендельському поселенні Ше біля Сомбатхея певна
його частина була обнесена кільцеподібними ровами V-подібного
профілю шириною до 2 м і глибиною понад 2 м, які супроводжували
палісади.
У Нижній Австрії в системі захисту поселень рови поєднуються
з валом. Так, на пам’ятці Шанбоне поблизу Фалькенштейна
кільцеподібний вал діаметром майже 400 м з обох сторін мав рови,
з них головний сягав у ширину 5 м при глибині 2–2,5 м від денної
поверхні. Вхід на памятку був зміцнений спорудою у вигляді воріт з
палісадом.
Поселення Крженіце в районі Знойно (Моравія) було захищене
двома концентричними ровами еліпсоподібної форми з довжиною
короткої осі 60 м, ширина і глибина яких становила відповідно
2,5 та 1,5–2 м. У фортифікаційну забудову пам’ятки входили три
палісади, що простежені у вигляді решток канавок глибиною до
0,5 м з відстанню між ними біля 2 м.
Схожі укріплення з округлим у плані ровом діаметром 66–67 м та
з дещо іншими за шириною і глибиною розмірами, а також кількістю
палісадів виявлені на поселенні Тешетице-Кийовіце в цьому ж
регіоні4.
Майже повсюдне намагання до фортифікації поселень відмічене в
енеоліті Болгарії. Безперечно, для заселення вибирали місця, природно
захищені крутизною схилів, річками і їхніми притоками; півострови,
острови і скелясті миси горбогір’я, а також ділянки заплавних терас
і миси плато, що заходили в болота або трясовини, тощо. Ці фактори
доповнювали різними за конструкцією оборонними спорудами, що
ставали органічною частиною архітектурної забудови поселень.
До певної міри їх на очно ілюструють результати повністю
дослідженого розкопками теля Поляніца з вісьмома хронологічними
горизонтами, котрі існували впродовж раннього і середнього енеоліту.
Вже від самого початку заселення (Поляніца 1) мешканці пам’ятки
звели три паралельні ряди палісадів, які у вигляді прямокутника
оконтурювали ділянку території розмірами 36×39 м з внутрішньої
та 45×50 м – із зовнішньої сторін. По середині кожного з них
знаходилося по одному входу, три з яких, що вели на схід, південь
3
Титов В. Поздний неолит // Археология Венгрии. Каменный век. – М .: Наука,
1980. – С. 331.
4
Титов В. Поздний неолит… – С. 370.
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і захід, були сформовані перпендикулярними, що зв’язують усі три
ряди палісадів, стінами, котрі звужувалися в місцях імовірних
зовнішніх та внутрішніх воріт кожного входу. З північної сторони
тель прилягав до трясовини5.
Система палісадів пам’ятки Поляніца складалася із зовнішньої
і внутрішньої ліній, споруджених зі стовбурів товщиною 25–30 см
та вкопаних у землю до 0,6 м. Між двома палісадами проходили
внутрішні ряди менш міцної конструкції із заглиблених до 0,25 м у
ґрунт кілків діаметром 10–15 см.
У сі наступні сім будівельних горизонтів теля Поляніца різнилися
між собою особливостями фортифікації: забутована глиною стіна
внутрішнього палісаду товщиною 0,6–0,8 м, в середині якої стояли
масивні стовбури, а по дві сторони від них по довжині рову
розміщувалася плетінка (така глинобитна споруда могла досягати
висоти 4–5 м); поєднання рову і валу з підсипкою останнього у
найбільш незахищених частинах пам’ятки; фланкування входів
масивними укріпленнями з глини на кшталт фортів, частково
обкладеними плитами; наявність мосту зі щільно з’єднаних між собою
колод через двометрової ширини рів6.
У Фракії до числа протоміських поселень енеолітичного культурного
кола Коджадермен-Гумельниця-Караново VI належать Раденград І,
Овчарово І та інші, які, як вважає М. Відейко, нагадували прямокутні
у плані укріплені селища, вирізнялися регулярною і щільною
забудовою, спорадично двоповерховою і, що найважливіше, були
укріплені глинобитними стінами та ровами. На деяких пам’ятках цих
спільнот знайдені керамічні моделі башт, що будувалися з дерева.
Одна з них має три яруси, двосхилий дах і могла досягати висоти
10 м.
Подібні поселення відкриті у Фесалії. Зокрема, Діміні мало три
лінії укріплень у вигляді ровів та складених із каменю стін; Сескло – з
укріпленнями-стінами також з цього матеріалу; Егіна – з оборонними
стінами, посиленими напівбаштами.
Нині на Балканах, як відмічає згаданий вище дослідник, виявлено
дуже багато укріплених поселень, в основному із застосуванням для
захисту системи ровів, які доповнюють палісади. На його думку,
укріплені поселення у Старій Європі були правилом, а не винятком7.
Таким чином, згадані вище укріплені поселення Центральної
Європи мають розвинуту систему оборонних споруд, які поєднували
як рови, так і палісади з особливо зміцненими воротними будівлями.
Вони свідчать про те, що відносно мирному розвитку неоліту в
Карпатському басейні, що тривав упродовж півтори тисячі років,
5

Тодорова Х. Энеолит Болгарии. – София, 1979. – С. 48.
Тодорова Х. Энеолит Болгарии… – С. 51.
Відейко М. До питання про порівняльні процеси становлення перших цивілізацій: Месопотамія та Стара Європа (VI–IV тис. до н. е.) // ЗНТШ. Праці археологічної комісії. – Л., 2007.
– Т. 253. – С. 102.
6
7
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настав кінець. Зіткнення між общинами починають набувати
регулярного характеру. Наступальна зброя ближнього і дальнього
(дистанційного) бою стає невід’ємною складовою частиною кам’янокременевого інвентарю поселень, який починають вкладати в
могили поховальні приношення, чого перед цим не було в ранньому і
середньому неоліті Карпатського басейну8.
Чи не найдавнішою оборонною спорудою на території сучасної
України періоду енеоліту є рештки двох ровів, виявлених розкопками
на поселенні маліцької культури в Залісках Жидачівського р-ну
Львівської обл. Пам’ятка датується 4800–4500 роками. до н. е. і
синхронізується з ІV фазою розвитку культури накольчастої кераміки
та фазою І б лендельської культури9.
Перший із згаданих вище об’єктів мав довжину (на підставі
спостережень в розкопі) 21,5 м при ширині 2,2–2,8 м і на глибині
0,6–0,7 м опускався, врізаючись у материкову глину, до відмітки –
0,8 –0,9 м. На відстані 0,2 м від його внутрішнього краю знаходилась
стовпова яма діаметром 0,4 м.
Інший рів проходив за 4,8–5,2 м від попереднього, тягнувся
на 10,6 м та заглиблювався в лесові відклади до позначки 1,8 м від
денної поверхні10.
Значно більше інформації про укріплені поселення маємо у
волинсько-люблінській культурі (4500/4400–3600/3400 роки до н. е.),
ареал поширення якої охоплював Західну Волинь, Верхнє Подністер’я
і Південно-Східну Польщу. Тут відкрито декілька сот пам’яток такого
типу, що утворювали окремі вузли і групувалися довкола окремих,
більших за площею поселень, переважно укріплених. До таких
належать Зимне, Городок Надбужний, Ляс Стоцький, Сандомир,
Злота та Броноціце11.
Зупинимося на розгляді оборонної системи останнього з них, як
найкраще дослідженої, що складалася з відрізків рову та палісаду,
зафіксованих п’ятьма розкопами.
Ширина рову у його верхній частині коливалась від 2,02 до
2,96 м. У поперечному перетині він за обрисами був близьким до
трикутника. Глибина цього об’єкта фіксувалася на рівні 2,22–2,90 м
від денної поверхні.
Рештки палісаду простежувалися у вигляді рівчака шириною
біля 1 м, що тягнувся вздовж внутрішнього краю попередньо
описаної споруди. Його глибина в різних місцях становила від 1,1 до
1,26 м від денної поверхні. На дні рівчака виявлені сліди стовпових
8

Титов В. Поздний неолит… – С. 370
Bandriwski M. Wczesnoeneolityczna osada w Zaleściach na Górnym Podniestrzu // Przez
pradzieje i wczesne śriedniowiecze. – Lublin, 2004. – S. 99.
10
Bandriwski M. Wczesnoeneolityczna osada… – S. 89-90.
11
Zakościelna A. Kultura lubelsko-wołyńska. Zagadnienia jej genezy, periodyzacji i
chronologii // Dziedzictwo cywilizacji nadddunajskich: Małopolska na przełomie epoki
kamienia i miedzi. – Kraków, 2005. – S. 79-80.
9
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ям діаметром близько 0,2 м, що заглиблювалися в землю до позначки
0,5 м. Стовпи палісаду були вкопані вертикально з інтервалом 0,2–
0,3 м один від одного.
Дослідники поселення Брононіце (Кєльцьське воєводство РП)
запропонували таку реконструкцію його укріплень, що складаються з Vподібного у поперечному перетині рову глибиною 2,5 м з аналогічними
метричними покажчиками у верхній частині; валу висотою не менше
ніж 2,5 м з шириною основи 4–5 м, який оконтурював внутрішній
край рову, та палісаду у вигляді вкопаних паль діаметром не менше
0,2 м, котрі проходили по вершині земляного насипу.
Ця фортифікаційна система оборони нагадувала овал розміром
210×168 м та оточувала найвищу частину території, де знаходилося
поселення. Загальна довжина укріплень сягала майже 594 м і
закривала ділянку площею біля 2,4 га, практично охоплюючи всю
територію пам’ятки12.
У ранньому періоді (5400–4600 років до н.е.) трипільської культури
топографічне розташування поселень залежало від рельєфу кожного
мікрорегіону їх поширення. У своїй абсолютній більшості вони
займали краї першої надзаплавної тераси висотою 2–7 м над рівнем
води, спорадично – останці серед заболочених долин і лише окремі
з них знаходилися на краях плато висотою від 15–20 до 100 м.13 На
кожному з них (нині відомо близько 60 пам’яток раннього Трипілля)
оборонних укріплень не виявлено, і лише на двох прокукутенських
поселеннях Траян-Далул Вей та Тирпешти зафіксовані рови довжиною
відповідно 300 та 130 м14.
Племена середнього періоду трипільської культури (4600–
3300/3200 років до н.е.) значно розширили територію проживання.
Поселення цього часу здебільшого знаходяться на мисах і важко
доступних останцях та мають непоганий природний захист. Окремі
з них укріплені валами і ровами15. Наглядним прикладом існування
оборонних споруд цього часу є поселення біля с. Комарів (урочище
Поливанів Яр) Кельменецького району Чернівецької області, яке
розташоване на мисі розмірами 450×150 м і з трьох сторін оконтурене
глибокими ярами. Напільна сторона шириною 70–75 м була укріплена
двома паралельними рядами ровів шириною (у верхній частині) і
глибиною близько 2 м, що знаходилися на відстані 16 м один від одного
і могли бути укріпленими частоколом. Т. Пассек інтерпретувала їх як
споруди для захисту домашніх тварин від диких звірів16.
12

Kruk J., Milisauskas S. Bronocice. Osiedle obronne ludności kultury lubelsko-wołyńskiej
(2800–2700 lat p.n.e.). – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łodź, 1985. – S. 41-51.
13
Збенович В. Г. Ранний этап трипольской культуры // Археология Украинской ССР.
– К.: Наук. думка, 1985. – Т. 1. – С. 194.
14
Збенович В. Г. Ранний период трипольской культуры на территории Украины. – К.:
Наук. думка, 1989. – С. 18.
15
Клочко В. Озброєння та військова справа… – С. 189; Мовша Т. Г. Средний этап
трипольской культуры // Археология Украинской ССР. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 1.
– С. 206.
16
Пассек Т. С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья // Материалы и исследования по археологии СССР. – М., 1961. – № 84. – С. 133.
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Однак це твердження поставив під сумнів В. Круц, вважаючи
недоцільними такі трудомісткі роботи для утримання поголів’я
худоби. Рови і вали (існування останніх підтверджене виявленням
валу в Кукутенях) захищали, без сумніву, від нападу з зовні17.
Трипільська культура в пізньому періоді (3300/3200–2750 років
до н. е.) ще більше розширила свій ареал, а топографія її пам’яток,
кількість яких зросла до майже двох тисяч, повністю відповідала
попередньо описаним. Збільшилася кількість поселень з оборонними
укріпленнями18, одне з яких розташоване біля с. Козаровичі на
Київщині і належить до софіївської групи пам’яток, найпізнішої
на етапі С/ІІ. В. Круц повідомляє про існування на ньому двох
частин: укріпленої – “дитинця” і неукріпленої – “посаду”. До таких,
невідповідних, на наш погляд, термінів, що властиві оборонним
пам’яткам набагато пізніших часів, дослідник вдався через
особливості місцевого рельєфу. Тут тераса Дніпра похила і не утворює
мисів із природним захистом. Тому мешканці поселення вибрали
вищу її ділянку з незначним нахилом до північного сходу, півдня і
південного заходу, спорудивши за допомогою кільцеподібного рову
діаметром 60 м оборонне укріплення т. зв. “дитинця”. За 4 м від
нього вглиб тераси було вирито інший, дугоподібний відрізок рову,
що йшов паралельно до попереднього. Ширина цих споруд становила
на відмітці 0,5 м від денної поверхні 2,5–3,5 м, а глибина досягала
1,5–1,6 м. У поперечному перетині вали були наближено трикутними.
До “дитинця” вели два проходи шириною 3 м, один з яких ішов через
кільцеподібний рів зі сторони “посаду”, а інший – через два рови з
напільної сторони19.
Оборонні укріплення у вигляді двох паралельних ровів були
виявлені розкопами на поселенні усатівської групи пізнього Трипілля
Маяки на Одещині, яке синхронне з попередньо згаданим. Пам’ятка
знаходиться на краю високої (до 12 м) тераси лівого берега Дністра з
рівною поверхнею.
Зовнішній рів шириною у верхній частині від 4–5, а місцями
– до 6–8 м зберігся до довжини 70 м, хоча в минулому міг тягнутися
щонайменше на 110 м. Стінки його плавно звужувалися до рівного і
вузького дна шириною 0,4–0,6 м, яке відмічене на глибині 3,2–3,4 м
від денної поверхні.
Внутрішній рів шириною близько 4 м та глибиною 3,7–3,8 м
проходив за 13 м від зовнішнього і сягав у довжину до 60 м, хоча
міг бути в первісному вигляді значно довшим. Поперечний профіль
споруди збігається з аналогічним згаданої вище і має ідентичне за
виглядом та розмірами дно.
17

Круц В. А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. – К.: Наук. думка,
1977. – С. 113.
18
Клочко В. Озброєння та військова справа… – С. 189-190.
19
Круц В. А. Позднетрипольские памятники… – С. 111-113.
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У минулому ці рови були з’єднані своєрідним ходом сполучення
–вузькою канавою, що тягнулася на 70 м і з’єднувала їхні протилежні
кінці. Глибина її становила 1,6 м від денної поверхні, ширина у
верхній частині доходила до 2 м, а стінки конусоподібно звужувалися
(до 0,5 м) до точки заокруглення дна20.
На пізньотрипільському поселенні Жванець-Шовб зафіксовані
неодноразові перебудови валів та ровів, засипання старих та зведення
нових, при цьому один з валів був обкладений кам’яними плитами.
Декілька ровів та валів створювали оборонну лінію на синхронному
поселенні Костешти21.
Зростання кількості фортифікаційних споруд в пізньому періоді
Трипілля свідчить про посилення конфліктної ситуації між окремими
спільнотами22.
Своєрідним різновидом оборонних укріплень у пізньотрипільський
час були щільно прибудовані один до одного двоповерхові житла та
господарські споруди, досліджені на поселенні-гіганті Майданецьке
в Черкаській області. Висота житлових будівель сягала 5–6 м, другий
поверх яких мав спільне перекриття, котре забезпечувало вільний
перехід з даху на дах.
“Жилі” стіни створювали оборонну лінію в центрі поселення,
що захищала приблизно половину житлово-господарських ком
плексів. Другий овал забудови віддалений від попереднього на
75–100 м. Ця відстань була прицільною на стрільби з лука в разі
нападу противника.
В аналогічний спосіб сплановані поселення такого типу у
Володимирівці, Тальянках, Доброводі, Глибочку та ін. Прийом
спорудження “жилих” стін для захисту населення використовувався в
період енеоліту на теренах Малої і Середньої Азії, в Північній Болгарії
та в інших частинах Старого світу23.
Фортифікаційні споруди мали місце і в культурі лійчастого посуду,
які виявлені на ряді її пам’яток. Розкриємо специфіку цих укріплень
приклад ами.
Поселення Винники-Лисівка поблизу Львова займало крайню,
південно-східну ділянку – частини крайнього відрогу Розточчя, мало
рівну площу і було забудоване вздовж крутого південного схилу.
З напільної, західної сторони, звідки доступ до нього був легким,
тогочасні мешканці захистили місцезнаходження поперечним, до
певної міри дугоподібним валом, що нині має висоту 0,8–1 м. Рів,
20

Збенович В. Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. – Киев:
Наук. думка, 1974. – С. 22-25, 30.
Черныш К. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии // Энеолит СССР. – М.:
Наука, 1982. – С. 238.
22
Дергачев В. А. Памятники позднего Трипорлья. – Кишинев: Штиинца, 1980. – С. 154;
Круц В. А. Позднетрипольские памятники… – С. 114; Маркевич В. И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. – Кишинев: Штиинца, 1981. – С. 150.
23
Шмаглій М. М. Пізньотрипільські поселення і проблема ранніх форм урбанізації.
– К., 2001. – С. 12.
21
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звідки бралася земля для його насипу, сьогодні простежується
невиразно і сягає глибини 0,7 м при ширині близько 1 м на позначці
0,3 м. Стінки цієї оборонної споруди поступово звужувалися донизу,
а в її темному заповненні, що контрастно виділялося на сіро-жовтому
тлі лесу, знайдені шматки випаленої глини, фрагменти кераміки і
глиняне пряслице. На думку дослідника цієї пам’ятки М. Пелещишина,
поверх валу могла існувати дерев’яна загорожа-палісад24.
З енеолітичним шаром поселення в Зимно пов’язані три рови,
розташовані поперек у центральній частині мису, розділяючи його на
дві частини: південно-східну і північно-західну. Одностайної думки
щодо культурно-хронологічного визначення цих оборонних об’єктів
серед дослідників пам’ятки Зимне немає. Так, Ю. Захарук відносив
їх до культури пізньостірчкової розписної кераміки25 (волинськолюблінської в сьогоднішньому інтерпретуванні назви – В. К.), а
М. Пелещишин – до культури лійчастого посуду, аргументуючи це
наявністю схожих до них аналогів на їх поселеннях у Винниках та
Грудку Надбужному26. Ми схильні вважати останнє з припущень
більш правдоподібним.
Північно-західна частина пам’ятки Зимно була мало заселеною
носіями згаданих вище культур. Контури ровів тут виявлені у
підґрунті на глибині 0,9–1,3 м від денної поверхні. Причина
такої невідповідності в промірах зумовлена нахилом схилу мису
в південний бік, який вирівняли шляхом підсипки в VI ст. творці
ранньослов’янського городища.
Ці три рови утворили дві оборонні лінії, відстань між якими
становила 9–10 м. Основний з них був дугоподібним із звернутою
до вужчої, північної частини мису опуклою стороною і не доходив
до теперішніх схилів городища на 4–7 м. У довжину він простягався
на 22 м, а його майже прямовисні стінки поступово звужувалися до
округлого дна з глибиною 1,6–2,3 м, маючи при цьому ширину від
1,6 до 2,2 м.
Наступні два рови майже стикалися між собою (віддаль між ними
становила 0,3 м), складаючи зовнішню дугоподібну лінію оборони.
Один з них мав довжину 7,2 м, ширину від 1,6 до 2,4 м і глибину до
1,1 м, а інший – відповідно 10,6, 1,7–2,1 та 1 м27.
Під час розкопок поселення в Грудеку Надбужному досліджено
вцілілу частину рову довжиною 6 м, орієнтованого по лінії схід – захід
і скерованого опуклою стороною до півночі. Його розташування
вказує на відділення східної території пам’ятки від її решти. Ширина
об’єкта становить від 1 до 1,5 м, а глибина – 2,15 м, причому він
24

Пелещишин М. А. Рокопки на горі Лисівка у Винниках // НЗ ЛІМ. – Л., 1994. – С.11-12.
Захарук Ю. М. До питання про співвідношення і зв’язки між культурою лійчастого
посуду та трипільською культурою // МДАПВ. – К., 1959. – Вип. 2. – С. 60.
26
Пелещишин М. А. Енеолітичне поселення Зимне в Західній Волині. – Тернопіль,
2004. – С. 63.
27
Пелещишин М. А. Енеолітичне поселення… – С. 60-62.
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був вкопаний у материкову лесову породу на відмітку 1,3 м. У
поперечному перетині його обриси нагадували латинську літеру V.
З внутрішньої сторони від рову земельна ділянка була відносно
рівною, а із зовнішнього мала нахил до 600.
На думку В. Гумінського, такі рови могли виконувати як
оборонну функцію, так і слугувати загорожею для домашнього стада
тварин. Однак він ставить під сумнів першу версію, мотивуючи
це тим, що його будова не могла бути перешкодою для вторгнення
нападників, необхідну відсіч яким забезпечували відносно круті
схили поселення.
Не менш проблематичною видається хронологія рову. Його з
однаковим успіхом можна віднести до раніших або пізніших у часі
культурно-хронологічних горизонтів багатошарової пам’ятки Грудек
Надбужний28.
При цьому В. Гумінський зазначає, що рови на поселеннях
культури лійчастого посуду, котрі повністю або частково оконтурюють
їхню територію, відомі в Зимному, Клєментовіцах-8, Стричовіцах,
Броноціцах, але найчастіше, так як в Грудку Надбужному, вони
дискусійні в плані призначення і культурної приналежності. Адже
ці оборонні об’єкти в цих самих місцях, а можливо, і в ті самі часи
могло споруджувати населення волинсько-люблінської культури.
Ці рови могли слугувати своєрідною демаркаційною лінією, котра
розділяла общини цих двох культур, котрі співіснували на пам’ятці
одночасно29.
Таким чином, у періоді енеоліту України, зокрема на його
пізньому етапі, у зв’язку з боротьбою спільнот за життєвий простір та
накопичені “життєві капітали” посилилися суперечності і сутички між
ними. Це відобразилося у різкому збільшенні поселень з природним
захистом, які досить часто зміцнювали свою оборонну функцію у
вигляді ровів, валів та палісадів. Глибше вивчення цієї проблеми в
майбутньому дасть додаткову інформацію про тогочасні соціальні
відносини, що панували на території сучасної України.

28

Gumiński W. Gródek Nadbuźny. Osada kultury pucharów lejkowatych. – Wrocław;
Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1989. – S. 26.
29
Gumiński W. Gródek Nadbużny… – S. 26
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УНІКАЛЬНЕ ПОХОВАННЯ РАННЬОСКИТСЬКОГО
ЧАСУ НА ДРОГОБИЦЬКОМУ ПІДГІР’Ї

Н

а території крайнього заходу України, зокрема на теренах
Верхньої Наддністрянщини, у підгір’ї Карпат, досі не було
досліджено жодного поховання із комплексом матеріалів скитського
типу.
У 2002 р. спільна українсько-польська експедиція Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Польської
академії наук і мистецтв (PAU) продовжувала вивчення курганних
пам’яток Верхньої Наддністрянщини. Для досліджень було обрано
групу курганоподібних насипів, яка знаходиться поблизу с. Биків
Дрогобицького р-ну Львівської обл.1 (рис. 1). Вперше ці кургани
зафіксовув В. Кобільник 1933 року2, обстежила українсько-польська
експедиція у 1994, 1997–1999 роках.3 Пам’ятка розташована за
500 м на південь від села Биків в ур. Коло фігури на південному схилі
одного з мисоподібних відгалужень широких пагорбів Дрогобицької
передгірської височини, які підносяться над долиною рік Бистриці
(притоки Дністра) і Трудниці (рис. 2). Раніше тут велася інтенсивна
оранка, була проведена меліорація, а тепер цей мис використовується
1
Павлів Д., Петегирич В. Дослідження кургану ранньоскитського часу на Дрогобиччині // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2002 р.: інформаційний бюлетень. – Л., 2003. – С. 53-55; Machnik J., Pawliw D.,
Petehyrycz W. Wyniki badań terenowych polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w
dorzeczu górnego Dniestru w 2002 r. // Rocznik PAU. Rok 2002/2003. – Kraków, 2004.
– S. 284-291.
2
Кобільник В. З археології Бойківщини. ІІ Виказ пам’яток // Літопис Бойківщини.
– 1933. – Ч. 2, рік 3. – С. 49; Кобільник В. Могила ч. І, ІІ, ІІІ в Городищі // Літопис Бойківщини. – 1933. – Ч. 2, рік 3. – С. 33.
3
Machnik J., Pawliw D., Petehyrycz W., Hrybowycz R. Prahistoryczne kurhany na
podkarpackich wysoczyznach Górnego Dniestru // 150 lat Muzeum Arheologicznego w
Krakowie. – Kraków, 2000. – S. 185-207; Machnik J., Pavliv D., Petehyryč V. Results of
the archaeological field survey on the Drohobyč Upland // Environment and Man at the
Carpathian Foreland in the Upper Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval
period. – Kraków, 2006. – S. 147-148; 154-156.
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Рис. 1.
- розташування
поховання
ранньоскитського часу
поблизу с. Биків
(ур. “Коло фігури”);
 - підкурганні
поховання
західноподільської групи
ранньоскитського часу

Рис. 2.
Кургани в околиці сіл
Бикова та Глинного на
Дрогобиччині.
Умовні позначення :
 – кургани, виявлені
експедицією;
 – курган із
похованням
ранньоскитського часу.
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під пасовище, подібно як і на сусідньому, розташованому східніше мисі,
де у 1998–2006 роках українсько-польська експедиція в ур. Бігіївка
дослідила один з курганів культури шнурової кераміки разом із
найближчим оточенням, об’єкти межановицької культури, гробницю
тщінецької культури та унікальну пам’ятку ранньогальштатського
часу.4
В ур. Коло фігури ми зафіксували чотири сильно знівельовані і
вже ледь помітні на поверхні насипи, точні розміри яких визначити
важко. Відстань між насипами виносила 24-45 м, приблизні діаметри
коливаються від 12 до 18 м, а висота – від 0,2 до 0,5 м.
Для дослідження було обрано найменший насип (курган 1) у
південно-західній частині могильника, розташований на відстані
47,8 м на південний схід від “фігури” – довоєнного пам’ятного знака,
який стоїть на перехресті давніх доріг між селами Биків, Бронниця,
Глинне та Новошичі. Діаметр насипу становив 14 м, висота 0,2–
0,35 м.
Стратиграфія насипу є досить простою. Під дерновим шаром
(горизонт а) залягав шар досить пухкого ґрунту кольору світлої
землистої охри (горизонт b), товщина якого становила 0,25–0,3 м.
Він спостерігається під дерном не лише у насипі кургану, а й
поза межами насипу. Нижче місцями простежується невиразний
прошарок перехідного ґрунту ясно-коричневого кольору товщиною
5–8 см (горизонт с). Під ним чітко окреслюється твердий шар
здеґрадованого чорнозему темно-коричневого з переходом до чорного
кольору товщиною 20–35 см (горизонт d). У центрі насипу цей шар
потужніший, ближче до краю насипу спадає. Нижче залягав щільний
шар верхнього горизонту материкового ґрунту темно-жовтого кольору
товщиною від 5 до 10 см. На глибині 0,75–0,85 м від найвищої точки
насипу знаходився материковий ґрунт.
Поховання
У центрі насипу на глибині 0,2–0,22 м у шарі ясно-охристого
лесового суглинку окреслилися дві округлі в плані плями – сліди
невеликих заглиблень, розташованих по осі південний схід – північний
захід, відстань між якими становила 0,2–0,3 м. У повздовжньому
перетині (профіль а-а1) обидва заглиблення виявилися лінзоподібними,
глибиною до 0,15 м від рівня їх виявлення. Припускаємо, що ці
заглиблення можуть бути частинами одного цілого – овальної в плані
4
Махнік Я., Павлів Д., Петегирич В., Принада І. Дослідження курганних некрополів
Дрогобицько-Моршинського передгір’я // ДКЗ. – Дрогобич, 2000. – Т. 4. – С. 36–46;
MachnIk J., PavlIv D., Petehyryč V. Barrow of the late Corded Ware culture from Bykiv,
Drohobyč district // Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper
Dnister catchment from Neolithic to Early Mediaeval period. – Kraków, 2006. – S. 195–227;
Павлів Д., Петегирич В. Унікальна пам’ятка гальштатського часу в передгір’ї Карпат в
2005 р. // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2005 р.: інформаційний бюлетень. – Л., 2006. – С. 45-47; Machnik J., Pavliv D.,
Petehyryč V. Gemeinschaftliche polnisch-ukrainische forschungen zur vorgeschichte des
Dnjestrgebietes // Frühzeit Ostmitteleuropas : das polnisch-ukrainische Grenzgebiet aus
archäologischer Perspektive. – Rzeszów, 2007. – S. 11-33.
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поховальної ями, орієнтованої по лінії південний схід – північний захід,
поділеної під час оранки плугом на дві частини, що простежується в
перерізі за характером перемішаного ґрунту між ними. Розміри ями
могли виносити 1,75×0,75 м, а глибина – до 0,3 м у її центральній
частині, враховуючи пошкоджений верхній шар.
Заповнення ями в обидвох її частинах складалося із сипкого ґрунту
світло-сірого кольору із домішкою попелу, уламків перепалених кісток
тварин (згідно з висновками антропологів та палеозоологів) та дрібних
шматочків деревного вугілля. Цей ґрунт легко відшаровувався від
прилеглого до нього твердішого суглинку. Найбільша концентрація
кальцинованих кісток (скупчення розміром 0,3×0,4 м) зафіксована в
центрі ями, друге, менше таке скупчення знаходилося за 0,3 м на
південний схід. У місцях цих скупчень рештки кремації залягають
досить щільно, інколи аж до дна ями. Невелика частина кісток
хаотично розсипані по всій поховальній ямі та навколо неї. У центрі
більшого скупчення серед дрібних шматочків траплялися крупніші
фрагменти, які походять із трубчатих кісток кінцівок тварин
(рис. 3).

Рис. 3. Биків, ур. “Коло фігури”, курган 1. План і переріз поховання.
Умовні позначення: 1 – ґрунт світло-сірого кольору, перемішаний з попелом;
3 – рештки кремації; 4 – кераміка; 5 – металеві речі.
Цифрами на плані позначені:
1-3 – бронзові наконечники стріл; 4-7 – бронзові прикраси; 8,9 – намистини;
10 – залізна сокира; 11 – залізний ніж; 12 – глиняний кухлик
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У скупченні решток кремації у центральній частині поховальної
ями виявлено металеві предмети: три майже цілі та уламок четвертого
бронзових наконечників стріл (рис. 3, 1-3; рис. 5, 1-4) і перепалений
залізний ніж у трьох фрагментах (рис. 3, 11; рис. 6, 2). Усі ці речі
залягали майже на одному рівні – 0,3–0,35 м.
У північно-західному куті поховальної ями за 0,3–0,4 м на північний
захід від основного скупчення кремації на гл. 0,25 м вирисувалася
майже кругла в плані пляма діаметром 0,3 м (рис. 3). Вона була
заповнена ґрунтом темно-коричневого кольору, перемішаним з
попелом. Товщина цього заповнення виносила 5 см. У південно-східній
половині плями лежали прикраси: дві бронзові спіральні підвіскищитки, дві бронзові спіральні подвійні підвіски (рис. 3, 4-7; рис. 5, 710) та дві намистини зі скляної пасти (рис. 3, 8, 9; рис. 5, 5, 6). Поряд
знайдено невелику кількість кальцинованих кісток.

Рис. 4. Биків,
ур. “Коло фігури”,
курган 1. План
ритуального
комплексу.
Умовні позначення :
1 – сліди конструкції
об’єкту І;
2 – поховання 1;
3 – межі насипу
кургану;
4 – меліораційні рови;
5 – мальована сторона
профілів.
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У протилежній, південно-східній частині поховальної ями
вже за скупченням решток кремації на гл. 0,2–0,3 м стояв дещо
пошкоджений глиняний кухлик (рис. 3, 12; рис. 5, 11).
Дещо поза межами поховальної ями, за 0,6 м на північний схід
від скупчення решток кремації на гл. 0,28–0,35 м знайдено залізний
топірець (рис. 3, 10; рис. 6, 1), який лежав на своїй грані повернутий
обушком на північний захід і був укритий товстим шаром іржі із
вкрапленнями шматочків деревного вугілля.
Об’єкт 1
Навколо поховальної ями, починаючи від глибини 0,4 м,
зафіксовано обриси конструкції у вигляді чотирьох смуг 0,15–0,25 м
завширшки (сліди рівчаків), які утворювали собою в плані квадрат
із чотирма круглими ямами по кутах. Конструкція мала розмір 7×8 м
і орієнтована по осі південний схід-північний захід, збігаючись з
орієнтацією поховання (рис. 4). Рівчаки і ями були викопані у шарі
здеґрадованого чорнозему на глибину 0,4–0,6 м (заходячи на 0,1–
0,2 м в материк). Діаметр кутових ям становив 0,5–0,6 м, у перерізі
вони мали циліндричну форму із заокругленим, нерівним дном.
Рівчаки щільно дотикаються або входять до кутових ям. Заповнення
рівчаків і ям чітко відрізнялося від прилеглого ґрунту, особливо
при дні, і складалося з землі сірого кольору сипкої консистенції з
домішкою попелу і дрібних шматочків вугілля, тобто аналогічне, як
у похованні 1.
Опис матеріалу
Глиняний тонкостінний кухлик збережений частково (рис. 5, 11).
Діаметр потоншених, легко розхилених вінець 10 см, висота кухлика
4–4,5 см. Вушко досить високе, плескате, товщина його 8 мм. Денце
легко увігнуте до середини. Плічка утворюють заокруглене реберце.
Тісто відмучене, без домішок. Посудинка добре випалена. Поверхня
залощена, неоднакового кольору – від жовто-сірого до чорного.
Бронзових стріл знайдено три майже цілі і фрагмент четвертої.
Наконечники належать до різних типів. Два мають тригранні вістря
довжиною 2,5 і 3 см та круглі втулки (рис. 5, 1, 2). Третій наконечник
дволопатевий, з лавролистою голівкою, лопаті мають несильно
виражені заглиблення, тригранне ребро на голівці є продовженням
втулки, яка у перетині шестикутна, на втулці є загнутий донизу
шип (рис. 5, 4). Фрагмент четвертого наконечника представлений
частиною втулки із двома нервюрами і, очевидно, рештками лопатей
(рис. 5, 3). Усі наконечники наскрізь окислені, крихкі.
Залізний топірець має довжину 14 см, отвір на топорище овальної
форми (рис. 6, 1). Клиноподібна лопать довжиною 6,5 см рівномірно
розширюється в обидва боки до леза. Обух має довжину 4 см, у
перетині ромбічний, з невеликим розширенням на кінці товщиною
1,7 см. Власне, це “класичний” тип бойового сокиро-молотка.
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Рис. 5. Биків, ур. “Коло фігури”, курган 1.Матеріали з поховання 1.
1–4, 7-10 – бронза; 5,6 – скляна паста; 11 – кераміка

185

186

Ян МАХНІК, Дмитро ПАВЛІВ, Володимир ПЕТЕГИРИЧ

Залізний ніж, довжина збереженої частини якого 10 см, а ширина
2 см, має дугоподібно вигнуте лезо з потовщеною спинкою (4 мм),
у перетині клиноподібне. Збереглася частина стержня для руків’я
(рис. 6, 2). Ніж переламаний надвоє. Два інші, менші фрагменти
леза щільно з’єднані (можливо, “приварені” внаслідок дії високої
температури) з основною частиною. Припускаємо, що під час
поховальних ритуалів цей ніж було спеціально зігнуто або й зломано.
Бронзові прикраси представлені двома парами підвісок. Перша
пара – це “щитки” діаметром 2,1 см зі щільно скрученого у спіраль
бронзового, прямокутного в перерізі прутика товщиною 1×3 мм
(рис. 5, 9, 10). Друга пара – подвійні спіральні щитки на одному
вушку, скручені так само із прямокутного в перерізі прутика, але вже
тоншого – 1×2 мм (рис. 5, 7, 8). Діаметри щитків становлять 13 мм.
До набору прикрас зараховуємо також і дві намистини. Одна з
них продовгастої форми довжиною 13 мм і товщиною 10 мм, діаметр
отвору – 4 мм. Намистина зроблена зі скла (скляної пасти?). Має
темно-фіолетовий колір та орнаментована по всій площині вигнутою
смугою сірого кольору (рис. 5, 6). Друга намистина кругла, діаметром
13 мм, товщиною 5 мм, діаметр отвору – 6 мм, зроблена із скляної
пасти темно-синього кольору (рис. 5, 5).
Аналіз матеріалу
Ймовірно, що нам вдалося дослідити ритуальний комплекс,
що складався з поховання (кенотафа?) та спеціальної конструкції
навколо нього.
Реконструкція поховання могла б виглядати так. Кремація була
здійснена на стороні. Рештки кремації та могильний виряд захоронили
у верхній частині вже існуючого насипу кургану. Похованню було
надано розміри випростаного тіла людини, а речі повкладано так,
як вони мали б лежати при небіжчику: на місці голови – підвіски
та намистини, при поясі – зброя (ніж, стріли й топірець), а в ногах –
кухлик. Навколо поховання зведено спеціальну конструкцію, основою
якої є чотири ями по кутах, з’єднані глибокими рівчаками. І ями, і
рівчаки не є слідами стовпів і стін якоїсь капітальної споруди, а мали
скоріше за все ритуальне, культове призначення, про що свідчить
їхнє заповнення.
Цю логічну схему дещо змінюють висновки антропологів і
палеозоологів,5 які визначили, що рештки кремованих кісточок
належать не людині, а тварині (коза або вівця). Отже, якщо ці
висновки правильні, ми можемо мати справу або з кенотафом,
де кремація тварини є заміною чи жертвою для небіжчика, або з
тілопокладним похованням, кістки якого повністю розчинилися під
дією висококислотних місцевих грунтів.
Речі з поховання, зокрема наконечники стріл, бойова сокира та
глиняний кухоль, є добрими хронологічними маркерами, дають змогу
віднести цей комплекс до ранньоскитського періоду і датувати його
5
Дослідження виконали Б. Шибович (Інститут археології Ягеллонського університету)
та Д. Полішот-Макович (Інститут археології та етнології ПАН у Кракові).
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кінцем VII – початком VI ст. до н. е.
Виявлені матеріали та певні риси
поховального обряду (орієнтація
поховання, набір речей могильного
виряду і розташування їх у
похованні, особливості конструкції
навколо поховання) знаходять
близькі аналогії у пам’ятках
ранньоскитського часу Західного
Поділля, Буковини та Покуття.
Так, під насипами багатьох
курганів західноподільської гру
пи, наприклад у Шидлівцях6,
Братишеві, Ладичині7, та бли
зьких до них курганів пізньога
льштатського
періоду
Середнього Придністров’я у Долиня
нах,
Новосілках,
Білоусівці,
Перебиківцях8, Сокільці9 виявлено
рештки конструкцій у вигляді
прямокутника з круглими ямами
по периметру, а часто лише по
кутах, поєднаними рівчаками. Ці
ями були заповнені перепаленою
землею, попелом, вугіллям, каль
цинованими кістками, окремими
невеликими речами. Дослідники
вважають такі ями ритуальними,
пов’язаними з поховальним об
рядом.10
Так само на теренах Середньої
Наддністрянщини у передскитський та ранньоскитський час
фіксується стала традиція північно-західної орієнтації курганних
поховань.11
6
Ossowski G. Sprawozdanie z drugiej wycieczki paleoetnologicznej po Galiciyi // ZWAK.
– Kraków, 1891. – T. 15. – S. 27-32.
7
Sulimirski T. Scytowie na Zachodniem Podolu. – Lwów, 1936. – S. 85–87, fig. 22.
8
Смирнова Г. И. Курганный могильник раннескифского времени у села Долыняны //
Археологический сборник. – 1977. – № 18. – С. 29-40; Смирнова Г. І. Щодо поховального характеру ранньоскіфських пам’яток поблизу сіл Долиняни, Новосілки, Білоусівки // Археологія. – 1977. – № 23. – С. 3-10; Смирнова Г. И. Курганы у с. Перебыковцы
– новый могильник скифской архаики на Среднем Днестре // Труды Государственного Эрмитажа. – Л., 1979. – Т. 20. – С. 37-67.
9
Бандрівський М., Захар’єв В. Про один тип поховальних споруд періоду раннього
заліза на Середньому Придністров’ї // ЗНТШ. Праці Археологічної комісії. – Л., 2002.
– Т. 244. – С. 545-562.
10
Sulimirski T. Scytowie ... – S.7-8; Русанова И. П. Истоки славянского язычества. Культовые сооружения Центральной и Восточной Европы в І тыс. до н. э. – Черновцы, 2002.
– С. 118-121; Бандрівський М., Захар’єв В. Про один тип поховальних споруд… – С. 559.
11
Шовкопляс І. Т., Максимов Є. В. Дослідження курганного могильника передскіфського часу на Середньому Дністрі // Археологія. – 1952. – Т. 7. – С. 89-108; Ар-
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Дуже добрі аналогії знаходимо для предметів озброєння
биківського поховання – стріл і сокири. Вважається, що бронзові
тригранні і дволопасні наконечники стріл з’являються в час
зародження і поширення перших елементів скитської культури,
тобто на межі кімерійської та скитської епох. Згідно з класифікацією
А. Мелюкової,12 два тригранні наконечники з биківського поховання
належать до І хронологічної групи (відділ ІІІ, тип 2, варіант 6), що
датується кінцем VІІ – початком VІ ст. до н. е. Такі наконечники
були широко розповсюджені, багато їх траплялося у курганах
західноподільської групи, зокрема в Братишеві, Городниці,
Дуплиськах, Новосілці-Гримайлівській.13 Дволопасний наконечник із
шипом (І-ІІ хронологічна група, тип 2-3, варіант 2-3) так само можна
датувати кінцем VІІ – початком VІ ст. до н. е. Найближчі аналогії
таким вістрям маємо знову ж таки із західноподільських курганів у
Ладичині, Дуплиськах, Городку, Старшій могилі, Журівці.14 Окремі
знахідки таких наконечників на заході України відомі також із
пам’яток висоцької культури.15
Цікавою є знахідка у биківському кургані залізного топірця. У
степовій Скитії сокири, порівняно з іншими видами зброї, досить рідко
супроводжують поховання вояків. “Биківський” сокиро-молоток, що
є основним типом скитських бойових залізних сокир, належить до
групи 2, типу 1, варіанту 2, які датуються VІ ст. до н. е.16, і знаходить
найближчі аналогії у курганах західноподільської групи, де сокири
зустрічаються частіше, наприклад в Новосілках-Гримайлівських,
Дуплиськах, Ленківцях,17 а також у курганах ранньоскитського часу
на Західному Поділлі та Буковині18.
Щодо дуже нечисленних речей скитської мілітарії на теренах
Верхньої Наддністрянщини та аналогії до топірця з кургану у
Бикові, то згадаємо про окремі знахідки залізної сокири, яка дещо
нагадує скитські сокиро-молотки, що походить з південної околиці
Ступницького городища,19 та залізного бойового топірця-чекана
тамонов М. И. Археологические исследования в Южной Подолии в 1952-1953 гг. //
КСИИМК. – 1955. – Вып. 59. – С. 100-117; Гуцал А. Ф. Поховальний обряд населення
Середньої Наддністрянщини передскіфського часу // Матеріали ІХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 94-96.
12
Мелюкова А. И. Вооружение скифов // САИ. – Москва, 1964. – Вып. Д 1/4.
– С. 16-21; рис. 1; таб. 6, 4, 3.
13
Sulimirski T. Scytowie… – S. 18-19; tab. IV, 1, e-k; tab. V, 1, o, p; tab. VIII, 2, g; tab.
VIII, 7, b, e, f, g; tab. XI, 1, f, g.
14
Sulimirski T. Scytowie…– Tab. XI, 7; tab. VIII, 7, e, h; tab. IV, 2; Мелюкова А. И. Вооружение скифов ... – C. 18–19.
15
Бандрівський М., Крушельницька Л. Основні періоди розвитку висоцької культури
// ЗНТШ. Праці Археологічної комісії. – Л., 1998. – Т. 235. – С. 244.
16
Іллінська В. А. Скіфські сокири // Археологія. – 1961. – Т. 12. – С. 36-39.
17
Sulimirski T. Scytowie…– S. 20-21, tab. XI, 1, r, tab. IX, 6; Мелюкова А. И. Памятники скифского времени на Среднем Днестре // КСИИМК. – 1953. – Вып. 51. – С. 64,
рис. 28, 2.
18
Смирнова Г. И. Курганы у села Перебыковцы … – C. 48, рис. 9, 2.
19
Кобільник В. З археологічних дослідів на Бойківщині за рік 1931-32. І. Ступниця //
Літопис Бойківщини. – 1933. – Ч. 2, рік 3. – С. 15; табл. ІІ, 2.
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поблизу насипу одного з курганів могильника культури шнурової
кераміки в Болехівцях.20 Цей топірець аналогічний чеканам “типу
Еґер”, поширеним наприкінці VII – початку ІV ст. до н. е. у культурі
Векерцуґ на Угорській низовині. Дуже подібні топірці знайдено у
Надсянні неподалік Перемишля21 та на Розточчі.22 Цікаво, що чекан
з Болехівців виявлено поруч впускного об’єкта –“вогнища” – в насип
кургану енеолітичного часу. Вогнище було викладено великим
камінням, серед якого знаходились попіл, вугілля, дрібні уламки
перепалених кісточок та фрагменти повторно перепаленої кераміки,
датованої скитським часом.23 Припускаємо, що це можуть бути рештки
кремаційного поховання або кенотафа вояка ранньоскитського часу,
подібного до того, який ми виявили в Бикові.
Глиняний кухлик із високою ручкою, що супроводжував поховання
в Бикові, є досить характерною керамічною формою, яка часто
трапляється в курганах західноподільської групи ранньоскитського
часу,24 а також зустрічалася у тілопальних курганних похованнях
ранньозалізного часу в Комарові біля Галича.25
Натомість бронзові спіральні підвіски мало відомі в матеріалах
західноподільських курганів і є більш характерними для кола
висоцької та лужицької культур.
Намистини, часто власне дві, керамічні, металеві чи, як у похованні
з Бикова, скляні, можна вважати майже обов’язковим атрибутом серед
інвентарю поховань не лише скито-тракійського культурного кола, а
й багатьох культур урнових полів поховань Центральної Европи. З
ближчих аналогій звернемо увагу на орнаментовану “білою обвідкою”
скляну намистину, яку виявив Я. Пастернак у підкурганному
похованні “гальштатського часу” поблизу с. Підгороддя,26 на наявність
двох скляних намистин у похованні ранньозалізного часу в кургані
33 в Комарові27 або ж на знахідку двох “каолінових” намистин у
тілопальному похованні в кургані І біля Городища.28
Аналіз матеріалів дає підстави вважати, що досліджений курган
репрезентує найбільш висунутий на захід закритий ритуальний
комплекс із виразними рисами “провінційного” скитського стилю,
що датується кінцем VІІ – початком VІ ст. до н. е. Це поки що єдина
20
Свєшніков І. К. Звіт про роботу Дрогобицького загону Карпато-Волинської археологічної експедиції за 1976 рік. – Л., 1977. – С. 14, табл. ХІІІ, 3.
21
Chochorowski J., Gawlik A. Żelazny czekan kultury Vekerzug z Żuklina, gm. Kańczuga
// MSROA. – Rzeszów, 1997. – T. 18. – S. 173-179.
22
Kłosińska E. Czekan żelazny z miejscowości Werchrata, pow. Lubaczów // APŚ. – Lublin,
2001. – T. 6. – S. 219-221.
23
Свєшніков І. К. Звіт про роботу… – С. 11, табл. ІІІ, VII, VIII, XII, 1, 2 4, 5.
24
Sulimirski T. Scytowie… – S. 12-14, tab. XIII, 5, 6.
25
Пастернак Я. Археологія України. – Торонто, 1961. – С. 426-427.
26
Pasternak J. Moje badania terenowe w 1935 // ZOW. – 1936. – R. 11, z. 10/11. – S. 132;
Пастернак Я. Археологія України… – С. 281.
27
Sulimirski T. Corded Ware and Globular Amphorae North-East of the Carpathians.
– London, 1968. – P. 111.
28
Кобільник В. Могила число І, ІІ, ІІІ в Городищі … – C. 32.
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відома пам’ятка такого типу в регіоні Верхньої Наддністрянщини.
Відстань між західноподільськими, буковинськими та покутськими
курганами з аналогічними матеріалами та похованням у Бикові, якщо
рухатися вздовж Дністра, становить приблизно 200–300 км (рис. 1).
Цілком можливо, що на цьому шляху також є аналогічні пам’ятки,
адже тут стоять сотні ще не досліджених курганів. Доказом, що вони
можуть містити поховання не лише культур доби бронзи, а й пізніші
(у тому числі і скитського типу), є знахідки з курганів, розташованих
у межиріччі Лукви та Лімниці – на відомому некрополі доби бронзи
в Комарові, де у чотирьох курганах знайдено кремаційні поховання
ранньозалізного часу,29 а також поховання поблизу сіл Підгороддя
і Крилос.30 Курганний могильник із кремаційними похованнями
передскитського або ранньоскитського часу та з матеріалами, що
тяжіють до куштановицької культури Закарпаття, виявлено і в
підніжжі Покутських Карпат у верхів’ї Прута.31 Слід згадати і кургани
в Городищі, розташовані в долині р. Черхавки за 14 км на захід від
Бикова, розкопуючи які В. Кобільник виявив тілопальні поховання,
що, як він вважав, “походять з гальштатської доби, 800-500 літ
пер. Хр.”32 Зазначимо, що таке датування може стосуватися лише
впускного поховання у курган пізньобронзового часу.
Важливо також, що поховальний комплекс у Бикові розташований
неподалік теренів на захід і північний захід від верхів’я Дністра,
занятих тарнобжезькою лужицькою культурою, де так само, як і у
висоцькій культурі, відомі деякі речі скитського типу, в тому числі
подібні до “биківських” бронзові вістря стріл.33 Відмінність між
описаною пам’яткою в Бикові та курганами західноподільської
групи полягає у відсутності в биківській конструкції каменю,
що для західноподільських та буковинських поховальних споруд
ранньоскитського часу є властивим.34 Це можна пояснити браком
на цих теренах зручних для видобутку родовищ каменю потрібного
різновиду і, можливо, коротким часом, відведеним для спорудження
поховального комплексу та здійснення необхідного ритуалу.
Поховання ранньоскитського часу з Бикова викликає великий
інтерес у контексті проблем археології ранньозалізного віку
Карпат, зокрема реґіону Верхньої Наддністрянщини, оскільки ці
терени віддавна були важливою контактною зоною між такими
визначальними для давньоевропейської історії “лужицьким”,
29

Пастернак Я. Археологія України… – С. 426-427; Sulimirski T. Corded Ware … –
P. 109, 111-114.
30
Pasternak J. Moje badania ... – S. 132; Пастернак Я. Археологія України… – С. 281.
31
Вакуленко Л. В. Скіфський могильник на Прикарпатті // Археологічні студії. – К;
Чернівці, 2000. – С. 44-49.
32
Кобільник В. Могила число І, ІІ, ІІІ в Городищі… – C. 32-38; Sulimirski T. Corded
Ware… – P. 131.
33
Czopek S. Żelazny akinakes z Rozborza, woj. Przemyskie, w kontekście innych znalezisk
tzw. scytyjskich z południowo-wschodniej Polski // AP. – 40/1-2. – S. 107-123.
34
Смирнова Г. И. Курганы у села Перебыковцы … – C. 63.
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тракійським та скитським етнокультурними масивами. Окрім того, це
ще одне підтвердження існування прадавнього “трансевропейського”
шляху, який вів із Кавказу через припонтійські та наддніпрянські
степи вверх Дністром до перевалів північних Карпат у Подунав’я або
вздовж Сяну і Вісли до Балтики.
Без сумніву, подальші дослідження давніх курганів Верхньої
Наддністрянщини та Карпатського підгір’я, величезну кількість
яких виявила наша експедиція, зможуть вияснити, чи поява
ранньоскитських матеріалів і пам’яток типу Бикова мають на цих
теренах епізодичний характер, чи пов’язані із тривалішим заселенням
прикарпатського краю прихідцями зі сходу.
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Поховальний обряд вельбарської
культури на території України

П

ропонована робота є спробою здійснити загальний огляд
елементів поховального обряду вельбарської культури на
території України (включаючи білоруський могильник Брест-Трішин
через його особливе значення у регіоні), розкрити їхнє значення,
виявити внутрішні зв’язки окремих елементів та загальної структури
обряду, виявити його значення у духовному житті носіїв вельбарської
культури та у міжкультурних зв’язках. Питання хронології тут не
висвітлюється, поховальний обряд розглядається суто як певна
система, яку використовували носії вельбарської культури в
українському Поліссі. У дослідженні використано лише опубліковані
матеріали найбільш досліджених та яскравих могильників Полісся.
Тобто для обрахунків узято могильники Брест-Трішин, Дитиничі,
Баїв І. Також використано дані з Любомля, Дерев’яного, Рудки, Гіркої
Полонки. Загалом матеріали зі 148 поховань з п’ять могильників, двох
окремих “княжих” поховань.
Питання взаємозв’язку пам’яток вельбарської культури на
польській території та в українському Поліссі досі не є однозначним.
З цього приводу ведеться постійна напружена дискусія між вченими
Росії, України та Польщі (М. Б. Щукін, Б. В. Магомедов, Д. Н. Козак,
А. Коковський та ін.). Одним з головних аргументів виступає саме
поховальний обряд. Маючи чіткі аналогії на могильниках нижнього
Повіслення, поліські поховання мають і ряд відмінностей. Вельбарські
могильники польського Помор’я вирізняються практично повною
відсутністю зброї у похованнях, біритуалізмом, значно меншою ніж
в інших місцевих культур (ястфорської, оксивської тощо), кількістю
чорнолощеної кераміки серед інвентарю, натомість поширюються
тонкостінні миски жовтого або коричневого кольору з підлощеною або
загладженою поверхнею. Також у вельбарській культурі з’являється
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низка абсолютно нових видів прикрас. Для вельбарських пам’яток у
зоні А (за Волонгевичем) характерними є срібні та золоті прикраси,
прикрашені філігранню та зерню.1 На могильниках українського
Полісся таких прикрас виявлено одиниці. Найяскравішою ж
рисою могильників вельбарської культури виступає облаштування
надмогильних споруд. Тут присутні кам’яні кургани, кургани з
кам’яним панцирем, з викладками у формі концентричних кіл або
просто кам’яні кола з окремих великих стел, іноді викладено певну
фігуру у формі колеса тощо.2 Конструкції досить різні, і на кожному
могильнику представлені різні варіанти поховань та споруд.3 Із
просуванням носіїв культури на південний схід дещо змінювався і
поховальний обряд. Так, уже в Мазовії значно рідше можна зустріти
кам’яні кургани та взагалі використання каменю. Виникають
“одностатеві” могильники. Такі зміни можуть пояснюватися певними
соціальними та етнічними змінами у середовищі носіїв вельбарської
культури внаслідок змін природного середовища та маркоманських
воєн на цій території.4 Найвідоміші могильники цього регіону –
Цецеле, Неданово, Ростоли.
З Мазовії вельбарська культура розповсюджується на українське
та білоруське Полісся.5 Могильники мають виразні спільні з польськими
риси, зокрема поховальний інвентар практично ідентичний. Менш
подібними є варіанти, власне, обряду поховання. На вельбарських
пам’ятках в Україні досі не виявлено жодного підкурганного
поховання, жодної кам’яної конструкції, кам’яні валуни або крем’яні
відщепи знайдені лише у засипці могильних ям у кількох похованнях
на Дитиницькому і Любомльському могильниках, значна кількість
інгумацій (10,2% з оглянутих поховань), відсутні одностатеві
могильники, серед інвентарю досить широко зустрічається кружальна
(черняхівська) кераміка, імпортні вироби тощо. Д. Н. Козак пов’язує
такі зміни зі значним посиленням впливу пшеворської культури у
поховальній обрядовості.6
Поховальна обрядовість вельбарської культури не є однозначною.
Вона є варіативною, складається з ряду сталих елементів і таких, які з
часом змінюються, при чому останні складають безумовну більшість.
Також відіграє важливу роль те, що носії культури пройшли не малий
шлях, перемістившись з Нижнього Повіслення до українського та
білоруського Полісся. При тому, будучи культурою поліетнічною,
вельбарська культура є досить пластичною. Тому перебирала на себе
велику кількість рис, притаманних іншим культурам. Це, ймовірно,
1

Щукин М. Б. Готский путь. – СПб, 2005. – С 29.
Там само. – С 32.
Там само. – С 28-29.
4
Там само. – С 38-39.
5
Там само. – С 96.
6
Козак Д., Прищепа Б., Шкоропад В. Давні землероби Волині (пам’ятки археології на
Хрінницькому водоймищі). – К., 2004. – С. 111.
2
3
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відбувалось як унаслідок певного культурного обміну, так, у деяких
випадках, і часткової асиміляції невеликих культурних утворень.
Найбільше у поховальному обряді вельбарських могильників
пшеворських елементів (урнові трупоспалення, перепалений інвентар,
посудини – приставки у ямних похованнях). Крім того, сильний вплив
справила черняхівська культура.7
Певних закономірностей у топографічному розташуванні
могильників та щодо ґрунтів не виявлено. Взаємне розміщення
поховань на могильнику також не дає підстав для встановлення
чітких закономірностей, принаймні для цього не достатньо
даних. На думку Д. Н. Козака, волинські могильники близькі до
вельбарських некрополів типу Колоземб’є, де виявлено переважно
ямні трупоспалення ІІ–ІІІ ст.8
Характерною особливістю частини вельбарських могильників
в Україні є біритуалізм, пов’язаний із хронологією могильників, а
отже, з умовним поділом на хвилі. Це питання достатньо висвітлено
в публікаціях Д. Н. Козака та Б. М. Магомедова. На могильниках
ранішого початку функціонування тілопокладення практично не
зустрічаються.9 На могильнику Дитиничі тілопокладення взагалі
відсутні. У публікаціях щодо Брест-Трішина наводиться лише згадка
про зруйновані до початку досліджень інгумації. У той же час у Баєві
І зафіксовано 15 інгумацій та 19 тілоспалень, тобто 48%. Окрім
того, всі інгумації мають багатий інвентар. Це може свідчити про їх
належність певним соціальним прошаркам. Ця теза підтверджується
наявністю окремих, так званих “княжих”, поховань (наприклад
поховання біля села Рудка10). Або ж посилення певних окремих
етнічних груп у складі носіїв вельбарської культури. Відсутність
інгумацій може пояснюватися також слабкою дослідженістю
могильників. Цілком можливо, що тілопокладення в Дитиничах
залишилися поза дослідженою територією. Усі відомі тілопокладення
вельбарської культури орієнтовані головою на північ. В основній масі
таких поховань тіло було випростане на спині (11 випадків), але також
виявлено шість об’єктів, де поховані злегка скорчені, здебільшого на
правому боці, іноді на лівому. Таким чином, кремації та інгумації
виступають цілком окремими, розмежованими явищами.
Власне могили становлять собою звичайні ями без додаткових
конструкцій, підбоїв та ін. Могильні ями для тілоспалень, як правило
(125 випадків), округлі (підовальних зафіксовано лише шість у
Дитиничах) і мають радіус близько 0,3 м, але доходять і до 1м.
Інгумації розміщуються у підпрямокутних ямах довжиною 1,8–2,0 і
7
Козак Д., Прищепа Б., Шкоропад В. Давні землероби Волині (пам’ятки археології на
Хрінницькому водоймищі). – К., 2004. – С. 111.
8
Козак Д. Н. Етноплемінна належність вельбарської культури в Україні (археологія, історія, лінгвістика) // Нові технології в археології: зб. наук. пр. – К.; Л., 2002, – С. 156-169.
9
Козак Д., Прищепа Б., Шкоропад В. Давні землероби ... – С. 115.
10
Кухаренко Ю. В. Могильник Брест-Тришин. – М. : Наука,1980., – С. 73.
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шириною – 0,7–1,0 м. Глибина поховальних ям варіюється: 0,5–1,5 м
для інгумації, та 0,4–1,1 м для кремацій, хоча насправді цей показник
рідко перевищує 0,8 м.11
Таблиця 1
Зведена таблиця поховань, виявлених на
могильнику в Дитиничах12 (з доповненнями автора)

11

Там само. – С. 5-23; Його ж. Баївський могильник (за матеріалами розкопок
В. П. Петрова і А. П. Каліщук) // Археологія. –К., 1975. – № 18. – С. 51-61.
12
Смішко М. Ю., Свешніков І. К. Могильник … – 113 с.
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Таблиця 2
Зведена таблиця видів поховань з показником
речей, що були у них знайдені
(Могильник Брест-Трішин)13

13

Кухаренк о Ю. В. Могильник Брест-Тришин… – С. 26-27.
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Безумовна більшість (88,5% з оглянутих) поховань на могильниках
вельбарської культури на території України проведена за обрядом
трупоспалення14. При цьому 67 % від загальної суми оглянутих
поховань – ямні. Урнові не виділяються в окрему територіальну чи
хронологічну групу. Також характерним є те, що у більшості ямних
поховань простежуються залишки поховального вогнища. У той же
час перебрані кістки в урнах зустрічаються чисті дещо рідше, ніж
зі слідами вогнища. Такі дані є тільки для могильників Любомль та
Брест-Трішин: для урнових 10 перебраних з 25, для ямних – 14 з 62,
загалом – 24 з 87. Стан джерел на сьогодні не дозволяє вирахувати
точніше співвідношення та виявити зв’язки цієї ознаки з іншими
елементами культу.
Про знахідки кам’яних валунів чи крем’яних відщепів у засипці
могильних ям згадується лише щодо кількох поховань Дитиницького
та Любомльського могильників. На жаль, у публікаціях дослідників
здебільшого зазначається лише наявність таких випадків. Виявити
конкретніші дані, можливо, вдасться в майбутньому. Нині включати
цю важливу ознаку в загальну систему не видається можливим.15
14

Козак Д. Н. Етнокультурна історія Волині (І ст. до н.е. – ІV ст.н.е.). – К.: Наукова
думка, 1991. – С. 85.
15
Смішко М. Ю., Свешніков І. К. Могильник ІІІ–ІV ст. н.е. у с. Дитиничі Ровенської
області. // МДАПВ. – Л., 1961. – Вип. 3; Кухаренко Ю. В. Могильник ІІ–ІV вв. в г. Любомле // КСИА. – М., 1971. – Вып. 128.
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Певний інтерес становить мікростратиграфія засипки могил.
Так, постійно зустрічається засипка в кілька розрізнених шарів.
Окрім того, регулярно засипка містить велику кількість вугілля та
золи, дрібних фрагментів керамічного посуду16 (мінімум 23 випадки
з 148 оглянутих). Причому це стосується як кремацій, так і інгумацій
(таб. ІV). У ямних похованнях рештки кремації, зазвичай змішані
із залишками поховального вогнища і утворюють нижній, зольний,
шар заповнення. Тобто можна цілком припустити, що частиною
обрядового ритуалу було засипання решток залишками поховального
вогнища. Здебільшого поховання супроводжується повторно
перепаленою керамікою. Так, враховуючи перекриття власне
поховального, нижнього, шару прошарком із включеннями вугілля та
золи, дрібних фрагментів кераміки, можна припустити наявність в
обряді елементу якогось окремого культового вогнища (окрім власне
поховального) біля поховання у носіїв вельбарської культури.
Набір інвентарю у похованнях вельбарської культури має ряд рис,
характерних саме для неї, і деякі, привнесені носіями інших культур,
що брали участь у її формуванні або мали постійний тісний контакт із
нею. Так, особливими рисами є специфічний вельбарський керамічний
посуд, відсутність зброї у похованнях. Багато паралелей з пшеворською
культурою – урнові трупоспалення, перепалений у поховальному
вогнищі інвентар, посудини – приставки у ямних похованнях.17
Широко розповсюдженою серед культур пізньоримського часу треба
визнати таку рису, як наявність різноманітних кістяних гребенів
з характерним циркульним орнаментом. Не рідкістю є й знахідки
черняхівської гончарної кераміки у вельбарських похованнях. Такий
інвентарний набір вказує на поліетнічність вельбарської культури на
території українського та білоруського Полісся. І це цілком природно.
Адже на момент появи на вказаній території носії культури вже
довгий час брали участь у заворушеннях на кордоні римської
імперії, стикалися з багатьма етносами на шляху від Помор’я до
Полісся, і зрештою вже тут потрапили у ситуацію, де відбувалися
поділ та об’єднання, перемішування населення попередніх культур
(зубрицької, пізньозарубинецьких, пшеворської та інших).
Найпоширенішим для інвентарю є ліпний посуд, характерний
для вельбарської культури. Він має ряд особливих рис. Це жовтоабо коричневоглиняні мисочки, тонкостінні, з підлощеною або
загладженою поверхнею. Характерною особливістю є маленькі Хподібні ручки-наліпи. Хоча форми кераміки досить різні. Характерною
орнаментацією є комбінація з пролощених та храповатих поверхонь,
що утворює смуги, трикутники, меандр. Відомим характерним
посудом є горщики-кунфи. Щодо керамічного комплексу Д. Н. Козак
вважає, що різниця між українськими та польськими пам’ятками
16

Смішко М. Ю. Пам’ятки типу Дитиничі // Населення Прикарпаття і Волині за доби
розкладу первіснообщинного ладу та у давньоруський час. – К., 1976. – С. 89-90.
Козак Д., Прищепа Б., Шкоропад В. Давні землероби … – С. 111.
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полягає лише у співвідношенні окремих типів. Якихось особливих
поховальних форм такого посуду не виявлено. Він скоріше за все,
виконував функцію передачі їжі для померлого до потойбічного світу.
Міра впливу територіально сусідніх культур відбивається у наявності
у вельбарських похованнях черняхівського та іншого імпорту. Також
до складу інвентарю входили прикраси, елементи одягу, побутові
речі. Якогось певного сакрального значення вони не мали, скоріше
відбивали соціальний статус похованого, щоб він зайняв належне
йому місце у потойбічному світі. Окремо треба зазначити наявність
у більшості ямних трупоспалень перепалених фрагментів кераміки.
Цілком можливо, вони перебрали на себе ту культову функцію, яку
північніше виконували відщепи кременю та валуни у засипці могил.
Ще однією важливою відмінністю вельбарської від споріднених
культур на території сучасної України є відсутність зброї у похованнях.
Цей фактор зберігається протягом усього існування культури і по всій
території її розповсюдження. Але значення його змінюється. Якщо у
Прибалтиці відсутність зброї різко виділяє вельбарську культуру на
момент її виникнення та є суто культуровизначальним елементом,
то в Поліссі значення такої ознаки дещо інше – тут головною є
відмінність від пшеворського обряду, адже довгий час вельбарська
та пшеворська культури співіснували і набули багато спільних рис.
Так, у пшеворських похованнях того ж часу масово зустрічається
зброя різних типів, як правило, спеціально пошкоджена, ритуально
“вбита”. Щодо вельбарських могильників, то тут ми бачимо повну
відсутність будь-якого озброєння.19
Для повнішого розуміння поховальної обрядовості вельбарської
культури видається необхідною певна систематизація наявних
даних. Таким чином, для продовження дослідження пропонується
створити типологію поховань (таб. ІV). Автор ні в якому разі не
претендує на створення повної типології. Йдеться лише про спробу
на основі репрезентативного відбору створити схему такої типології,
що максимально відповідає сумі досліджених об’єктів на території
України та Білорусії.
Головний поділ, на нашу думку, має відбуватися за ознакою обряду,
тобто інгумації чи кремації. Кожна з отриманих груп поділяється у свою
чергу за особливостями розміщення решток. Тобто всі тілопокладення
поділяються на такі, де небіжчик випростаний на спині, і такі, де
він злегка скорчений на боці. Тілоспалення також неоднорідні щодо
розміщення. Вони поділяються на урнові та ямні. Далі принцип
поділу груп дещо розбіжний. Для інгумацій мала би йти ознака
орієнтації покійника, але практично всі виявлені тілопокладення на
могильниках вельбарської культури орієнтовані головою на північ.20
Кремації ж, як урнові, так і ямні, розподіляються на такі, що містять
18
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19
20

Козак Д. Н. Етноплемінна належність … – С. 156-169.
Щукин М. Б. Готский путь… – С. 28-29.
Козак Д. Н. Етнокультурна історія ... – С. 87.

200

Владислав БІТКОВСЬКИЙ

залишки поховального вогнища, і такі, що їх не містять. Такий поділ
є виправданим, бо кремації з очищеними кістками складають досить
чисельну групу у сумі поховань вельбарської культури. Крім того, сам
факт очищення кісток говорить про певний елемент ритуалу, культу.
Всі отримані в результаті структурні частини поділяються на такі, що
мають інвентар, та безінвентарні.
Для полегшення опрацювання результатів пропонується
використовувати кодування груп, де інгумації – І, кремації – К; друга
ознака позначається цифрою (випростані на спині/злегка скорчені –
1, ямні/урнові – 2); третя ознака для кремацій – маленька буква а/б,
що означає відповідно наявність/відсутність залишків поховального
вогнища у похованні; наявність поховального інвентарю позначати
плюсом “+”.
Випадають у цій типології окремі (без могильника) багаті, так
звані “княжі”, поховання на зразок поховання біля села Рудка.21
Вони, судячи з усього, належать верхівці соціальної структури носіїв
вельбарської культури та споріднених з нею культур. Їхня відмінність
від основної маси поховань значна, але за ознаками, що не входять
у запропоновану схему, тобто загальне розміщення (без могильника),
кількість та склад інвентарю. Поділ поховань за статевою ознакою
не використовується через слабку дослідженість могильників та
неможливість встановлення статі похованих у більшості випадків.
Отже, спробуємо використати цю типологію для аналізу поховань
найбільш досліджених могильників вельбарської культури у Поліссі
– це Дитиничі, Баїв І та Брест-Трішин.
На могильнику Дитиничі виявлено 21 поховання. З них 19
поховань групи К1б+ та 2 поховання групи К2а+ (таб. І).
На могильнику Баїв І було досліджено 32 поховання. Вони входять
до п’яти груп. Найширше представлені поховання групи К1, тобто
кремації ямні безінвентарні, їх виявлено 12. Наступною за кількістю
поховань на цьому могильнику є група І1+ – інгумації на спині з
інвентарем. Таких поховань вісім. По шість поховань потрапило у
групи І2+, К1+. Одним (№11) похованням представлена група К2+
(таб. ІІІ).
На могильнику Брест-Трішин представлено сім типів поховань.
Урнові трупоспалення, де з інвентарю наявна одна посудина (урна),
вважаються безінвентарними. Найбільша група К1б+ – кремації
ямні зі слідами поховального вогнища з інвентарем. Таких поховань
виявлено 32. Інших менше: група К1а+ – 14; К1б – 6; К2а+ – 10,
К2б+ – 12; К2б – 4, К1а – 1 поховань. Цікаво, що ямних поховань без
залишків вогнища та без інвентарю немає зовсім, а урнове, також
без залишків вогнища та інвентарю – лише одне (таб. ІІ).
Завдяки систематизації матеріалу стає значно простіше порівняти
поховальну обрядовість кількох могильників, а отже, і виявити основні
21
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тенденції цієї обрядовості для культури в цілому. Автор не претендує
на те, що саме ця вибірка розкриє найближчу до істини картину
поховальної обрядовості вельбарської культури. Але, на наш погляд,
подальше створення повної та докладної системи є необхідним для
вивчення вельбарських могильників і культури в цілому (таб. V).
Таким чином, найпоширенішим типом поховань виявилася
група К1б+ (кремація у ямі із залишками поховального вогнища та
інвентарем), 51–57 поховань. Цей тип використовувала найбільша
частка носіїв вельбарської культури. Оглянуті могильники
функціонували в різний час таким чином, що їх сукупність практично
покриває майже весь час існування вельбарської культури.22 Далі за
поширенням йдуть К1а+ (14‑20 поховань), К1б (6‑20 поховань), К2а+
(12-13 поховань), К2б+ (12‑13 поховань), К1а (1‑13 поховань), К2б
(чотири поховання), уся сукупність інгумацій на цих пам’ятках не
перевищує 14 поховань. Тобто інвентарні поховання переважають
над безінвентарними. Кремації переважаютьнад інгумаціями,
поховання із залишками поховального вогнища – над такими, що його
не мають. Деякі типи поховань цілком можна визнати випадковими,
вони представлені одиничними об’єктами: це ямне трупоспалення
без залишків вогнища і без інвентарю та урнові трупоспалення із
залишками вогнища, але також без інвентарю.
У результаті ми бачимо, що інгумації складають близько 12% від
загальної кількості поховань, що свідчить про наявність певної частини
населення, яка відрізнялася від основного складу за культурними та
релігійними уявленнями. Дехто з дослідників пов’язує існування таких
поховань посиленням впливу черняхівської культури.23 Але є й інший
варіант пояснень: особливий поховальний обряд могли мати окремі,
вищі (а отже менш чисельні) шари суспільства. Це підтверджується
кількома другорядними спостереженнями. Так, відсутні безінвентарні
інгумації, загалом їхній інвентарний набір багатший, ніж у
тілоспалень, “княжі” поховання германського кола практично всі є
тілопокладеннями. Враховуючи стан справ на цій території у той
час, видається можливим, що спрацювали обидва чинники. Але слід
зважати й на те, що 15 з 17 зафіксованих тілопокладень виявлено на
одному могильнику (Баїв І), де вони складають 50% усіх поховань. А
ще два – “княжі” поховання, що не стосуються жодного могильника.
Тобто необхідно розглядати і варіант локальних особливостей обряду
якоїсь групи носіїв культури – етнічної, територіальної тощо.
Інвентар відсутній у 21 похованні з оглянутих 148, тобто вони
складають 14 % і наявні лише на двох пам’ятках. Таким чином,
безінвентарні поховання можна розглядати як виразну меншість із
загальної суми поховань. Усі безінвентарні поховання – кремації.
22
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Варіанти трупоспалень без залишків поховального вогнища та
без інвентарю не використовувалися взагалі. Інвентарні поховання
цілком переважають безінвентарні. А от поділ за наявністю урни
міг би бути приблизно рівним, якщо не враховувати найчисельнішу
групу. Сьогодні ми можемо вказати на значну кількісну перевагу
ямних трупоспалень над урновими. При цьому інвентар урнових
поховань дещо багатший за ямні. Кількісно їх менше, тобто вони
також цілком могли належати верхнім шарам тогочасного суспільства,
як і інгумації. Але ж навряд чи могли існувати два такі різні обряди в
одному суспільному прошарку одного народу. Отже, маємо ще один
доказ на користь поліетнічності вельбарської культури в українському
Поліссі, посилення із часом впливів на неї сусідніх культур.
Серед сталих ознак поховального обряду вельбарської культури
на території України можна зазначити відсутність зброї серед
поховального інвентарю, орієнтацію небіжчика головою на північ у
трупопокладеннях, відсутність надмогильних споруд. Кремації над
тілопокладеннями значно переважають. Найпоширенішим типом
обряду є трупоспалення на стороні. Деякі дослідники пов’язують урнові
поховання з посиленням впливів пшеворської культури.24 Виходячи з
наявних даних, можна стверджувати, що урнові поховання належать
верхнім прошаркам суспільства носіїв вельбарської культури. Таким
чином, наявність урни може свідчити про соціальну стратифікацію
населення.
Щодо інгумацій, то вони зустрічаються значно рідше, виявлені як
на могильнику, так і окремо від нього (так звані “княжі” поховання).
Небіжчики у них орієнтовані головою на північ, здебільшого
випростані на спині, але іноді злегка скорчені. Тут зустрічаються
такі черняхівські елементи, як перехрещені у колінах ноги, земляне
“підголів’я” на дні поховальної ями. Виходячи з низки чинників
(відсутність безінвентарних інгумацій, загалом багатий інвентар,
наявність “княжих” поховань – інгумацій), можна припустити, що
обряд тілопокладення використовували верхні шари суспільства
носіїв вельбарської культури. Тут випливає певний цікавий момент.
Якщо для еліти були характерні і інгумації, і урнові трупоспалення,
то, враховуючи, що навряд чи було дві еліти, один з обрядів можна
вважати перейнятим. Перейнятим міг бути і перший, і другий,
адже урнові трупоспалення характерні для пшеворської культури, а
інгумації, схожі на виявлені, – для черняхівської. Також необхідно
врахувати, що на ранішому (кін. ІІ – кін. ІІІ ст. н. е.), БрестТрішинському могильнику інгумацій не виявлено25, натомість є
великий відсоток урнових поховань. З огляду на все вищесказане
достовірнішим видається твердження, що саме інгумації стали для
пам’яток вельбарської культури на території України перебраним
елементом. Але незначна дослідженість могильників вельбарської
24
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культури на території України на сьогодні не дає можливості
остаточно вирішити це питання.
Іншим невирішеним питанням залишається наявність так
званих “жертовних ям” – неправильної форми, діаметром від 0,7 до
2,0 м і глибиною від 0,5 до 1,7 м, заповнених золою. Вони можуть
мати як округлу, так і підпрямокутну форму. Ями розташовано між
похованнями. В Україні вони виявлені на могильниках Любомль
(20 ям) та Машів (6 ям), також вони присутні на білоруському
могильнику Брест-Трішин.26 Такі ями зустрічаються у Скандинавії,
Помор’ї, Полаб’ї тощо. Існує також припущення, що вонивласне були
місцем спалення небіжчиків. Але проти цього свідчить надзвичайно
мала кількість знахідок (у тому числі перепалених кісток) у цих
конструкціях. Питання щодо них є мало вивченим. Спеціально ними
ніхто не займався. Основних припущень два. Більшість дослідників
пов’язують їх зі звичаєм, що донедавна побутував у Скандинавії,
палити жертовний вогонь біля могил і заривати його залишки до
окремої ями27. Інші припускають, що це було, власне, місце спалення
небіжчиків. Така гіпотеза видається слабшою через набір матеріалу,
виявлений у заповненні таких ям. Окрім золи, у заповненні зрідка
зустрічаються фрагменти керамічного посуду, дрібні перепалені
кістки тварин, дрібні речові знахідки (пряслиця, намистини), тут
присутні великі камені-валуни.28 Такий набір більше відповідає
жертовній тризні, аніж місцю спалення.
Виглядає, що носії вельбарської культури були досить терпимі
у релігійному плані. Бо такий великий набір варіантів обряду
поховання показує і варіативність релігійного культу у вельбарській
культурі. Виходячи з того, що більшість поховань – кремації, можна
припустити велике значення вогню у релігії цієї культури. Також
присутні елементи фетишизму (гребені), можливо, магії (власне
складність культу) і, звісно, анімізм, що випливає з самого факту
існування складного обряду.
Окремо слід зазначити виявлену систематизацією поховальних
пам’яток неоднорідність могильників усередині самої групи
вельбарських пам’яток. Так, могильник Баїв І має риси, що сильно
відрізняються від інших досліджених пам’яток – 50% інгумацій,
велика кількість безінвентарних поховань тощо. Так само за набором
ознак поховального обряду досить сильно різняться пам’ятки БрестТрішин, Любомль, Дитиничі тощо.
Виявлення закономірностей сильно утруднене тим, що пошук та
дослідження пам’яток вельбарської культури майже не провадяться
в Україні. Жоден могильник не було досліджено повністю, тобто всі
числові дані по Україні викликають сумнів. У той же час існує велика
ймовірність того, що пам’ятки, які містять необхідну інформацію,
руйнуються.
26
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Таблиця 3

Зведена таблиця поховань, виявлених на
могильнику Баїв І 29
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Таблиця 4

Зведена таблиця видів поховань вельбарської
культури на найбільш досліджених могильниках
України та Білорусі30

Таблиця 5.

Кількість поховань на могильниках вельбарської культури,
по типах
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Александр ЕРМОЛИН

Десять лет работы Керченской охранноархеологической экспедиции

С

оздание и становление Керченской охранно-археологической
экспедиции состоялось в начале третьего тысячелетия.
Образованная в 2000 году на базе небольшого археологического
отряда из сотрудников Крымского филиала и археологов Керченского
музея, экспедиция превратилась в крупную постоянно действующую
научную и охранно-археологическую структуру со своим штатом,
базовыми памятниками, с широким охватом территории, вклю
чающей не только город Керчь, но и весь Ленинский район, а это
85‑100 км с запада на восток и 20-54 км с севера на юг.
За десять лет сформировался состав научной группы Керченской
экспедиции, которая в настоящее время состоит из семи человек:
начальник экспедиции А. Л. Ермолин, научный консультант к. и. н.
С. Г. Колтухов, научные сотрудники А. В. Куликов и Д. В. Бейлин,
лаборанты С. А. Ермолин, М. А. Котин, С. А. Бейлина. Постоянную
научно-методическую, издательско-редакционную поддержку ока
зывает экспедиции ведущий научный сотрудник ИА РАН д. и. н.
А. А. Масленников.
Экспедицией проведено сплошное археологическое обследование
целых районов Восточного Крыма. На топографическую основу были
нанесены десятки и сотни памятников от эпохи бронзы до позднего
средневековья. Всего за последние 10 лет на территории города Керчи
нами исследована площадь не менее 2000 м2 (стационарные охранные
работы на ул. 23 Мая, Карла Маркса, Самойленко, 1-ая Митридатская
в Адмиралтейском проезде, шурфовки культурного слоя, число
которых исчисляется многими десятками). Эта работа еще далеко не
закончена и активно продолжается в течение всего полевого сезона,
который длится у нас с начала января по конец декабря. По итогам
работ на отдельных памятниках готовятся к публикации отдельные
монографические исследования, в фонды Керченского заповедника
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поступили богатейшие коллекции керамики, светильников, монет,
терракотовых статуэток, изделий из стекла, камня, кости, металла.
Сенсацией стало открытие в 2008 г. фрагмента латинской надписи
(второй, известной на территории Боспора!).
Наверное, то главное, что было сделано, это даже не результаты
раскопок на отдельных объектах. Может быть, впервые в истории
боспорской археологии исследовательские работы приобрели понастоящему систематический и масштабный характер, впервые
был налажен самый тесный контакт с органами охраны культурного
наследия, установлены прочные связи с отечественными и
зарубежными коллегами, работающими в Восточном Крыму.
Охранные работы перестали быть счастливым исключением из
общего правила, они стали повседневной практикой хозяйственной,
научной и культурной жизни города Керчь, вышли за его пределы и
охватили весь Ленинский район.
И все же, в настоящей статье речь пойдет не об археологических
буднях последнего десятилетия. Мне хочется рассказать о наиболее
ярких и значимых археологических находках, сделанных за последние
два года работы Керченской экспедиции. Это открытие нескольких
уникальных погребальных комплексов Джурга-Обинского некрополя
эпохи Великого Переселения народов (в районе городища Китей
на Черноморском побережье Восточного Крыма), исследование
оборонительных сооружений митридатовской эпохи в районе озера
Чокрак на Азовском побережье, замечательный по своему богатству
и разнообразию комплекс материалов из мастерской коропласта
на северном склоне горы Митридат в Керчи. Отдельно хотелось
бы остановиться на совсем недавнем открытии: монументальной
гробнице первых веков нашей эры, сложенной из многочисленных
архитектурных деталей разобранного эллинистического храма.
Разнообразен и спектр археологических открытий Керченской
экспедиции: утонченное богатство золотых украшений из некрополя
Джурга-Оба, которое ассоциируется с праздничным костюмом
высших представительниц варварской знати, контрастирует
с суровой простотой и монументальностью остатков башен и
оборонительных стен на господствующих высотах, открытых всем
ветрам, раскопанных в районе Чокракского озера. Продукция
мастерской пантикапейского коропласта, немного грубоватая с яркой
кричащей росписью контрастирует с безупречно исполненными в
местном материале – плотном сероватом известняке – архитектурными
деталями эллинистического храма с сохранившейся на них
полихромной раскраской.
Представленные ниже археологические памятники и находки
относятся к разным хронологическим периодам боспорской истории.
Их объединяет то, что все они были созданы или принадлежали
древним жителям Боспора и, таким образом, являются своеобразными
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Рис. 1. План
некрополя
Джурга-Оба.
Раскопки
2001-2008 годов

Рис. 2. Некрополь
Джурга-Оба. Склеп 29.
План и разрезы
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“стоп-кадрами” своей эпохи. Для создания полноценной исторической
ленты, к чему, собственно, и стремится археологическая наука за
последние два столетия, необходимо иметь тысячи таких кадров,
а это многолетняя работа многих экспедиций и исследователей,
которая вряд ли завершится в обозримом будущем. И все же,
несмотря на то, что наши знания о Боспоре далеко не полны, мне, как
руководителю Керченской экспедиции и всем моим коллегам приятно
осознавать, что и наш вклад был сделан в создание “многосерийного
документального фильма” под названием: “История Боспора”.
Могильник Джурга-Оба, расположен в одном километре к северу
от городища Китей. Он был открыт и впервые исследовался в 1928–
1929 гг. экспедицией, в состав которой входили: Ю. Ю. Марти,
В. Ф. Гайдукевич и Л. П. Харко. О существовании могильника
у подножья кургана Джурга-Оба директор Керченского музея
Ю. Ю. Марти узнал от жителя деревни Коп-Такиль “счастливчика”
Т. А. Савченко. Всего было открыто 6 склепов, причем два сохранили
настенную роспись (склепы 1 и 2). Археологами была проведена
выборочная зачистка погребальных камер, фотофиксация, сделаны
архитектурные обмеры. Преддромосные ямы экспедицией не
исследовались (за исключением склепа 3), поскольку участники
экспедиции попадали в склепы через грабительские лазы. Более
детальные работы на памятнике планировалось провести в
последующих полевых сезонах. Однако начавшееся строительство
железо-рудного комбината в Камыш-Буруне и открытие в ходе
строительных работ античного города Тиритака коренным образом
изменили планы исследователей. С 1930 г. и вплоть до начала войны
археологами преимущественно обследовались памятники в городской
черте Керчи. Во время войны сильно пострадал архив Керченского
музея, и со временем местоположение склепов Джурга-Обинского
некрополя было утеряно.
С 2001 г. работы на некрополе Джурга-Оба были возобновлены
Керченской охранно-археологической экспедицией КФ ИА НАНУ.
На Джурга-Обинском некрополе за последние 8 лет открыто и
исследовано 42 склепа и 19 могил. В первых двух сезонах было
установлено местоположение Склепов 1–5, эти погребальные
комплексы были повторно открыты и полностью исследованы (за
исключением Склепа 6, который пока так и не обнаружен).
Уже с самого начала работ стало ясно, что практически все
склепы и большая часть могил были ограблены еще в древности.
Примечательно, что в отличие от современных мародеров, их
древние предшественники забирали из гробниц только изделия
из драгоценных металлов, их добычей в основном становились
украшения из золота. Практически нетронутыми оставались
керамика, стеклянная посуда, предметы из железа и бронзы. Для
грабителей не представляли интереса даже украшения из серебра,
поскольку оно было низкопробным и покрытым окислами.
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Рис. 3. Некрополь Джунга-Оба. Раскопки 2007 г. Женские украшения из
Склепа № 29: 1‑2 – диадема с трилистниками; 3‑4 – серьги с сердоликовыми и
гранатовыми вставками; 5 – ожерелье с подвесками; 6 – ожерелье из рубчатых
пронизей; 7 – фибула; 8 – нашивные бляшки; 9‑10 – фибулы; 11 – золотая игла;
12 – косметический набор; 13 – перстень в стиле “клаузане”
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За время исследования некрополя была собрана обширная и
представительная коллекция находок, насчитывающая до тысячи
предметов. По остаткам погребального инвентаря, украшениям,
элементам одежды и вооружения удалось установить время
возникновения и существования могильника. Наиболее ранние
находки датированы концом III – началом IV вв., наиболее
поздние относятся ко второй половине VI в. Наиболее целостные
и представительные комплексы, по которым можно судить об
этнической принадлежности части населения, существовавшего
поблизости города, были открыты в 2007 и 2008 годах.
В 2007 г. при исследовании Склепа 29 (рис. 1‑3) было выявлено
и исследовано богатое женское захоронение. Склеп – грунтовый, с
трапециевидной в плане погребальной камерой, небольшим дромосом
и преддромосной ямой длиной около 4,5 м. Склеп впущен на глубину
4,89 м от дневной поверхности. К нашему большому изумлению,
захоронение оказалось не ограбленным.
Несмотря на то, что грабители дважды проникали в склеп
(их лазы были выявлены как со стороны дромоса, так и в своде
погребальной камеры) и ограбили одну лежанку с захоронением,
на второй сохранилось нетронутое женское погребение, заваленное
грунтом просевшей кровли. В склепе было совершено захоронение
женщины в возрасте до 25 лет. На погребенной были золотые
и серебряные украшения, а также предметы туалета (рис. 3). К
погребальному инвентарю также можно отнести краснолаковое
блюдо с остатками загробной трапезы (от нее сохранилась баранья
кость), стеклянный кувшин и медную боспорскую монету, лежащую
в ногах погребенной.
Украшения представлены найденными в районе головы и шеи:
диадемой из золотой фольги с шестиконечной звездой по центру
и трилистниками по краям (рис. 3: 1-2), двумя золотыми серьгами
с сердоликовыми и гранатовыми вставками (рис. 3: 3-4), золотым
ожерельем из плетёного шнура с подвесками (рис. 3: 5), ожерельем
из тройных золотых рубчатых пронизей, чередующихся с тройными
низками черного бисера (рис. 3: 6).
На пальце правой руки погребенной был надет золотой перстень
с инкрустированным щитком, выполненным в стиле “клаузане”
(рис. 3: 13). Ворот, рукава верхней и нижней одежды были обшиты
тиснеными золотыми бляшками (рис. 3: 8). Верхняя одежда была
скреплена на груди двумя серебряными двухпластинчатыми
фибулами (рис. 3: 9-10). С левой стороны в районе пояса находилась
еще одна серебряная двупластинчатая фибула меньших размеров,
рядом с которой был обнаружен цилиндрический серебряный футляр
с крышкой – игольница с двумя большими бронзовыми швейными
иглами и одной миниатюрной золотой. Там же находился небольшой
железный ножичек (рис. 3: 11). Вероятно, фибулой был пристегнут
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кожаный мешочек с игольницей и ножом, поскольку ниже фибулы
находилось пятно тлена коричневого цвета, характерного именно
для остатков кожи. С правой стороны погребенной в районе груди
находился “косметический набор”, состоящий из скрепленных общим
кольцом копоушки и инструмента для чистки ногтей (рис. 3: 12).
Если украшения не являются определяющим фактором этнической
принадлежности, то парные фибулы присущи готскому женскому
костюму. Захоронение с аналогичным набором погребального
инвентаря было найдено в Хохфельдене (Франция) и датируется
первой половиной V в.
В 2008 г. раскопки на некрополе были продолжены. Поскольку
поле, на котором находился раскоп 2007 г., было засеяно пшеницей,
было принято решение исследовать центральную часть могильника,
находящуюся “под парами”. Здесь было выявлено три склепа 39–41.
Все они имели признаки ограбления, в районе дромосов читались
темные пятна грабительских лазов. Первым был расчищен склеп 40
(рис. 4). Он оказался полностью разграбленным. Перед дромосом,
в грабительском отвале были найдены фрагменты амфоры,
раздавленный стеклянный кувшин и фрагменты краснолакового
блюда, но по отдельным находкам в погребальной камере было
видно, что в ней были захоронены далеко не рядовые граждане.
Среди материала из склепа были: фрагмент обкладки ножен меча,
выполненный из перегородчатого золота с гранатовыми вставками
в стиле клаузане (рис. 5: 8), халцедоновое перекрестие кинжала
(рис. 5: 9), железное перекрестие большого кавалерийского меча
с остатками золотой фольги и две серебряные двупластинчатые
фибулы с отломанными нижними пластинами. Нас удивило то, что
самих клинков меча и кинжала не было. Вероятно, они были унесены
грабителями, поскольку их рукояти и ножны были украшены
золотыми обкладками.
Погребальная камера была зачищена на уровне пола. Останков
погребенных почти не сохранилось, только в левом от дромоса углу в
небольшом углублении лежал фрагмент верхней части человеческого
черепа. Здесь же была найдена покрытая зелеными окислами
небольшая прямоугольная бронзовая пластинка.
Сенсационные результаты дала расчистка пола камеры в левом
дальнем от входа углу. Здесь в небольшой ямке был найден тайник
с золотыми украшениями в стиле “клаузане”. В нем находились две
золотые серьги с золотыми подвесками, украшенные гранатовыми
вставками (рис. 5: 1-2), золотое ожерелье из пирамидальных пронизей
(рис. 5: 5) с черным бисером и два золотых перстня с щитками,
украшенными гранатовыми вставками (рис. 5: 3-4).
На следующий день, после проведения графической и
фотофиксации находок, в склепе 40 была проведена повторная
зачистка пола. В углублении с фрагментом черепа, прямо под ним,
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Рис. 4. Некрополь Джурга-Оба.
Раскопки 2008 года.
План и разрезы Склепа № 40

Рис. 5. Некрополь Джурга-Оба.
Склеп № 40:
1‑7 – женские украшения;
8 – фрагмент обкладки ножен меча;
9 – перекрестие меча (кинжала)
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был выявлен еще один тайник с двумя браслетами, выполненными
в зверином стиле (рис. 5). Браслеты парные в виде двух волков,
держащих в зубах диск, разделенный крестовидной перегородкой,
образующей по центру ромб, заполненный белой стекловидной пастой.
По центру ромба – круглая гранатовая пластинка-вставка. Четыре
сектора, отделенные перегородкой, также заполнены гранатовыми
вставками. Все найденные в склепе украшения составляют единый
гарнитур, и вероятно, выполнен одним мастером. Датируется
комплекс последней четвертью V в. Прямых аналогий комплексу
ювелирных изделий из Склепа 40 2008 г. науке неизвестно.
В отличие от комплекса 2007 г., который представляет собой
набор украшений, собиравшийся довольно продолжительное время,
женский гарнитур драгоценностей 2008 г., в совокупности с дорогим
оружием, скорее всего, являлся единовременным посольским даром.
Можно предположить, что захороненная в склепе супружеская
чета в свое время занимала самое высокое социальное положение.
Украшения, найденные в 2008 г., скорее характерны для варварской
знати Центральной Европы, хотя и на Боспоре были известны
подобные отдельные находки. Как в первом, так и во втором наборе
присутствуют парные фибулы, и, как уже упоминалось выше,
это является определяющим признаком германского – готского
костюма.
Несмотря на то, что некрополь был ограблен еще в древности,
выявлен материал, позволивший уверенно датировать памятник
началом IV в. – концом третьей четверти VI в. Среди исследованных
склепов, особое место занимают Склепы 29 и 40, где были найдены
не ограбленные богатые женские захоронения. По сохранившимся
элементам костюма можно с уверенностью говорить о германской
(готской) принадлежности части населения, похороненного на
некрополе.
В 2007 г. в ходе охранных раскопок, проводимых на участке
принадлежащему гражданину Быстрову А. Ю., расположенному
по переулку Пантикапейский 16/1, в г. Керчи, была выявлена и
исследована хозяйственная яма.
Яма грушевидной формы. Верхняя часть её разрушена. Диаметр
сохранившейся верхней части составляет 1,80 м, диаметр дна ямы
2,35 м. Глубина ямы 2,18 м. Первоначально яма использовалась
как зернохранилище. Заполнение ямы представляло собой сброс
фрагментов амфорной тары, фрагменты кухонной и столовой посуды,
фрагменты светильников, а также большое количество фрагментов
терракотовых статуэток, протом, масок. Кроме того в заполнении
найдены части гипсовых форм, краски разных цветов, разведённые
в створках мидий, стеклянной посуде и краснолаковых чашках. В
заполнении находились части пода печи из обожженной глины. Всё
это пересыпано слоями золы и раковинами мидий.

Десять лет работы Керченской экспедиции

В заполнении выявлено шесть монет. Среди них одна монета
Котиса I (69-93), одна монета Савромата I (93-123), три монеты
Риметалка (131-154) и одна монета Савромата II (174-210).
Анализ материала показал, что заполнение ямы является сбросом
бытового мусора, развала печи, золы и керамического брака из
керамической мастерской коропласта, которая находилась в
непосредственной близости от ямы. Об этом говорит тот факт, что
множество форм посуды и терракотового материала собирается
полностью.
Наличие красителей, как разведённых, так и исходного материала
– нерастёртых компонентов, дают право утверждать, что после обжига
продукция раскрашивалась. Из множества фрагментов терракотовых
изделий, представленных в комплексе, можно выделить изделия со
следами краски.
В 2008 г. во время археологических разведок в линии Чокракского
вала1 был осмотрен курган с многочисленными грабительскими шурфами (рис. 6: 1). В шурфах определялись строительные остатки какого-то монументального сооружения. В грабительских отвалах находилось большое количество керамики I в. до н.э. – I в.н.э. После
зачистки одного из шурфов выяснилось, что строительные остатки
являются частью стены оборонительной башни. Высота, на которой
была построена башня, является главенствующей в данной местности, с неё хорошо просматривается северный участок Чокракского
вала (вала Бескровного?) вплоть до укреплений Мыс Чокрак. С юга от
высоты на расстоянии около 3 км расположено поселение Багерово
Северное, за ним, на прямой видимости находится поселение Маяк.
На юго-востоке просматривается курган Куль-Оба.
В целях предотвращения дальнейшего разрушения памятника,
было принято решение провести охранные раскопки. В ходе
раскопок выяснилось, что к башне примыкают хозяйственные
постройки и составляют единый комплекс (рис. 6: 2). Параметры
башни 14,20×8,10 м при ширине стены 1,85 м. Стены сложены
из хорошо обработанных известняковых блоков размерами от
0,58×0,56×0,48-0,50 м до 1,10×0,58×0,47 м. В забутовке кладки
были использованы подтесанные известняковые камни размерами
от 0,17×0,16×0,10 м до 0,42×0,40×0,24 м. Археологический
материал представлен фрагментами краснолаковой посуды и
многочисленными фрагментами амфор. Среди обломков амфор
отметим фрагменты профильных частей и стенок оранжевоглиняных
амфор с воронковидным горлом I в. до н. э. – I в.н.э., псевдокосских
красноглиняных амфор I в. до н. э. – I в.н.э., красноглиняных амфор
(типа 79 по Зеест) I в. до н.э. – I в.н.э., светлоглиняных широкогорлых
амфор типа С I второй половины I в. до н.э. – первой четверти
I в.н.э. К сожалению, более точной датировке материал не поддаётся.
1
Масленников А. А. Древние земляные погранично-оборонительные сооружения Восточного Крыма. – М., 2003. – С. 121-127
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Рис. 6. Башня-усадьба. Раскопки 2008 года: 1 – ситуационный план
местоположения укреплённых поселений I в. до н.э. – I в.н.э., башни-усадьбы,
участка Чокракского вала и оборонительной стены;
2 – остатки башни, вид с востока, сверху
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Комплекс башня-усадьба, вероятно, был построен около середины
I в. до н. э. и просуществовал до середины I в. н. э. За это время сама
башня была разобрана и на её месте были возведены более скромные
постройки.
Обследуя ров, в систему которого входила башня, в одном
километре восточнее были выявлены остатки оборонительной
стены и прослежены на протяжении около 70 м (рис. 7). Стена была
построена на выходах скалы, которые были “вписаны” в кладку.
Был зачищен участок стены, протяженностью 15 м. Перепад высот
в пределах расчищенного участка стены составил 2,07 м. Стена
ориентирована в направлении СВ-ЮЗ (23º‑203º). СВ и ЮЗ окончания
кладки примыкают к скальным выходам известняка. Ширина стены
варьируется в пределах 2,30 м. Сохранилась она на высоту одногодвух рядов камней от 0,20 до 0,80 м. Наиболее хорошо сохранился
юго-восточный фас кладки стены. Стена была сложена из крупных и
средних плотных необработанных известняковых камней размерами
от 0,15×0,10×0,08 м до 0,90×0,80×0,76 м. Фасы стены можно
охарактеризовать как иррегулярные бутовые, ряды не выдержаны.
Кладка трёхслойная двухлицевая, заполнена мелкими и средними
бутовыми камнями с засыпкой суглинком. Стена сложена на слегка
подтёсанном выходе известнякового скального коржа. Вероятно при
прокладке линии рва, в районе выходов скалы возникли трудности
в выемке скального грунта и на этом участке была выстроена стена.
Подобных участков на трассе вала от Башни-усадьбы до укреплений
Мыс Чокрак насчитывается три, включая выявленную стену. На
остальных выходах скал по трассе рва и вала явных следов построек
не выявлено, но ров, доходя до них, обрывается и продолжается уже
за скальными выступами.
Общая протяжённость предполагаемых стен около 180 м. Всего
же в этом месте уверенно прослеживается участок рва и вала вместе
со стенами и башей на протяжении 4,25 км, составляющий единую
линию обороны, которая, вероятнее всего, сооружена около середины
I в. до н. э. О подобного рода эшелонированной обороне Боспора в
свое время писал С. Г. Колтухов2.
Необходимо упомянуть ещё одну уникальную находку. Фрагмент
плиты с остатками латинской надписи (рис. 8), найденный в 2008 г.
на северном склоне горы Митридат в доме № 23 по ул. Эспланадной,
который принадлежит Ермолину С. А. Плита была встроена в стену
жилого дома начала XX в. Левая, боковая сторона плиты окрашена
несколькими слоями извести. Размеры плиты: высота – 50 см, ширина
– 24 см, толщина – 16 см. Высота букв – 8 см, расстояние между
строчками 5 см. Надпись, от которой сохранилось три строки текста,
вырезана на плотном мелкозернистом известняке светло-жёлтого
цвета достаточно аккуратно, по линейке. Как уже упоминалось выше,
2

Колтухов С. Г. Укрепления Крымской Скифии. – Симферополь, 1999.
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это вторая по счету надпись
на латыни найденная в
Керчи.
В конце декабря 2008 г.
при обследовании грабительского шурфа был
выявлен уступчатый склеп
(рис. 9). Грабители про
никли в погребальную ка
меру склепа, проломав
перекрытие. К разочаро
ванию мародёров, склеп
оказался пустой. При его
обследовании выяснилось,
что склеп построен из
деталей эллинистического
храма или общественного
здания. Детали карниза зда
ния были использованы в
качестве фундамента стен
склепа, все они имели сле
ды полихромной росписи
(рис. 10). Стены, также яв
ляются
архитектурными
деталями вторичного ис
пользования. Детали, вы
полнявшие в склепе роль
контрфорса-подпорки зак
ладной плиты, были сданы
в Керченский музей на
реставрацию.
Склеп прямоугольный
в плане, двухкамерный,
с открытым дромосом.
Погребальная камера раз
мером 2,72×1,87 м, вы
сота по центру камеры
1,92 м. Камера отделена от
небольшого коридорчикадромоса
пилястрами
с
капителями с остатками
полихромной
живописи.
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Рис. 9. Ленинский район АРК.
Разведки 2008 года.
Уступчатый склеп, построенный
из архитектурных деталей
эллинистического храма

Рис. 10. Архитектурные детали
из уступчатого склепа: 1 – карниз
с росписью; 2 – роспись карниза
по М. Ростовцеву; 3 – фрагмент
росписи нижней плоскости карниза;
4 – капитель с росписью – деталь
пилястры склепа.

Размеры коридора 0,71 м в длину и 1,51 м в ширину. Высота
совпадает с высотой камеры.
Склеп был построен, вероятней всего, около середины I в.н.э.,
когда храм или общественное здание перестали функционировать.
Склепы римского времени с уступчатым перекрытием на Боспоре исследовались ранее3. Эта находка уникальна не только своей сохранностью, но и тем, что по деталям, а их насчитывается более 50-ти,
можно реконструировать здание. По характеру росписи, постройка
датируется концом III-II в. до н.э.4 В 2009 г. планируется более детальное исследование погребального комплекса, а также его перенос
в лапидарий Керченского заповедника с дальнейшей музеефикацией
комплекса.
3
Ермолин А. Л. Склепы с уступчатым перекрытием первых веков н. э. на Боспоре //
ДБ. – 2007. – Вып. 11. – С. 106‑126.
4
Ростовцев М. Античная декоративная живопись на юге России. – СПб., 1914. –
С. 130‑132, табл. XL.
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Історична топографія середньовічного
Корчева за матеріалами рятівних
розкопок Керченського
історико-археологічного музею

Р

ятівні розкопки, поряд із розвідками, є найцікавішим видом
археологічних досліджень. Адже археолог рідко коли може
передбачити характер виявленої у ході земляних робіт пам’ятки.
Особливо, коли мова йде про населений пункт із багатолітньою
історією. Керч – місто 26 століть і належить до так званих “вічних”
міст, адже життя тут існувало безперервно увесь цей час.
Ще на початку ХІХ ст. було встановлено місцезнаходження
Пантікапея та інших міст Боспорського царства. Одночасно антична
археологія стала провідним напрямком досліджень у регіоні. Лише
згодом, коли слов’янська археологія досягла значних успіхів, постало
питання про пошук та вивчення пам’яток ІХ–ХІІІ ст. Вірогідність
існування тут довготривалого поселення підтверджувала й наявність
видатної пам’ятки візантійської архітектури – церкви Іоанна Предтечі.
Неабияку роль в активізації вивчення середньовічного періоду в
історії Керчі відіграло також віднайдення Тмутараканського каменя.
Хоча ця пам’ятка епіграфіки була предметом жвавої дискусії ще з
кінця ХVІІ ст., достовірність існування Тмутаракані остаточно довів
лише Б. Рибаков у середині 50-х рр. минулого століття. Наслідком
накопичення матеріалу з історії столиці Тмутараканського князівства
стали й спроби локалізації Корчева.
Важливо підкреслити, що середньовічне городище слід було
шукати в центральній частині Керчі. Проте у ХІХ та на початку
ХХ ст. ця територія не зазнала значних перебудов, а отже, й не
досліджувалася. Після Жовтневого перевороту 1917 р. та закінчення
громадянської війни новостворений Керченський державний
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історико-археологічний музей
(далі КІАМ), користуючись зни
щенням приватної власності
на землю, зосередив свої сили
на дослідженні городища Пан
тікапея на схилах Мітридату.
Аналізуючи
діяльність
музею за 125 років його існу
вання, Л. Чуістова 1951 р.
писала, що внаслідок зміщен
ня акценту на вивчення істо
рії Боспорського царства
середньовічні пам’ятки на
півострові відомі лише фраг
ментарно. Вони фіксуються,
але досліджуються не зав
жди1. Керченський музей
висунув пропозицію до всіх
археологічних осередків краї
ни
створити
комплексну
експедицію для дослідження
історії середньовічного Кри
му. Вона б працювала на
території Керченського та Та
манського півостровів, що дозволило б повніше висвітлити історію
Тмутараканського князівства. На науково-методичній нараді КІАМ
за участю Б. Рибакова, В. Блаватського та В. Гайдукевича ця
пропозиція, однак, не знайшла підтримки.
Незважаючи на це, у зв’язку з післявоєнною відбудовою міста
співробітники музею отримали змогу цілеспрямовано проводити
збір матеріалу, щоб метою локалізувати літописне городище. Цей
напрямок досліджень у планово-звітній документації музею отримав
назву “тмутараканська проблема”.
Особливу увагу керченські археологи звернули на збір матеріалів
VІІІ–ХІІІ ст. Значною нагодою для цього стало прокладання міських
комунікацій у центральній частині Керчі. Упродовж травня–грудня
1956 р. науковий співробітник КІАМ С. Лев (Берзіна) спостерігала
за прокладанням водопроводу вздовж вул. Леніна, Я. Свердлова,
К. Лібкнехта, В. Дубиніна та у Дмитрієвському провулку. Згодом, від
червня до липня 1959 р., у результаті широкомасштабного прокладання
міської теплоцентралі на вул. Я. Свердлова співробітники музею
зібрали величезну кількість матеріалу – близько 2,5 тисяч артефактів.
Проте до колекційного опису з огляду на важливість вивчення життя
1
Чуистова Л. Пятилетний план работы музея // Керченский рабочий. – 1951. – 29 авг.
– № 170 (8163). – С. 3.
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Корчева було включено лише 25 предметів експозиційного характеру
та вироби середньовічного часу2.
Найбільші перепланування у центральній частині сучасного міста
відбувалися до початку 60-х роках минулого століття. Спорудження
міського театру, будинку зв’язку, облаштування міської набережної,
реорганізація підприємств у прилеглих до вул. Свердлова районах
та проведення у зв’язку з цим низки рятівних розкопок дало змогу
скласти уявлення про історичну стратиграфію та топографію
різночасових поселень, які коли-небудь існували на території Керчі.
Особливістю цих робіт стало й те, що відомості про них більшою
мірою залишилися неопублікованими.
Загалом можна виділити три групи пам’яток, аналіз яких дав
змогу скласти уявлення про соціально-економічне життя Корчева та
приблизно окреслити його розміри. До першої групи слід зарахувати
поховання (однак за винятком некрополя біля церкви Іоанна Предтечі,
який є своєрідним комплексом). В архівних документах нам вдалося
віднайти інформацію про понад 50 середньовічних поховань. У
звіті В. Блаватського також є згадка про 36 поховань такого роду3.
Добре локалізуються три ділянки середньовічного некрополю:
по вул. Свердлова, вул. 23 травня 1919 р., вул. К. Лібкнехта та на
вул. Театральній. Таким чином, ця територія не входила до складу
міста у період з VІІІ по ХІІІ ст. Тезу про це підтверджує й відсутність
будівельних залишків відповідного часу на обстежених територіях.
Обряд поховання християнський: тілопокладення на спині,
орієнтоване головою на захід. Типовим для Криму є й відхилення
поховання на південь. Другою типовою ознакою є те, що середньовічні
поховання перекривають античний некрополь чи прошарки
пантікапейських сміттєзвалищ. Кістяки випростані на спині, ноги
випрямлені, руки зігнуті в ліктях або простягнуті вздовж тіла.
Цікавими є поховання № 1/594 та 2/59, здійснені в кам’яних
ящиках з перекриттям, у головах – продряпаний хрест (рис. 1).
Усередині кам’яного ящика № 1/59 містилося парне поховання.
Скелети лежали один на одному. Поховальний інвентар – три браслети
та дві бронзові скріпки 5. Поховання № 2 зруйнували робітники,
тому з поховального інвентарю С. Берзіна виявила лише браслет.
Аналогічною до попереднього комплексу була закладна торцева
плита з продряпаним хрестом (“з вусиками”, рис. 2). Одне з поховань
2
Науковий архів Керченського історико-культурного заповідника (далі НА КДІКЗ). –
Оп. 9. – Од. зб. 115. Отчеты о работе научных сотрудников музея за 1958 г. – Арк. 29.
3
Блаватский В. Д. Раскопки Пантикапея в 1954–1958 гг. // СА. – 1960. — № 2. –
С. 171.
4
Нумерація подана за Літописом археологічних робіт КІАМ № 1 (зберігається у НА
КДІКЗ).
5
НА КДІКЗ. – Оп. 2 – Од. зб. 164. – Дневники наблюдений за прокладкою траншеи по
ул. Кирова и по ул. Энгельса; по Красноармейскому и Кооперативному переулкам; исследование объекта, обнаруженного на Строительной улице. (1958–1959 гг.) – Арк. 25.
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по вул. Леніна містило за
лишки чотирьох похованих
(рис. 3). Три черепи лежали
лицевими кістками донизу,
а один – повернутий на бік.
На всю довжину гробниці
випростаний лише верхній
кістяк,
який,
вірогідно,
був покладений останнім6.
Колективні поховання були
дуже розповсюдженими у
Криму, особливо у VІІІ–ІХ ст.
Схожі поховання зафіксовані
також 1988 р. з північного
боку церкви Іоанна Предтечі.
Відмінним є те, що в одній
могильній ямі зафіксовано
чотири кістяки. Однак лише
один з них виявився цілим,
решта зруйновані7.
У результаті спостережень
за ремонтом водогону на вул.
Свердлова між будинками
“АзчорНІРО” та приміщенням
міського комітету КПУ ар
хеологи музею дослідили ще
одну ділянку середньовічного
християнського
некрополя
(чотири поховання). Усі скеле
ти, за винятком одного (в
рибозасолювальній цистерні
римського часу), містились
у кам’яних ящиках, довшою
стороною орієнтовані на схід8.
У своїй більшості поховання були безінвентарними, що загалом
дозволило вважати їх середньовічними. Однак доброю датувальною
ознакою є наявність скляних браслетів. Під час дослідження
середньовічного некрополя на північному та північно-східному
схилі Мітридату впродовж 1958–1959 років співробітники музею
зафіксували 13 скляних браслетів. Відрізняючись стилем та формою,
вони мали багато спільних рис (спосіб виробництва та матеріал
6
НА КДІКЗ. – Оп. 2. – Од. зб. 162. Охранные работы и наблюдения в Керчи за 1956–
1957 гг. – Арк. 98.
7
НА КДІКЗ. – Оп. 2 – Од. зб. 1071. Дневники охранных раскопок и разведок старшего
научного сотрудника Холодкова В. Н. – Арк. 44.
8
НА КДІКЗ. – Оп. 2. – Од. зб. 310. Охранные раскопки на ул. Свердлова. – Арк. 1.
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виготовлення, кольорова гама скла тощо). Такі прикраси були доволі
розповсюдженими у Тмутараканському князівстві у Х–ХІІІ ст.9
У доповнення до вищезазначеного слід сказати, що завдяки
рятівним розкопкам Керченського музею сформувалася колекція
закладних торцевих плит із зображенням хреста як для поодиноких,
так і для парних поховань. Основними типами торцевих закладних
плит є плита з нішею, плита з хрестом, плита з нішею та хрестом. На
нашу думку, у випадку повторного використання могил, на закладну
плиту додатково наносилися хрести. Такими є плити, зображені на
рис. 1 та 2.
Другу групу відомостей з історії середньовічного городища
подають матеріали з розкопок навколо церкви Іоанна Предтечі. Ця
споруда внаслідок довготривалості свого існування стала пам’яткою,
що повинна дати відповідь на питання про характер міської забудови
середньовічного Корчева. Тому під час кожної реставрації в межах
можливого археологи КІАМ проводили дослідження навколо неї.
Найбільшу кількість відомостей, що характеризували життя на
території Керчі періоду середньовіччя, зібрано 1963 р., коли для
впорядкування міської території було ліквідовано ринок, що займав
центральну прибережну частину Керчі. Від самого початку роботи
мали охоронний характер. Їх проводили Л. Мацкевий, В. Азарова,
Д. Кирилін. Виявлені матеріали стали підставою для перетворення
охоронних досліджень на стаціонарні. Розкопки проводила спільна
археологічна експедиція ІА АН СРСР та КІАМ під керівництвом
І. Зеєст та А. Якобсона. У розкопках також брали участь Г. Павда,
С. Ширинський, О. Алексєєва (ІА АН СРСР), М. Фронджуло (ІА
АН УРСР), архітектор Г. Гунькин (Комітет з охорони пам’яток)
Л. Требушенко, В. Азарова, Д. Кирилін (КІАМ). Результати досліджень
загалом добре висвітлені в археологічній літературі. Лише нагадаємо,
що вчені заклали розкоп І на північний схід від споруди храму та
розкоп ІІ на північ від неї. Встановлено, що територія розкопу І була
заселена не раніше VІІІ–ІХ ст., і отже, вона не входила до складу міста
в античні часи. Монументальні споруди ранньосередньовічного часу
існували на ділянці розкопу І до Х–ХІІ ст. включно10.
На розкопі ІІ археологи виявили комплекс із п’ятьох будинків
та двох вулиць, що сходилися під прямим кутом. У заповненні
приміщень п’ятьох будинків виявлено різноманітний речовий та
керамічний матеріал ІХ–ХІІ ст. У процесі розчистки вулиць було
виділено три горизонти бруківок: № 1 (верхній, на глибині 0,25 м
від початку верхнього каміння кладок), № 2 (на 0,75 м нижче від
9
Безкоровайная Ю. Г. Стеклянные браслеты Х–ХІІІ вв. из Керчи // 175 лет Керченскому музею древностей: междунар. конф., Керчь, 25–27 июля 2001 г. – Керчь, 2001.
– С. 136.
10
Зеест И. Б., Якобсон А. Л. Раскопки в Керчи в 1963 г. // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. — М.: Наука, 1965. – Вып. 104.
Средневековые памятники Восточной Европы. – С. 67.

Історична топографія середньовічного Корчева

Рис. 4. Співвідношення
будівельних періодів на
розкопі ІІ, що дозволяє
уточнити час спорудження
церкви Іоанна Предтечі

початку верхнього каміння кладок) та № 3; з них № 3 відповідає часу
спорудження стародавнього міста, а №1 є денною поверхнею часу
загибелі міста. Розчистка бруківок дала однорідний археологічний
матеріал ІХ–ХІ ст.11
Простежено, що одна з вулиць вела до північного входу церкви
Іоанна Предтечі. Ця обставина може свідчити про те, що на момент
спорудження відкритої ділянки Корчева церква вже існувала або
споруджувалася (рис. 4). Ймовірність прив’язки вулиць Корчева до
церкви та вірогідність вирішення питання про датування церкви
змусили археологів законсервувати більшу частину розкопу на рівні
бруківки № 3.
На жаль, будівельних залишків давньоруського часу на території
Керчі зафіксовано небагато. Велику роль у цьому відіграло значне
перепланування міста в часи турецького панування та загальне
зменшення чисельності мешканців. Однак ця обставина дозволяє
сподіватися на подальші відкриття, адже планувальна структура
сучасного міста не є сталою.
11

НА КДІКЗ – Оп. 2. – Од. зб. 240. Отчет Т. И. Макаровой за 1963 г. – Арк. 3.
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На ділянці розкопу ІІ Т. Макарова дослідила також декілька
поховань. Кладовище біля церкви Іоанна Предтечі виникло майже
одразу після її спорудження. На це вказувала знахідка 48 уламків
скляних браслетів, аналогічних до зафіксованих раніше. Кольорова
гама (синього та чорного кольору), форма прикрас (круглі, трикутні,
сплющені, виті та пласкі) наявність розпису, — усе це дозволило
датувати браслети, а отже, й поховання другою половиною ІХ–
ХІ ст.12
Розкопки біля стін церкви проводилися також для того, щоб
визначити час спорудження цієї видатної пам’ятки візантійської
архітектури. 1967 р. Д. Кирилін провів обстеження навколо стін
церкви і встановив, що стіна була споруджена у VІІІ–ІХ ст. 13
Згодом, 1970 р. біля південної стіни споруди зафіксовано 22
середньовічні поховання, частину цоколя, фундамент церкви.
Археологи виявили рештки фундаменту базиліки юстиніанівського
часу (VI ст.), які, очевидно, пізніше були використані як фундамент для
спорудження храму. На підставі ранньовізантійського білоглиняного
полив’яного посуду, чорносмолених посудин ІХ ст., однобусинної
золотої візантійської сережки, виявлених у деяких похованнях, дату
спорудження церкви було уточнено як ІХ – початок Х ст.14 Окрім того,
у похованнях зафіксовано п’ять браслетів Х – ХІ ст. Ще одна ділянка
цвинтаря біля церкви досліджувалась наприкінці серпня 1979 р.
Третю групу пам’яток складає, на жаль, єдине свідчення про
поширення язичництва серед населення Корчева. Восьмого квітня
1977 р. навпроти приміщення “АзчорНІРО” під час будівельних
робіт виявлено жертовне місце середньовічного часу. У зверненні
Керченського музею до міського водоканалу зазначалося, що це
пам’ятка часів Тмутараканського князівства, мало досліджена
археологами15. Проте подальших розкопок у цьому районі не
проводилося і доля пам’ятки нам не відома.
Значно повніше представлена у матеріалах рятівних досліджень
на території Керчі та околиць історія міста впродовж ХІV–ХVІІ ст. У
фондах Керченського музею зберігаються татарські керамічні вироби,
полив’яна турецька кераміка, чубуки люльок та монети.
Таким чином, завдяки діяльності співробітників Керченського
історико-археологічного музею було накопичено основну масу
відомостей щодо локалізації стародавнього Корчева. Це дало змогу
12

Детальніше див. Иванина О. А. Стекляные браслеты из фондов Керченского заповідника // Научный сборник Керченского заповедника. – Керчь, 2008. – Вып. 2.
– С. 61-86.
13
НА КДІКЗ. – Оп. 9. – Од. зб. 173. Годовой отчет о научно-исследовательской и научно-методической работе музея за 1967 г. – Арк. 3.
14
НА КДІКЗ. – Оп. 9. – Од. зб. 194. Отчет о работе Керченского историко-археологического музея за 1970 г. – Арк. 5.
15
НА КДІКЗ. – Оп. 9. – Од. зб. 73. Материалы научно-исследовательской работы за
1977 год. – Арк. 20.
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сформувати уявлення про побут мешканців міста, розвиток ремесел
і торгівлі у князівстві. Частково також встановлені особливості
духовної культури тогочасного населення. Окрім цього, зібрані
артефакти стали складовою частиною фондів Керченського
музею і були використані у побудові нової експозиції. Планових
широкомасштабних археологічних робіт з вивчення цього періоду
історії міста, окрім розкопок на Ринковій площі на початку 60-х роках
ХХ ст., не проводилося. Центральну частину Керчі неодноразово
перебудовували, що призвело до значної втрати пам’яток. Унаслідок
цього ми можемо визначити території, які не належали до міста
впродовж ІХ–ХІІІ ст,. і лише приблизно уявити характер міської
забудови.
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ОБОРОННІ СПОРУДИ
У РАННЬОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЧАС

В

ажливими об’єктами у системі заселення є городища. У період
ранньослов’янських археологічних культур це були поодинокі
явища, що не мали широкого розповсюдження, як, наприклад, у часи
становлення протодержавних племінних об’єднань.
У ранньому середньовіччі (VI-VII ст.) для таких об’єктів харак
терний, у першу чергу природно-географічний поділ. Це поділ на
“низинні” та “височинні” пам’ятки залежно від характеру місцевості.
Вони могли займати такі типи рельєфу, як заплави, надзаплавні
тераси, височини та узгір’я. Цю характеристику було виокремлено
протягом останніх десятиліть у працях як українських дослідників1,
так і польських2. У період раннього середньовіччя нечисленним
пам’яткам такого змісту притаманний низинний характер –
розташування на домінуючих місцях, розміщених на рівнинних
партіях заплавних терас великих річок.
Феномен генезису городищ у час археологічних слов’янських
культур дотепер повністю не розкрито. Насиченість їх укріпленими
пам’ятками є різною. В ареалі поширення тієї чи іншої культури можна
налічувати від одного до кількох десятків (наприклад, іменьківська
культура, культура типу Тушемля-Банцеровщина)3. Проте історичним
значенням стосовно відповідних слов’янських відгалужень вони
також різняться за значимістю4.
1
Филипчук М. А. Топографія пам’яток культури типу Луки Райковецької у Прикарпатті // Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тис. н. е. – К.; Л.: РАС,
1999. – С. 308-318.
2
Żaki A. Archeologia Małopolski wczesniesredniowiecznej. – Kraków, 1974. – S. 230-245.
3
Старостин П. Памятники именьковской культуры // Свод археологических источников. – М.: Изд-во АН СССР, 1967. – Вып. Д1-32. – 116 с.
4
Милян Т. Р. Пам’ятки укріпленого типу у ранньослов’янський час // Карпатіка. Давня історія Карпато-Дунайського ареалу та суміжних регіонів. – Ужгород, 2004. – № 31.
– С. 242-251.
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Відомим ранньосередньовічним городищем, що належить до
празько-корчацької культури, є пам’ятка поблизу с. Зимне Волинської
області. Вона належить до тих пам’яток, на результаті досліджень
якого починали зароджуватися відомості про цей тип поселень,
оскільки Зимнівське городище було досліджене першим. Питанню
дослідження ранньослов’янського городища в Зимному найбільше
уваги приділив В. Ауліх, який чітко виокремив на цій пам’ятці
хронологічний горизонт, що відповідав VI–VII ст.5 Проте після цієї
праці до проблеми Зимнівського городища зверталися вкрай рідко6,
на відміну, наприклад, від Пастирського городища7.
Розташоване воно на центральній частині вузького останця
високого корінного берега р. Луги, притоки Західного Бугу,
який домінує над заболоченою заплавою. Центральна частина
мисоподібного останця, де містяться рештки давнього городища,
відділена глибоким перекопом від стрілки та від основи. Загальна
площа укріпленої частини становить близько 0,45 га8. Окрім
природного фактору, задіяного під оборону, на городищі були створені
й фортифікаційні споруди. Таким поєднанням обох чинників є
перекопи, що відокремили центральну частину підвищення. При
перекопі з північної сторони було підвищено цю частину городища, а
з південного боку насипано вал, що зберігся на висоту 1,5–1,9 м при
ширині основи до 10 м9.
Дослідженнями В. Ауліха було зафіксовано сліди двох будівельних
горизонтів валів. Містилися вони на штучній підсипці потужністю
3,5–4 м10. Згідно з інтерпретаціями В. Ауліха, дерев’яними укріплен
нями городище було оточене з північної, південно-західної сторін,
а з південно-східної – було поєднання дерев’яних і земляних. Лише
з південно-східної сторони не зафіксовано слідів фортифікації,
що може пояснюватися досить крутим та високим схилом, який
утруднював доступ.
Фортифікація Зимнівського городища в основному представлена
дерев’яними стінами по краю плато, рештки яких було зафіксовано
у західній частині. Стіни складалися з горизонтальних колод,
покладених одна на одну. При цьому варто зауважити, що рештки
5
Ауліх В. Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка VI-VII cт. н.е. в Західній Волині. – К.: Наук. думка, 1972. – 124 с.
6
Аулих В. К вопросу о раннеславянских городищах Северной Волыни и Полесья //
Slavia Antiqua. – 1984–1987. – T. 30. – S. 87-91; Тимощук Б. Социальная сущность городища Зимно // Раннеславянский мир: материалы и исследования. – М.: ИА АН СССР,
1990. – С. 151-157.
7
Приходнюк О. Технологія виробництва та витоки ювелірного стилю металевих прикрас Пастирського городища // Археологія. – 1994. – № 3. – С. 61-77; Приходнюк О.
Основні підсумки та завдання вивчення Пастирського городища // Археологія. – 1998.
– № 3. – С. 4-24.
8
Ауліх В. Зимнівське городище ... – С. 4-5.
9
Там само. – С. 15-16.
10
Там само. – С. 15.

230

Тарас МИЛЯН

завалу цих стін сягають місцями 0,7–0,9 м при ширині смуги по
всій довжині близько 3 м. Ці вертикальні конструкції вкладалися
між двома вертикальними стовпами-стояками або утримувалися
у спеціально прорізаному гнізді грубшої балки. Крім цього, для
зміцнення стін використовували стовпці, які підтримували огорожу.
Було використано також прийом взаємного перекривання секцій
стінок, коли закінчення однієї заходило за іншу на 0,5–0,6 м11. Для
підсилення оборонних властивостей стін на відстані 3,0–5,5 м від них
з північної, західної, південно-західної та східної сторін розміщувався
частокіл із колод діаметром 0,18–0,20 м, нахилених у напільний бік
на 65-750 12.
Конструктивною новизною у фортифікаційному облаштуванні
городища є рештки ймовірних веж, виявлених у південно-західній
частині городища. Вони збереглися у вигляді трьох скупчень
вертикальних стовпців, розміщених у два ряди, діаметром 0,12–0,25 м.
Вони були перпендикулярними до країв підвищення та перетинали
залишки огорожі. Відстань між рядами в середньому становила 1,3 м,
а довжиною близько 2,5 м. Між ними був завал із плах, нижні з яких
були звернені у напільний бік, а верхні перпендикулярні до них13. На
жаль, дослідженнями В. Ауліха не було зафіксовано місця в’їзду на
укріплену територію. Значним доповненням у дослідженні питання
оборонних укріплень Зимнівського городища стали дослідження
спільної українсько-польської експедиції 1997 року, коли було
виявлено рештки фортифікаційних споруд ранньосередньовічного
часу у північно-західній частині городища. Це були залишки
дерев’яних колод, які лежали вздовж краю плато. Поруч із колодами
зафіксовано сліди стовпових ямок, які б могли бути кріплення для
секції оборонної стіни14.
Наступні дослідження здійснив Т. Миляном 2003 року, щоб
з’ясувати конструктивні особливості решток оборонного валу з
південно-східної сторони. Вал мав обриси, наближені до давнього
контуру останця, та проходив під кутом (сучасний азимут його
складає 70°) і, таким чином, відповідав первісним контурам давнього
городища15. Відстежено два будівельні горизонти на збережених
рештках валу в південно-західній частині городища. Він побудований
та реконструювався, маючи під собою значно раніший горизонт
енеолітичного часу. Зафіксовано сліди вертикальних дерев’яних
11

Ауліх В. Зимнівське городище ... – С. 10-11.
Там само. – С. 19.
Там само. – С. 12-13.
14
Броніцький А., Закосцєльна А., Охріменко Г. Зимне, Володимир-Волинський район
– височинне неолітичне поселення (звіт з верифікаційно-сондажних досліджень у
1997 р.) // Науковий архів Волинського краєзнавчого музею. – ВКМ КДФ 17426 / КВ
75507. – С. 4, рис. 3.
15
Милян Т. Оборонні укріплення Зимнівського ранньосередньовічного городища //
Археологічні дослідження Львівського університету. – Л., 2006. – Вип. 9. – С. 235-248.
12
13
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стовпців, що, ймовірно, були рештками частоколу, рештки дерев’яного
внутрішнього укріплення основи валу, схожої до середньовічних
кам’яних крепід16.
Видатною пам’яткою оборонного типу є Пастирське городище
в ареалі пеньківської культури. Як зазначав В. Сєдов, Зимнівське
і Пастирське городища належать до найраніших протоміських
осередків17.
Пастирське городище розташоване у межах сучасної Черкаської
області. У плані воно грушоподібної форми, обнесене по периметру
валом та ровом. Загальна площа у межах укріплень сягає близько
25 га. Слід зауважити, що воно поділене р. Сухий Ташлик на дві
нерівні частини – 5 та 15 га. Висота збереженого валу становить 3,0–
3,5 м, а глибина рову – 2–4 м18. Певне зацікавлення може становити
південно-західна частина городища, де територію площею близько
0,5 га додатково було відмежовано від внутрішньої частини трьома
лініями валів, які збереглися станом на початок ХХ ст. на висоту до
1,5 м, але не вціліли до наших днів.
Особливість цих укріплень полягає в тому, що вони були
споруджені у ранньозалізний час, а у ранньосередньовічний час
повторно використані. Окрім того, за свідченнями автора останніх
досліджень О. Приходнюка, на вершинах насипів прослідковано сліди
від додаткових укріплень. Перші з них становив один ряд стовпових
ям – його дослідник зарахував до ранньоскіфського часу, інший був
представлений двома рядами паралельних слідів від стовпових ямок
діаметром 0,1–0,2 м і зарахований до ранньослов’янського. На думку
цього дослідника, це рештки стіни з двох паралельних ліній плоту,
простір між якими був заповнений глинистим замісом19.
Ранньослов’янське городище поблизу с. Селіште в Молдові
зараховується до ареалу пеньківської культури, хоча цей реґіон
характеризується взаємовпливами празько-корчацької і пеньківської
культур, оскільки лежав на шляху міграцій слов’ян на Балкани.
Городище розташоване на мисоподібному останці, утвореному
потічком Ватич при впадінні в р. Реут. Стрілка мису з напільного боку
була відокремлена перекопом, по якому було спрямовано потік, з інших
боків воно відокремлювалося заболоченою заплавою20. По периметру
городище було оточене ровом, а також дерев’яною конструкцією,
залишки якої представлені двома паралельними канавками шириною
0,35–0,40 м, відстань між якими становила 0,6–1,0 м. Ця дерев’яна
16

Там само.
Седов В. Славяне: историко-археологическое исследование. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – C. 565.
18
Приходнюк О. Основні підсумки та завдання... – С. 4-5.
19
Приходнюк О. Пастирське городище. – К.; Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – С. 62-63.
20
Рафалович И., Лапушнян В. Могильники и раннеславянское городище у с. Селиште
// Археологические исследования в Молдавской ССР 1973 г. – Кишенев: Штиинца,
1974. – С. 110.
17
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конструкція, на думку І. Рафаловича, була рештками тину або стіни
із заповненим суглинком внутрішнім простором21.
Дещо інший тип укріплень застосований на городищі Колочин І
однойменної слов’янської культури. Городище розташоване на
мисоподібному останці, що відмежований від навколишнього
середовища заболоченою заплавою, старицею Дніпра та глибоким
яром. Варто врахувати і круті схили останця та їхню висоту – 15–20 м.
Площадка городища в плані мала форму наближену до прямокутника
зі сторонами 36 і 42 м, площею 0,15 га.
Система укріплень городища багаторівнева. Сама площадка по
периметру була обнесена валом, по вершині якого проходив частокіл
з колод, що підтримувалися стовпцями22. З напільного боку городище
відмежовувало два вали. Внутрішній вал був вищим (до 3,5 м), ніж
другий, паралельний йому – 1,1 м. Вони мали вигнуту форму, їхні
краї заходили один за другий. По вершині першого валу проходив
дерев’яний тин, до якого були прилаштовані дерев’яні площадки.
Один кінець їх впирався у схил валу, а інший підтримувався рядом
вертикальних колод. Дослідник городища Е. Симонович розкрив дві
такі конструкції, одна з них шириною сягала 1 м. Зовнішній, менший
вал супроводжувався ровом. По його вершині проходив дерев’яний
тин з підпірними стовпами, схожий до того, що опоясував площадку
городища23.
Відмінна картина поширення городищ в ареалі культури типу
Тушеля-Банцеровщина та іменьківської культури24.
Культура типу Тушемля-Банцеровщина об’єднувала у собі, окрім
місцевого населення басейну Смоленського Подніпров’я та Подвин’я,
ще й старожитності колочинського типу. Таким чином, у ній присутній
і слов’янський елемент. Оборонні споруди тут відігравали функції
сховищ. У процесі їх облаштування дуже часто використовували
рештки старших городищ ранньозалізного часу25. Для зміцнення
їхньої оборони спеціально добудовувалися додаткові укріплення
– земляні вали. Вони охоплювали кільцем усю площадку. Ще два-три
ряди валів могли бути спорудженими на схилах при підступах до
городищ. Поверх валів споруджувався частокіл26.
Городища іменьківської культури, в якій є відчутним слов’янський
вплив, займали передовсім природно укріплені миси корінних
21

Рафалович И., Лапушнян В. Могильники и раннеславянское городище у с. Селиште
// Археологические исследования в Молдавской ССР 1973 г. – Кишенев: Штиинца,
1974 – С. 129.
22
Сымонович Э. Городище Колочин І на Гомельщине // Материалы и исследования
по археологии СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – № 108. – С. 101-103.
23
Там же. – С. 111-112, 116.
24
Старостин П. Памятники именьковской культуры... – С. 9.
25
Третьяков П. Древности второй и третей четвертей І тыс. н. э. в Верхнем и Среднем
Подесенье // Раннесредневековые восточнославянские древности. – Л.: Наука, 1974.
– С. 44-51.
26
Седов В. Восточные славяне в VI-ХІІІ веках. – М.: Наука, 1982. – С. 38-39.
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Рис. 1. Зимнівське ранньослов’янське городище:
1 – загальний план городища; 2 – план із зазначеними площами, на яких
здійснювалися дослідження (за В. Ауліхом); 3 – переріз південно-західної стінки
оборонного валу: 1 – темно-коричневий суглинок зі значним вмістом органічних
решток, 2 – чорна земля зі незначним вмістом дрібної кераміки та шматків
обмазки, 3 – світло-жовтий суглинок із вмістом чорної землі, 4 – жовта глина,
5 – коричнево-сірий суглинок із вмістом землі, 6 – рештки старого шурфу,
7 – темно-коричневий суглинок із вмістом чорної землі, 8 – чорна земля,
9 – коричневий суглинок, 10 – коричнево-жовтий суглинок, 11 – темно-коричневі
суглинки із включенням жовтих суглинків, 12 – рештки дерев’яного кілка;
4 – переріз північно-східної стінки оборонного валу: 1 – темно-коричневий
суглинок із значним вмістом органічних решток, 2 – темно-сірий суглинок із
включенням чорної землі, 3 – світло-коричнева глина, 4 – світло-коричнева глина
із включенням чорної землі, 5 – чорна земля із включенням сітло-жовтої глини,
6 – світло-коричневий суглинок із меншим/більшим вкрапленням чорної землі,
7 – старі вкопи, 8 – жовто-коричневі суглинки із включенням чорної землі, 9
– чорна земля із вмістом решток деревини (внутрішня обшивка валу),
10 – коричнево-жовтий суглинок.

233

234

Тарас МИЛЯН

терас поміж глибоких ярів (аналогічно, як Колочин) або на мисових
останцях річок. Характерно, що деякі з них виникли спершу на
місці неукріплених поселень і згодом переросли в укріплені. Інші
використовували укріплення з попередніх часів. У середньому
площа укріпленої частини не перевищує 0,5 га. Штучна система
укріплень мала у своєму вжитку такі засоби, як рови з валами,
причому останні споруджувалися на основі дерев’яних конструкцій
– зрубів з перекриттям, що були засипані (городище Шолом). По
гребеню валів споруджували укріплення кількох типів. Це міг бути
тин з переплетених гілок і кілків або дошок, обмазаний глиною та
обпалений. Споруджувалися також стіни типу городища Селіште.
Зокрема, на Іменьковскому І городищі зафіксовано рештки такої
стіни, викладеної з колод, що підтримувалися вертикальними кілками.
Відстань між стінками сягала 2 м27.
У західному напрямку найближче городище ранньосередньовічного
часу знаходиться в ареалі історичних венедів – це городище
мисовидного типу поблизу Шеліг на Мазовші. Знаходиться воно на
мисовидному виступі у долині невеликого потоку Слупянки, притоки
Вісли. Воно займає платформу розміром 25×75 м з пониженням у
сторону потоку. Обмежене воно від напільного боку валом та ровом.
Вал шириною при основі до 12 м насипаний без будь-яких внутрішніх
конструкцій. Від зсування з внутрішнього боку забезпечувала кам’яна
крепіда при підніжжі. Рів шириною до 4 м охоплював вал півколом,
сягаючи своїм закінченням ярів по обох боках останця. З інших боків
площадка городища була укріплена дерев’яним тином28.
У безпосередньому зв’язку із системою укріплень перебуває і
система забудови внутрішнього простору городища за умови, що така
існує. Внутрішня забудова й укріплення творять єдиний комплекс.
За спостереженнями В. Ауліха, на городищі в Зимному були вияв
лені залишки наземної споруди стовпової конструкції з невстанов
леною будовою стін та даху, а також внутрішнього розпланування, яка
розташовувалася вздовж оборонної стіни з південного боку. Також
він висловив припущення, що проміжок між оборонним частоколом
та прилеглою стіною споруди міг бути заповнений глиною29. Проте
ми вже заперечували таку конструктивну недоречність у побудові
фортифікації і наголошували, що таке розташування споруди
заважало б оборонцям30.
На Зимнівському городищі свідченням такої забудови є сліди від
стовпових ямок, з яких 102 розташовано вздовж західної та південної
частин плато. Вони розташовувалися паралельно до лінії оборонних
27

Старостин П. Памятники именьковской культуры... – С. 11-13.
Szymański W. Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego sredniowiecza. Zespół
osadniczy z VI–VII w. – Wrocław; Warszawa; Kraków, 1962. – S. 15-17, 91-107.
29
Ауліх В. Зимнівське городище ... – С. 28
30
Милян Т. Пам’ятки укріпленого типу у ранньослов’янський час ... – С. 249.
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Рис. 2. Плани ранньосередньовічних городищ: 1 – Пастирське городище
(за О. Приходнюком); 2 – городище біля с. Селіште (за І. Рафаловичем);
3 – Колочинське городище (за Е. Симоновичем); 4 – городище у Шелігах
(за В. Шиманскім); 5 – Тушемлінське городище (за П. Третьяковим);
6 – Кармалінське городище (за Г. Матвєєвою).

конструкцій на віддалі 0,5–0,8 м. У плані вони були овальної форми,
діаметром 0,8–1,2 м, і глибиною 1,2–1,6 м. Розташовувались вони
з інтервалом 1,5–2,2 м одна від одної. У зовнішньому ряді було
зафіксовано 46 ям. Другий ряд розташований паралельно, на відстані
4–4,5 м углиб плато, з інтервалом 0,8–1,0 м одна від одної. Між цими
двома рядами зафіксовано сліди 36 вогнищ31.
31

Ауліх В. Зимнівське городище ... – С. 20-24.
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Схожа система забудови майданчика городища зафіксована у
Шелігах. Від неї збереглися поодинокі стовпові ямки, розташовані
двома рядами, відстань між якими становила 2 м, а відстань між
ямками – близько 3 м. Сліди забудови було зафіксовано у північносхідній та південно-західній частинах. Між рештками стовпової
конструкції, які збереглися у південно-західній частині, було
зафіксовано залишки вогнищ, скупчення кераміки, вугликів, кісток
тварин, що були зосереджені на відстані приблизно 30 м. З огляду
на слабку збереженість слідів, на думку В. Шиманського, відтворити
зовнішній вигляд будови важко. Але дослідник припустив, що це
рештки житлових споруд - “казематів”, що були поєднані із частоколом,
і таким чином зовнішня стіна їх творила оборонну лінію32.
Стосовно великої відстані між стовповими ямами та їх розміщення
у дві не цілком паралельні лінії приводить З. Кобилінського до думки,
що це могли бути і рештки окремих жител розмірами до 2×3 м33.
Однак В. Шиманський в останніх своїх працях усе ж схиляється
до твердження, що це рештки наземної будови зі стовповою
конструкцією.
Сліди наземних жител, що в плані мають видовжену прямокутну
форму, зафіксовано і на інших городищах. Зокрема, на Пастирському
виявлено рештки чотирьох таких споруд. Ширина їх коливалася в
межах 2,8–3,5 м, але повністю вони не були розкриті. На розчищених
ділянках зафіксовано сліди полиць для зберігання збіжжя та посуду,
в якому вони зберігалися. О. Приходнюк акцентує увагу на зв’язку
цих споруд із внутрішніми валами, з якими вони були конструктивно
пов’язані. Проте стверджувати цю достовірність важко, оскільки
внутрішні вали на сьогодні не збереглися. Вартий уваги той факт,
що решту площі городища було густо забудовано напівземлянковими
житлами, кількість яких налічує близько 50 одиниць. Окрім жител,
тут розміщувалися і виробничі споруди – кузні34.
Забудову укріпленої площадки малими напівземлянковими
житлами зафіксовано і на городищі Селіште. Тут знаходилося 10
житлових, а також чотири виробничих напівземлянки. Також
збереглися сліди і відкритих виробничих печей та вогнищ35.
Дещо відмінна забудова виявлена на площадці городища
Тушемля. По її периметру з внутрішнього боку укріплень знаходилася
багатокамерна довга будова каркасно-стопової конструкції. У
ширину вона сягала 4 м, подекуди у камерах збереглися сліди вогнищ
32

Szymański W. Szeligi pod Płockiem ... – S. 32-42, 60-67.
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– С. 134-144.
33

ОБОРОННІ СПОРУДИ У РАННЬОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЧАС

з каміння. Дах у будівлі був двоскатий. При цьому зовнішня сторона
була коротша, ніж внутрішня. Її також вкривали землею. Це дозволяло
покрівлі творити єдиний комплекс з оборонними стінами36.
Довгі житлові споруди зафіксовані також на городищах
іменьківської культури. Такі будови виявлені на Старо-Майнському
городищі. Тут вони, як і у випадку з Пастирським, чергуються з
невеликими заглибленими житлами. Досліджена конструкція сягала
розмірів 5,5×12,6 м, мала стовпову конструкцію, про що свідчать
рештки тридцяти стовпових ямок по периметру діаметром 0,3–0,4 м.
У житлі було зафіксовано від одного до трьох вогнищ. За стовповими
ямками в середній частині житла було встановлено, що воно ділилося
на дві частини. Будівель такого типу було досліджено кілька. У цьому
випадку такі будови є різновидом житла, що пов’язане, мабуть, з
етнічною приналежністю та традиціями господарів-аборигенів37.
Окрім цього, у ранній середньовічний час існують городища,
де відсутня будь-яка забудова – житлова чи господарська – на
внутрішньому майданчику городища. Прикладом цього є городище
Колочин38.
Городище, як об’єкт вищого порядку у структурі заселення, має
перебувати у безпосередньому зв’язку з навколишньою територією
та об’єктами нижчого порядку, розташованими на ній, зокрема
поселеннями. На їхньому тлі городище виконує певні об’єднавчі та
соціальні функції.
Таку модель заселення в останні десятиліття зафіксовано в
околицях Зимнівського городища. Ранньослов’янські поселення
виявлені під час досліджень В. Шкоропада та І. Гавритухіна.
Поселення-супутники є і в Колочинського городища, городищах у
Шелігах, Селіште. Дещо відмінна картина спостерігається в ареалі
іменьківської культури, де у комплексах такого роду поряд із кількома
поселеннями можуть виступати два та більше городищ, наприклад
Тошкирменська група пам’яток – шість поселень, два городища39.
Функціональні властивості городища, зокрема, відображає
облаштування внутрішнього простору укріпленого майданчика.
Виділені Б. Тимощуком як першочерговий критерій як система і
конструкція укріплень40, на нашу думку, не є визначальними, оскільки
використання та вдосконалення фортифікації відбувається з часом,
із набуттям нових знань та досвіду.
Городищам - “сховищам” притаманна відсутність стаціонарної
забудови на площі укріпленого майданчика, що мала б сліди
36
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господарської чи житлової діяльності. Згідно з Б. Тимощуком, окрім
функції переховування населення в разі військової загрози, такі
городища виконували і функцію збереження продовольчих запасів.
Стосовно раннього середньовіччя, то це визначення є дещо
суперечливим, що підкріплюється результатами досліджень.
Зокрема, укріплення Зимнівського городища, як вказувалося вище,
складали горизонтальні колоди, закріплені вертикальними стояками.
Одна зі сторін укріплень містить вежі, що посилювали оборонні
можливості городища. Крім того, як на Зимному, так і на інших
ранньосередньовічних городищах були насипані вали з найменш
захищених сторін. Таким чином, укріплення городищ є складнішими,
ніж вказував Б. Тимощук.
Цілком імовірно, що у час раннього середньовіччя саме такі
городища були місцями перебування правителів племен союзу41.
Відповідно до цього Зимнівське городище, наприклад, варто
зарахувати до общинних центрів, які згодом, згідно з теорією
Б. Тимощука, перетворювалися на князівські фортеці або міста42. У
ранньосередньовічний час VI–VII ст., на нашу думку, слід відмовитися
від поділу городищ за соціальними функціями. Городища цієї
епохи являють собою общинні центри, оскільки вони домінують
над прилеглими поселеннями. Наявність чи відсутність забудови
внутрішнього простору є лише свідченням виокремлення керівного
прошарку у певній територіальній общині

41
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ
ОБОРОННих УКРІПЛЕНь
ГОРОДИЩ ВЕРХНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я
VIII–ПОЧАТКУ ХІV СТ.

П

итання типології оборонних укріплень городищ України
розглядалися у працях багатьох дослідників, у тому числі
М. Кучери, О. Ратича, П. Раппопорта, Б. Тимощука, І. Русанової,
М. Рожка. Регіон Верхнього Подністров’я через недостатній рівень
дослідження залишався поза увагою учених. На думку П. Раппопорта,
висловлену у 60-х роках минулого століття, на території Прикарпаття
знаходилася дуже мала кількість городищ, переважно мисового
типу.1
Кінець ХХ століття ознаменувався новими відкриттями великої
кількості укріплених поселень – городищ у Верхньому Подністров’ї.
Їх виявлено у населених пунктах Березець, Старе Село – Которини,
Ганачівка, Корчівка, Жидачів І та ін., що суттєво змінило уявлення
дослідників про стан справ. Загальна кількість цих пам’яток в
означеному регіоні сягає 70.
Верхнє Подністров’я – один з важливих регіонів Давньої Русі – слід
розглядати як унікальне середовище зі специфічним геополітичним
розташуванням – у центральній частині слов’янського світу. Через
цю територію у різні часи рухалися великі маси народів, переважно
кочівних, які створювали реальну загрозу місцевому населенню.
За таких обставин воно змушене було створювати міцну, добре
організовану систему укріплених поселень.
1
Раппопорт П. О типологии городищ Галицкой Руси // Akta archaeologica Carpathica.
– Kraków, 1966. – T. 8. – F. 1-2, s. 214-217.
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Цій проблематиці чимало уваги приділяла Карпатська
архітектурно-археологічна експедиція Інституту суспільних наук АН
України під керівництвом М. Рожка2, а також Верхньодністрянська
археологічна експедиція ІН НАН України під керівництвом автора3.
До аналізу порушеного питання залучені матеріали з 70
городищ. Встановлено, що всі вони різняться між собою особливістю
будівництва оборонних укріплень, умовами топографії, площею
укріплених майданів, їхньою забудовою, а також різномаїттям
речового матеріалу, який вказує на час їхньої появи та період
функціонування.
Городища Верхнього Подністров’я за зовнішніми ознаками
поділяються на три типи: мисові, рівнинні або такі, що розміщені на
плато чи на останцях.
Найбільшу за чисельністю групу становлять городища, розташовані
на мисах. Їх відкрито та досліджено 47, що становить близько 64%.
Помітно меншу групу репрезентують городища, що знаходяться
на рівній поверхні. Їх налічується близько 28%. Найменшу групу
становлять городища останцевого типу, таких є 6 або дещо більше
як 8%.
Мисові городища умовно поділяються на прості і складні. До
першої групи належать городища, що мають один укріплений
майданчик, до другої – такі, що мають два і більше укріплених
майданів. Дослідженнями встановлено, що до найранішого типу
поселень належать прості мисові городища. Для надання їм належного
захисту з напільного, легкодоступного, боку створювали перешкоду у
вигляді рову чи валу з ровом. На поверхні валу знаходилася дерев’яна
оборонна стіна. Природні пологі схили мису ескарпували, щоб надати
їм більшої стрімкості. Інколи вздовж периметра майдану зводили
дерев’яну стіну безпосередньо на давньому горизонті, насипаючи іззовні невисокий вал-відкос. Часом у березі вздовж зовнішнього краю
майдану вибирали землю, створюючи штучну терасу для зведення на
ній оборонної стіни (Гологори, Жидачів ІІ Которини ІІІ).
На території Верхнього Подністров’я збереглося 21 мисове горо
дище простого типу, що становить 30% від об’єктів, впроваджених в
обіг дослідження. До найпростішого типу мисових городищ належить
городище на околиці с. Старе Село Жидачівського району Львівської
області, яке автор відкрив 1993 р.4 Його майданчик неправильної
2
Рожко М. Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К.: Наук. думка, 1996.
– 240 с.; Рожко М. Ф. Міста, дерев’яне будівництво, наскельні та оборонні споруди
карпат ІХ–ХІV ст. // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. – Л.,
1999. – Т. 1. – С. 361-460.
3
Korčinski O. M. Einige Untersuchungsergebnisse zu den slawischen Burgwällen des
9. bis zun Beginn des 14. Jahrhunders im Raum der ukrainischen Vorkarpaten //
Fruhmittelalterlicher Burgenbau in Mittel und Osteropa. – Bonn, 1998. – S. 436, 438;
Korčinski O. M. Gradišta ljetopisnih (istočnih) Hrvata 9.-14 stoljeća u području Gornjeg
Podnjestrovlja // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. – Zagreb, 2000. – S. 113-127.
4
Корчинський О. М. Науковий звіт загону по дослідженню городищ Верхньодністрянської археологічної експедиції у 1993 році. – Л., 1994. – С. 6-21 // НА ІА НАНУ
– Об. зб. 1993/45
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трикутної форми 35×82 м має площу 0,34 га. З трьох сторін: півночі,
заходу та частково з південного–заходу, майдан городища обмежений
стрімкими прямовисними скелями, з півдня – пологим, ескарпованим
схилом, а зі сходу відділений від мису, штучно прокопаним ровом,
розташованим в напрямку північ–південь. Ширина рову – 25 м,
глибина – 6 м. На його дні знаходиться горизонтальний майданчик
шириною 4 м і довжиною 50 м. Укріплене поселення функціонувало
у Х–ХІ ст. У ХІV–ХV ст. на городищі функціонував дерев’яний
укріплений замок.
До числа простих мисових городищ також належать пам’ятки у
селах Библо, Городисько, Городище, Которини ІV, Соколівка, Стрілки,
Гологори Стебник та ін. Від описаного городища вони відрізняються
лише тим, що їхні укріплені майдани оточені з напільного боку
земляним валом. Археологічні матеріали вказують, що ці городища
функціонували як укріплені поселення у ІХ – першій половині ХІV ст.
Цей факт вказує на те, що потреба в укріплених поселеннях такого
типу була упродовж тривалого часу.
Серед простого типу укріплених поселень трапляються різновиди,
викликані різним ступенем природного захисту. Так, у випадках,
коли схили мису неможливо було ескарпувати або ж майдан городища
знаходився досить низько, земляний вал насипали вздовж усього
периметра майдану. Він зазвичай був помітно нижчим, аніж вал з
напільного боку. Такими є городища в населених пунктах Стебник,
Нижній Струтин та Глинське І. Час їхнього функціонування як
укріплених поселень припадає на Х–ХІІІ ст.
На городищах у с. Гологори та на пам’ятках Львів ІV, Жидачів ІІ
та Которини ІІІ функцію земляного валу виконували штучні тераси,
вирізані у схилі мису. Як встановлено, на їхній поверхні зводили
дерев’яні стіни – укріплення.
На мисовидних виступах трапляються укріплені майдани овальної
форми, які вздовж периметра були оточені земляним валом. До таких
належать городища у с. Березець, Завадів, Корчівка. Ці городища
не утворюють окремий тип укріплених поселень, а лише повторюють
природне окреслення майдану з незначним ескарпуванням схилів5.
Охарактеризовані різновиди простих мисових городищ є явищем,
поширеним як на території Українського Прикарпаття, так і на
сусідніх слов’янських землях.
Іншу групу мисових городищ становлять складні, або такі, що
мають двa і більше укріплених майданчиків. Станом на сьогодні
їх відомо 23, або погад 33%. Приступаючи до аналізу топографії
та характеру укріплених майданчиків складних городищ, не
можна оминути припущення деяких учених щодо неслов’янського
походження цього типу пам’яток.
5
Грибович Р. Т. Новое древнерусское городище на Львовщине //АО 1981.
– М., 1982. – С. 254.
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Для прикладу, П. Раппопорт, відзначав вісім характерних ознак,
які, на його думку, характеризують городища ранньозалізного віку.
До першої він відніс велику укріплену площу, до другої – надзвичайно
слабкий культурний шар, до третьої – багаторядну й потужну систему
укріплень, що ділить городище на декілька укріплених майданів,
до четвертої – розташування валів не по краю майдану, а вздовж
схилу, до п’ятої – наявність валів і ровів, що опускаються по схилу
вниз, до шостої – розташування валів на схилі, коли зовнішній має
висоту не меншу за внутрішній, до сьомої – злиття двох чи більше
оборонних ліній в одну, а також поєднання їх під прямим кутом, до
восьмої – наявність окремих валів і ровів, що не опираються кінцями
у природні оборонні кордони6.
У свою чергу М. Кучера, характеризуючи зовнішні ознаки городищ
милоградської культури в Українському Поліссі, зазначив, що для цих
пам’яток є характерні чотири основні ознаки: перша – кільцевий вал,
що складається з прямолінійних відтинків, друга – лінія оборони у
вигляді вписаних двох округлих концентричних валів і ровів, третя –
великі розміри городища, четверта – слабка насиченість культурного
шару на майдані городища7.
Типологічні ознаки які охарактеризували ці вчені, і які, на
їхню думку, належать до городищ ранньозалізного віку, змусили
автора дослідження провести детальний аналіз городищ Верхнього
Подністров’я і виокремити з їх числа ті, що в цілому або частково
належать до неслов’янського періоду історії.
Спробу аналізу городищ було розпочато з такої ознаки,
як багаторядна система земляних укріплень, на яку вказував
П. Раппопорт.
Як зазначалося вище, складні мисові городища з багаторядною
системою укріплень у Верхньому Подністров’ї складають понад
33% і становлять найбільшу групу таких пам’яток. На переважній
більшості з них автор провів археологічні обстеження чи
дослідженння, завданням яких було з’ясувати хронологію, техніку
спорудження укріплень, встановлення характерних типологічних
ознак. Для цього були зроблені численні перетини та зачистки
стінок валів і ровів на городищах у населених пунктах Добростани,
Ілів, Жидачів І, Которини ІІІ, Которини ІV, Підгородище, Ганачівка,
Стільське, Рокитне та ін. У результаті встановлено, що час зведення
й функціонування багаторядної системи оборони на згаданих
городищах в основному припадає на ІХ – початок ХІ ст. Ознак, які
б вказували на спорудження укріплень у Верхньому Подністров’ї, у
ранньозалізній добі – наприкінці І тисячоліття до н. е., не зафіксовано.
У процесі дослідження валів і терас у похованому горизонті, під
валом, а також на дні ровів виявлено археологічні матеріали тільки
6

Раппапорт П. А. К вопросу о Плеснеске // СА. – № 4. – С. 92-103.
Кучера М. П. Городища милоградської культури в Київському Поліссі // Археологія.
– Вип. 20. – С. 88-94.
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раннього середньовіччя. Вони представлені переважно уламками
кружального, рідше ліпного посуду. Серед уламків фрагменти вінець
з косозрізаним, заокругленим та манжетоподібним завершенням. В
окремих розкопах у Стільську, Ганачівці, Рокитному, Добростанах
та Жидачеві І під насипом валу зафіксовано обвуглені рештки
об’єктів господарського характеру, у заповненні яких виявлено
уламки глиняного кружального посуду другої половини VIII – початку
Х ст. На городищах у Стільську та Которини ІV у стінках ровів
зафіксовані перетяті заглиблені частини слов’янських жител середини
VIII – початку ІХ ст. Важливо зазначити, що на вищеназваних
городищах, окрім городищ Которини V та Жидачів І, узагалі не
виявлено матеріальних решток інших епох. Усі ці городища були
закладені на нових, раніше необжитих територіях. Лише на північно–
східній околиці городища у Стільську виявлено та досліджено
слов’янське житло VІ–VІІ ст. Під час здійснення перетину земляного
валу на городищі Жидачів І у його верхній частині виявлені уламки
великої посудини черепинсько–лагодівського типу, а дещо вище рівня
давнього горизонту зафіксовані обвуглені дерев’яні конструкції, у
заповненні яких виявлено уламки кружального горщика Х ст. З
описаного приходимо до висновку, що горщик ранньозалізного віку
потрапив у насип валу, без сумніву, з ґрунтом, який вибирали під час
спорудження рову, і тому у жодному випадку не може розглядатися
як матеріал для датування валу.
Оборонні укріплення, як встановлено, були споруджені у різних
умовах, на різних ділянках рельєфу: на рівнинах, косогорах, уздовж
схилів, над урвищами і глибокими ярами. Прикладом цього є
укріплення одного з найбільших в Українському Прикарпатті городищ
ІХ–Х ст. у с. Стільське Миколаївського району на Львівщині. На ньому
упродовж тривалого часу автор проводив стаціонарні археологічні
дослідження, результати яких незаперечно підтверджують його
слов’янську приналежність. Найближчі аналоги щодо характеру
спорудження такого типу укріплень маємо на городищах у селах
Добростани, Підгородище, Ганачівка, Ступниця, Которини ІІ,
Которини ІІІ, Которини ІV.
Характерною ознакою для цього типу городищ є те, що їхню першу,
зовнішню лінію оборони від напільного боку визначає невисокий,
до 1,5 м вал, який супроводжується неглибоким (1,0–1,2 м) ровом з
шириною у верхній частині близько 4–5 м. Трапляються випадки, коли
рів перед першою лінією оборони взагалі відсутній (Підгородище І,
Которини ІІ).
Уздовж схилів і на косогорах зовнішня лінія оборони була значно
потужнішою. У більшості випадків зовнішний вал був невисоким,
інколи зовсім не насипався. Зате його функцію оборони виконували
глибокі рови, які дуже зручно, з малими затратами людської праці
можна було звести на схилах. Вони суттєво ускладнювали підступи
до городища.
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Вали, що зводилися вздовж та поперек схилу вниз, переважно
опиралися у природний оборонний рубіж, яким був стрімкий берег
яру чи балки. У місцях, де вони закінчувалися, за умови, якщо
останні зазнали руйнувань, були зафіксовані добре віднівельовані
майданчики, на поверхні яких, імовірно, знаходилися дерев’яні вежі.
На це вказує потужний шар деревного вугілля і велике скупчення
перепаленої глини, що виявлено безпосередньо під дерновим
шаром. Такими вони відомі на городищі у Стільську, Підгородищі І,
Которинах ІV. У Стільську за такими місцями збереглися назви “Вежа”.
На городищі Підгородище I кінці валу вписуються у скельні виступи,
які виступають на поверхню майданчика. Можна припустити, що
довкола цього скелястого виступу були споруджені стіни оборонної
вежі, котра входила у систему укріплень.
Вивчаючи напрямок прокладення оборонних поясів, особливо
перших, зовнішіх, вдалося зауважити, що їхня центральна вісь через
кожних 9–11 чи 13–16 м помітно змінює свій напрямок почергово
то в один, то в інший бік приблизно на 4–5°. Це явище відповідно
позначилося і на контурі рову. Під час дослідження одного із в’їздів
на городище у Стільську в ур. Біла Дорога після зачистки верхнього
горизонту валу зафіксовано рештки обвугленого нижнього вінця
оборонної стіни. Встановлено, що стіна була споруджена на поверхні
валу з горизонтально прокладених колод, що мали товщину близько
0,4 м і кінцями в’язалися у невеликі зруби (1×1 м). Зв’язку зруба
робили у такий спосіб, щоб наступний фрагмент стіни мав певне
зміщення від центральної осі. Цей прийом, імовірно, застосовувався
для надання оборонній стіні більшої стійкості, розширював сектор
обстрілу.
Не можна не зарахувати до характерних особливостей
ранньосередньовічних городищ Прикарпаття злиття воєдино двох
чи більше оборонних ліній чи поєднання їх під прямим кутом.
Проте трапляються випадки, коли на добре продатованих пам’ятках
– Вороблячин І, Гологірки, Добростани, Рокитно, Которини V
– земляні вали на окремих ділянках зливаються. У Стільську вони,
наприклад, з’єднані під прямим кутом. Аналоги відомі на сусідніх
ранньосередньовічних городищах у Польщі: в селах Туліґлови,
Аксманіце, Трепча, Нашацовіце, Хелмцу Польскім8, у Словаччині – у
с. Сарішські Соколовці9
Аналогію можна провести з городищами, оборонні укріплення
яких у плані мають вигляд вписаних один в одний двох чи більше
кругів або інших фігур. Треба зазначити, що такий тип організації
оборони не є характерним для слов’янських городищ Прикарпаття,
трапляються поодинокі випадки. До таких слід зарахувати городища
8

Marszałek J. Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach. – Warszawa, 1993. – 266 s.
B éreš J. Vysledky doterajsieho vyskumu slovanského hradiska v Šarišskych Sokolovciach
// Nové obzory. – Kosice, 1974. – № 16. – S. 113-131
9
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Рис. 1. Плани городищ Верхнього
Подністров’я: 1 – Старе Село,
2 – Гологори, 3 – Завадів, 4
– Кульчиці, 5 – Стільське

у селах Гологірки, Кавсько I та Острожець на Львівщині. На території
сусідньої Польщі до таких слід причислити городища в населених
пунктах Змігруд Стари, Трепча ур. Файка, Санок Бяла Гура, Замчиско,
Криг Замчиско та ін. До характерних ознак ранньосередньовічних
городищ Прикарпаття зі складною системою укріплень слід
зарахувати ще й такі, як віддаль між лініями оборони та параметри
земляних укріплень – валів і ровів.
На переважній більшості мисових городищ, особливо тих, що
мають велику укріплену площу, віддаль між першою і другою лініями
оборони переважно удвічі більша, аніж між наступними. Потужність
земляних валів помітно зростає з наближенням до центрального
майданчика городища (Ганачівка, Гологірки, Добростани, Ілів,
Которини ІІ, Которини ІІІ, Которини V, Стільське та ін.).

245

246

Орест КОРЧИНСЬКИЙ

Інший, менш розповсюджений тип городищ складають рівнинні,
або такі, що розташовані на плато; їх налічується 19, що складає 31%.
У свою чергу вони також поділяються на прості і складні. Простих
відомо 7, або 10%. Це городища Дроговиж, Кульчиці, П’ятничани,
Розгірче, Синьовидне І, Синьовидне ІІ.
Спорудження укріплень на рівній місцевості зумовило створення
кругової системи оборони, що збереглася у вигляді потужних земляних
валів, оточених глибокими ровами валів, котрі одним оборонним
поясом обіймають переважно овальний, рідше округлий у плані
майдан.
Хронологічний діапазон функціонування їх дуже широкий
і вкладається переважно в період з Х до ХІV ст. Водночас слід
зауважити, що питання хронології деяких з названих городищ ще
остаточно не з’ясований. Якщо Глинсько ІІ, Дроговиж, П’ятничани
порівняно добре датовані на час – Х–ХІV ст., то відносно часу
виникнення та культурної приналежності городищ у Кульчицях та
Розгірчі ще триває дискусія з огляду на те, що на обох пам’ятках, окрім
матеріалів Х–ХІІІ ст., відомі ще культурні відкладення ранньозалізної
доби.10
Складних городищ цього типу налічується 12, або понад 17%. Це
пам’ятки у с. Більче, Судова Вишня, Гологірки, Кавсько І, Мавковичі,
Рокитно, Солонсько, Ясениця Сільна Львів ІІ. На більшості таких
об’єктів частково використовувалися захисні переваги рельєфу
місцевості. Це плавний схил, яр, високий берег, що впритул підходили
до майданчика городища. Укріплені поселення Кавсько І, Гологірки,
Ясениця-Сільна мали кругову оборону. У першому випадку майданчик
городища округлої форми, укріплений двома концентричними лініями
валів та ровів, у другому – трьома.
Схожий характер оборони мають городища Більче, Львів ІІ та
Солонсько, що примикають однією зі сторін до високого стрімкого
берега. Їхні земляні укріплення у вигляді валів та ровів збереглися
на рівній місцевості. Дещо відмінними є у характері оборони риси
поселень, що знаходяться на плато. Це городища у с. Ганачівка та
Рокитно. Їхні центральні майданчики мають кругову оборону, і лише
зовнішні лінії укріплень перебувають у гармонійному поєднанні
з характером рельєфу. Загалом описаний тип городищ має досить
широкий діапазон функціонування – від ІХ до ХІV ст. Проте слід
зазначити, що більша частина їх, особливо складних і з великою
укріпленою площею, припиняють своє існування наприкінці Х – на
початку ХІ ст. (Ганачівка, Солонське, Рокитне, Кульчиці та ін.).
Цілком імовірно, що приблизно у цей час припиняє існування більша
частина оборонних укріплень на городищі в с. Більче, а продовжує
існувати лише його центральна частина.
10

Бандрівський М., Сулик Р. Гальштатські городища поблизу сіл Розгірче і Кульчиці
на Передкарпатті // Пам’ятки гальштатського періоду в межиріччі Вісли, Дністра і
Прип’яті. – К.: Наук. думка, 134-142.
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Рис. 2. Плани городищ Верхнього Подністров’я: 1 – Ганачівка, 2 – Гологірки, 3 –
Добростани, 4 – Ступниця, 5 – Підгородище, 6 – Рокитне (Бірки), 7 Которини V
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До останцевого типу городищ належать шість пам’яток, або 8,6%.
Це Грозьова, Лопушна, Львів І, Львів ІІІ, Туради та Урич. Оскільки
рештки переважної більшості земляних укріплень цих пам’яток
сильно зруйновані, а Львів І повністю зруйноване, то встановити
їхню приналежність до тієї чи іншої категорії простих чи складних
городищ досить складно. За винятком поселення у с. Туради, всі
інші знаходяться на високих останцях, природно відділених від
навколишньої території стрімкими схилами, які додатково були
ескарповані. Результати досліджень підтвердили, що на городищах
у с. Урич та Львів ІІІ як біля підніжжя останця, так і на його схилах
насипалися земляні вали. Фрагментарно представлена система
укріплень на городищі у с. Лопушна. Також є всі підстави вважати,
що городище Львів І, де у другій половині ХІІІ ст. знаходився замок
Данила Галицького, могло мати складну систему фортифікації.
Унікальною пам’яткою останцевого типу є городище Х–ХІV ст.
в с. Урич. Органічне поєднання скель з дерев’яною оборонною
забудовою зробило цю фортецю недоступною. Завершуючи
огляд городищ останцевого типу, слід зазначити, що всі вони
функціонували з кінця ІХ до ХІV ст. включно. За переконанням
фахівців, дослідження конструкцій оборонних споруд є справою
трудомісткою і коштовнішою, аніж вивчення їхньої планувальної
системи. Як відомо, основним будівельним матеріалом, який
застосовувався у будівництві городень валу, стін-укріплень та інших
об’єктів, було дерево. Воно швидко руйнувалося, що сьогодні значно
ускладнює роботу над реконструкцією оборонної стіни, а інколи навіть
унеможливлює її. Археологічні роботи дозволили визначити основні
типи оборонних конструкцій і шляхи їхнього розвитку. Тут передусім
важливо навести деякі статистичні дані. Так, із 70 городищ вдалося
отримати задовільну інформацію щодо 26 об’єктів, що становить
38% від усіх пам’яток. Аналіз цих даних засвідчує, що у більшості
випадків оборонний вал споруджували без внутрішніх дерев’яних
конструкцій. Його насипали безпосередньо на давньому горизонті з
ґрунтів, котрі вибирали під час викопування рову. При цьому вдалося
зафіксувати певне почергове нашарування ґрунтів: суглинків,
супісків з включенням у них різного каміння, перепаленого дерева
тощо. Часто в насипах валів трапляються нашарування перепаленої
глини, переважно аморфні. Деякі дослідники вбачають у цьому явищі
наслідок пожежі дерев’яної оборонної стіни чи інших внутрівальних
конструкцій. Як зафіксовано під час досліджень земляних укріплень
на городищах у Стільську, Рокитному, Ганачівці, Коториних та ін.,
ці локальні плями перепаленої глини із вмістом деревного вугілля
вказують на місця у валі, де під час його будівництва, очевидно,
спалювали будівельне сміття – відходи деревини, що була використана
для спорудження оборонної стіни. Такі прошарки також скріплювали
ядро валу.
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На внутрішніх схилах валів трапляються мощені з каменю
майданчики. Вони відомі на городищах у Стільську, Добростанах,
Підгородищі І. Такий тип валів характеризує переважно зовнішні
лінії оборони на городищах зі складною багатовальною системою
укріплень, котрі функціонували у ІХ–ХІ ст. (Гологірки, Ганачівка,
Підгородище І, Которини ІІІ, Которини V, Солонське, Стільське).
Для цих валів характерний плавний профіль, незначна його висота
над рівнем давнього горизонту (1,10–1,70 м) та широке підніжжя.
Наведені ознаки вказують на задовільний стан збереження цього
типу валів. Одночасно вдалося встановити, що оборонні стіни на
городищах у селах Стільське, Ганачівка, Підгородище І, Рокитне та
Добростани були споруджені безпосередньо на гребені валу у вигляді
горизонтально прокладених колод, що мали товщину 0,30–0,40 м.
На віддалі 9–11 м вони закріплювалися кінцями у вкопані дерев’яні
стовпи–стояки (Підгородище, Ганачівка) або ж в’язалися у невеликі
зруби близько 1×1 м, як у Стільську. Для посилення стійкості цих
стовпів до них із внутрішнього боку стіни прибудовували опори у
вигляді горизонтально прокладених колод, що на окремих ділянках
валу водночас творили поперечні стіни приміщень житлового,
господарського чи військового призначення. Їхні рештки зафіксовані
на багатьох городищах Верхнього Подністров’я (Стільське,
Підгородище І, Которини V Солонське та ін).
Дещо краще збереглися вали, котрі частково або повністю були
складені з каменю. Вони відомі з досліджень на городищах Х – початку
ХІ ст. у селах Гологори та Гологірки. Вали, що не мали внутрішніх
конструкцій, належать до Х – початку ХІ ст., досліджувалися у
Ступниці, Cтебнику, Глинську та Струтині Нижньому.
Наймасштабніші
археологічні
дослідження
з
вивчення
конструктивних особливостей земляних укріплень у Верхньому
Подністров’ї були проведені у 1959–1961 роках на городищі Х–ХІІ ст.
у с. Судова Вишня І11. В основі валів цієї пам’ятки були зафіксовані
дерев’яні конструкції – кліті-зруби. Переважна їх більшість мала
прямокутну в плані форму з розмірами близько 3,5×4,5 м. Частина їх
використовувалася як приміщення для господарських та військових
цілей. Окрім прямокутної форми, кліті в плані мали ще ромбічну чи
трапецієподібну форму, що, на думку дослідника О. Ратича, було
пов’язано зі зміною напрямку валу.
Земляні вали, де були виявлені дерев’яні конструкції, автор
вивчав також на городищах у Стільську та Жидачеві ІІ12.
11

Ратич О. О. Результати досліджень древньоруського городища Замчиська в м. Судова Вишня Львівської області в 1957–1958 рр. // МДАПВ. – Вип.4. – С. 106-119; його
ж До питання про розташування і оборонні споруди древньоруських городів Південно–Західної Русі // МДАПВ. – Вип. 5. – С. 115-129.
12
Корчинський О. Городище в с. Стільське на Львівщині (Короткий підсумок досліджень) //ЗНТШ. – Л., 2007. – Т. 253. – С. 490-510; його ж. Зудеч (короткий підсумок
археологічних досліджень) // МДАПВ. – 2007. – Вип. 11. – С. 264-280.

249

250

Орест КОРЧИНСЬКИЙ

І все ж, якими б вагомими не були матеріали досліджень, що
характеризують оборонні укріплення – стіни, вежі, надвратні
споруди, вони мають значний відсоток гіпотетичності, оскільки під
час їх археологічного дослідження неможливо отримати дані про
висоту того чи іншого об’єкта.
Особливе наукове значення у цьому контексті мають результати
досліджень наскельної фортеці Тустань ІХ–ХІІІ ст., а також інших
аналогічних пам’яток наскельного оборонного будівництва в
Карпатах, які отримав М. Рожко. Вони дали змогу відтворити п’ять
періодів розвитку дерев’яної забудови наскельної фортеці. Завдяки
збереженим на поверхні скель кільком тисячам висічених пазів
стало можливим реальне відтворення висотної забудови унікальної
пам’ятки13.
У короткому підсумку зазначимо, що археологічні дослідження,
проведені за останні два десятиліття у Верхньому Подністров’ї,
дали якісно нові дані. Вони свідчать про те, що типологія городищ,
представлена у працях вищеназначених учених, не відповідає
результатам нових наукових відкриттів в означеному регіоні і не
може застосовуватися для типологічної та хронологічної класифікації
цього типу пам’яток у досліджуваному регіоні України.

13

Рожко М.Ф. Тустань …
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РАНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНІ
ЖИТЛА
З РОЗТОЧЧЯ

Р

озточчя – геоморфологічний макрорегіон, що тягнеться
вузькою смугою (шириною до 20 км) на північний захід від
Львова і є вододілом між басейнами Західного Бугу, Сяну і Дністра. У
Х–ХІ ст. Розточчя ввійшло до складу територіально-адміністративного
утворення, центром якого був Перемишль1. Археологічні дослідження,
проведені на ранньосередньовічних пам’ятках Розточчя, дозволили
розкрити різні сторони матеріальної і духовної культури населення
регіону та суміжних територій. Водночас через певні політичні
(поділ українсько-польським державним кордоном) та природногеографічні (залісненість, гористість) причини пам’ятки Розточчя
залишаються вивченими спорадично і рідко розглядаються як єдиний
територіальний комплекс. Тому вивчення житлових комплексів цього
порубіжного між Волинню та Підкарпаттям регіону дозволить повніше
розкрити окремі аспекти матеріальної культури середньовічного
населення Перемишльської землі.
Житлові комплекси V–VIII ст. в регіоні не виявлені, однак житло
кін. V–VI ст. (розмірами 3,4×3,7 м) з піччю-кам’янкою в північнозахідному куті виявлено у Львові, на правому березі р. Полтва2.
1

Рудий В. А. Перемишльська земля (ІХ – сер. XIV ст.). – Тернопіль, 2003. – С. 35.
Петегирич В. Поселенські структури V/VI–X ст. Верхньої Надбужанщини як підоснова формування Белзької і Червенської земель // МДАПВ. – Л., 2007. – Вип. 11.
– С. 101.
2
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Житла ІХ – початку ХІ ст. на Розточчі зафіксовані переважно на
городищах чи поселеннях-супутниках – у Добростанах3, Рокитному4,
Завадові5, Щекотині6, Щебрешині7, Сутейську8.
Усі житла – із заглибленою в материк нижньою частиною
(котлованом). На короткотривалих городищах Равського (Східного)
Розточчя (Добростани, Рокитне, Завадів) рештки жител досить
чітко помітні на поверхні у вигляді т. зв. западин (діаметром 3–
5 м і глибиною в центральній частині 0,2–0,6 м). Долівка жител
розташована на глибині 0,6–1,2 м від сучасної поверхні, хоча ці
показники не завжди відображають первісну глибину котловану.
За площею котлованів житла можна поділити на дві групи: 11,5–
12,6 м² (5 споруд: Завадів, Рокитне, Щебрешин) та 15,6–16,0 м²
(2 споруди: Завадів, Добростани). Цікавий той факт, що у трьох
житлах з Рокитного площа котлованів однакова – 11,5 м². Загалом ці
параметри котлованів вписуються у загальні показники аналогічних
параметрів житлових споруд суміжних територій. Так, для жител
з теренів Люблінщини характерні житла з котлованами площею
4–16 м² 9, для жител з суміжного Східного Надсяння (Черчик І та ІІ)
– 11,2–11,9 м² (5 споруд) та 13,7 м² (1 споруда)10, для жител в ареалі
райковецької культури – 7–16 м²11.
Визначальним елементом кожного житла є опалювальна споруда.
У житлових комплексах на пам’ятках Розточчя обігрів споруд і
приготування їжі здійснювалися за допомогою печей-кам’янок.
На поселеннях Равського Розточчя вони складені з каменюпісковика, переважно незначних розмірів; на городищі в Завадові,
крім пісковика, використано уламки жорнових каменів. Каміння
укладалося без скріплювального розчину, можливо, проміжки між
ними засипали землею. Стінки печей знаходяться як на відстані від
стінок котловану, так і впритул до них, при цьому задні стінки печей
у більшості випадків виділяються значною товщиною. Параметри
печей складають 0,75–1,2×1,0–1,5 м, тобто їхня площа становила
0,7–1,2 м² (лише піч із житла 1 в Завадові мала площу 1,8 м²). Висота
3
Корчинський О. М., Шишак В. І. Звіт про підсумки археологічних досліджень на території Верхнього Подністров’я у 1989 р. // НА ІА НАНУ. – Л., 1990. – С. 25-27.
4
Там же. – С. 31–32. У 2008 р. на городищі проводилися розкопки (начальник експедиції – Я. Погоральський), в результаті яких досліджено рештки 2 заглиблених жител.
5
Корчинський О. М., Шишак В. І. Звіт про археологічні дослідження постійнодіючої
Верхньодністрянської слов’яно-руської археологічної експедиції у 1990 р. // НА ІА
НАНУ. – Л., 1991. – С. 8-11.
6
Чайка Р. До питання історіографії та попередніх досліджень літописного городища
Щекотин // Львівський археологічний вісник. – Л., 1999. – № 1. – С. 91-100.
7
Siwkowa S. Szczebrzeszyn (badania 1978 i 1979 r.) // Sprawozdania z badań
archeologicznych w województwie zamojskim 1979 roku. – Lublin, 1979. – S. 11-13.
8
Wartołowska Z. Gród czerwieński Sutiejsk na pograniczu polsko-ruskim // Swiatowit.
– Warszawa, 1958. – T. 22. – S. 66.
9
Hoczyk-Siwkowa S. Małopolska północno-wschodnia w VI–X wieku. Struktury osadnicze
// Lubelskie materiały archeologiczne. – Lublin, 1999. – T. 12. – S. 37.
10
Петегирич В., Павлів Д., Принада І. Поселення Х–ХІ ст. біля с. Черчик на Яворівщині
// МДАПВ. – Л., 2005. – Вип. 9. – С. 280–296; Погоральський Я. Житлові комплекси з
поселення Черчик І на Розточчі // МДАПВ. – Л., 2005. – Вип. 9. – С. 324-336.
11
Баран В. Д. Давні слов’яни. – К., 1998. – С. 92.
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опалювальних споруд найчастіше коливається в межах 0,55–0,65 м,
водночас у всіх трьох житлах з Рокитного вона не перевищує 0,3 м.
Конструкція черенів має два різновиди: глинобитні (Рокитне, Завадів,
Добростани, Щебрешин) і споруджені з використанням фрагментів
кераміки та каміння (Сутейськ).
Поруч із печами-кам’янками, поширеними на Розточчі, на сусідніх
територіях відомі житла з глинобитними печами. Вони зафіксовані
на поселеннях суміжного з Розточчям Східного Надсяння біля
с. Черчик та на городищі в Судовій Вишні. На двох поселеннях біля
Черчика виявлено 7 жител із печами з середніми розмірами 1,0×1,0 м
(0,91–1,1 м²), спорудженими з глини. Можливо, їхніми складовими
елементами були залізні шлаки, виявлені як у стінках опалювальних
споруд, так і в заповненні паливних камер. Використання шлаків
і руди для спорудження печей-кам’янок зафіксовано на поселенні
Цєшанув-І (Надсяння, на південних відрогах Розточчя)12. На
розташованому неподалік Черчика синхронному городищі Судова
Вишня-І співіснували і кам’янки, і глинобитні печі13. Глиняні печі
виявлені і на самому Розточчі – на городищі Щекотин. Однак час його
функціонування (кін. ХІ–ХІІІ ст.) припадає на період, коли глинобитні
печі поступово витісняють кам’янки з побуту і стають панівним типом
опалювальних споруд на Русі, що, можливо, пояснює їхню появу на
Розточчі. Дослідники також відзначають побутування різнотипних
опалювальних споруд на північ та схід від Розточчя – у Західному
Побужжі. Зокрема, на ранньосередньовічних пам’ятках цього регіону
поширені кам’янки (Ромош, Деревляни, Буськ), глинобитні (Сверщів,
Ріпнів, Федорівці, Стрижів), глиняно-кам’яні та нішоподібні печі14.
Наразі важко чітко встановити причини спорудження в
цьому регіоні печей з різного матеріалу, однак можемо висловити
кілька припущень: 1) порубіжний характер регіону визначив
змішання традицій житлового будівництва; 2) глиняні печі могли
мати виробничий характер (що засвідчують знахідки залізних
шлаків у Черчику), однак типові для житлових споруд параметри,
розташування печей і відсутність кераміки з виразними слідами
використання у залізоробному виробництві все ж більше свідчить
про їх житлове використання. Тому спорудження глиняних печей
в ареалі поширення кам’янок, можливо, слід пояснити наявністю
того чи іншого матеріалу для спорудження опалювальних пристроїв
у конкретному мікрорегіоні, а не етнокультурною відмінністю
населення цих пам’яток15.
12

Machnik J. Powiat Lubaczowski w świtele badań archeologicznych // Rocznik
Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. – Lubaczów, 1967. – S. 18-19.
13
Ратич О. О. Результати дослідження давньоруського городища Замчиська в м. Судова
Вишня Львівської області в 1957–1959 рр. // МДАПВ. – Л., 1962. – Вип. 4. – С. 106-119.
14
Hoczyk-Siwkowa S. Małopolska północno-wschodnia ... – S. 37–39; Петегирич В. Поселенські структури ... – С. 103, 106.
15
Русанова И. П. Славянские древности VI–VI вв. Культура пражского типа. – М.,
1976. – С.47; Михайлина Л. П. Слов’яни VIII–X ст. між Дніпром і Карпатами. – К., 2007.
– С. 102.
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Печі знаходилися переважно в кутах, обернених до півночі.
Вважається, що устя печей переважно були спрямовані до стіни, в
якій знаходився вхід16. Наші спостереження за локалізацією печей у
житлах та напрямками їхнього устя на досліджених пам’ятках (Чер
чик-І, Рокитне) дозволяють стверджувати, що, крім врахування сторін
світу, визначальними факторами у просторовій орієнтації жител на
поселеннях була мікротопографія ділянки, а також залежність від
розташування синхронних житлових комплексів. Саме ці ознаки
впливали на планіграфію поселень17.
Щодо конструкції стін жител, то вона переважно асоціюється з
наявністю (каркасно-стовпова конструкція) чи відсутністю (зрубна
конструкція) стовпових ямок біля стін і кутів котлованів. На пам’ятках
Розточчя зафікосвано обидва вказаних типи. Однак у літературі
неодноразово наголошувалося, що наявність стовпових ямок не
обов’язково може свідчити про стовпову конструкцію стін житла і
навпаки18. Тому визначення конструктивного типу стін жител на
Розточчі може мати лише гіпотетичний характер.
Загалом проаналізовані споруди з ранньосередньовічних пам’яток
Розточчя відображають основні тенденції розвитку східнослов’ян
ського житла в басейні Західного Бугу, Сяну і Дністра. Водночас
у контексті з пам’ятками суміжних територій вони висвітлюють
ті специфічні риси, які сформувалися під впливом природних,
етнокультурних та міграційних чинників.

16

Раппопорт П. А . Древнерусское жилище // САИ. – 1975. – Вып. Е1-32. – С. 137-141;
Михайлина Л. П. Слов’яни ... – С. 104-105.
17
Погоральський Я . Просторова орієнтація слов’янського житла другої половини І
тис. н. е. // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. – О.,
2002. – Т. 3. – С. 155-157.
18
Михайлина Л. П. Слов’яни ... – С. 82-83.
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Слов’яно-руське поселення
Онишківці-Новаки на Малому Поліссі
1998 року поблизу с. Онишківці Дубенського району Рівненської
області автор і учні туристсько-археологічного гуртка м. Дубно
виявили нову памятку, яка, на жаль, вже на той час була майже
повністю знищена кар’єром для добування піску. Поселення займало
піщане підвищення лівого берега р. Зелений Струмок (лівобережна
притока р. Ікви), і знаходилося за 100 м на захід від церкви та
джерела в ур. Новаки (рис. 1: 1). Огляд кар’єру виявив рештки двох
споруд та зібрано підйомний матеріал.
Споруда 1 (піч) виявлена в східній частині кар’єру. Вона дещо
зсунута ножем бульдозера і збереглася у вигляді скупчення уламків,
тож не ясно, чи була частиною житла. Піч була глинобитною, з
включенням органіки, шматків кременю та крейди, а також великої
кількості уламків повторно перепаленого до рудого кольору посуду.
У черені не зафіксовано вимостки з кераміки, натомість помічена
домішка органіки і дрібних уламків крейди, на поверхні простежено
відбитки стебел рослин.
Для побудови печі було навмисно розбито певну кількість горщиків
різного розміру, виготовленого за однаковою технологією. Уламки,
часто доволі великі фрагменти, розмірами до 0,45×0,3 м, умуровано
в глиняну конструкцію. Денець горщиків, окрім одного уламку, не
виявлено.
Набір кераміки з конструкції печі складається з чотирьох майже
повністю відреставрованих горщиків (рис. 2: 2-5), одного частково
реставрованого горщика (рис. 2: 1), 14 уламків верхніх частин
горщиків (рис. 3: 1-14), уламка сковороди (рис. 2: 6), уламка стінки
ліпної посудини з ручкою (рис. 3: 17) та уламка пряслиця (рис. 3:
16). Горщики мають різні розміри, найбільші мали товщину стінок
до 2 см, у придонній частині великих посудин товщина стінок
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Рис. 1. Онишківці, ур. Новаки.
1 - розташування поселення,
2 – кераміка доби неоліту,
3-24 – профілі вінчиків горщиків з
підйомного матеріалу.

Рис. 2. .Онишківці,
ур. Новаки.
Споруда 1.
Кераміка
з конструкції печі.

збільшувалася. Верхні частини горщиків обточено на повільному
гончарному крузі, за його ж допомогою сформовано манжетні
вінчики. Манжети мають різний нахил, у великих посудин по зрізу
вінчика сформована горизонтальна площадка (рис. 2: 3; 3: 1-2), у
найбільшого з горщиків манжет нерозвинутий (рис. 2: 1), в кількох
менших він хвилястий (рис. 3; 12-13). Внутрішня поверхня горщиків
була розгладжена вручну, від чого залишилися характерні скісні
сліди, однакові на всіх горщиках. Усі горщики з конструкції печі не
орнаментовані, частина їх маєють округлі стінки, у більшості нижня
частина звужена. У тісті помітні домішки піску, та значної кількості
жорстви – товченого вапняку і кременю, рідше трапляється шамот та
органіка. Один вінчик горщика відрізняється відсутністю повторного
перепалу, наявністю хвилястого орнаменту, домішкою лише піску в
тісті та кращою обробкою на гончарному крузі (рис. 3: 15).
Сковорода була сформована на гончарному крузі, в глиняному
тісті домішка піску, її бортик дещо нагадує манжетні вінчики
горщиків (рис. 2: 6). Пряслице овальне в січенні, у глині домішки
органіки (рис. 3: 16).
За формою вінчиків горщиків аналогічний за формою гончарний
посуд з Волині датується серединою ІХ – кінцем Х ст.1 Однак комплекс
1
Козак Д. Н., Прищепа Б. А., Шкоропад В. В. Давні землероби Волині (пам’ятки археології на Хрінницькому водоймищі). – К., 2004. – С. 211-212; Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Муравицьке городище. – Маріуполь: Рената, 2001. – С. 28-29.
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з Онишківців демонструє цілу низку архаїчних рис, характерних для
ліпної кераміки.
Споруда 2 була зафіксована в бровці, залишеній під час розробки
кар’єру, і знаходилася за сім метрів на північ від споруди 1. Збереглися
залишки прямокутного в січенні котловану житла довжиною
3,2 м і глибиною 0,5 м від денної поверхні. Дослідження обмежились
зачисткою, під час якої було виявлено невелику кількість кераміки і
два залізні ножі (рис. 4: 17, 18). Кераміка зі споруди 2 представлена
вінчиками ранньогончарних горщиків, за формою близьких до
посуду з попередньої споруди (рис. 4: 1-3, 5-16). Ще один вінчик має
хвилястий орнамент на внутрішній частині шийки, що зближує його
з керамікою типу Луки – Райковецької (рис. 4: 4).
У підйомному матеріалі, зібраному на поселенні, переважає
кераміка того ж типу, що і в споруді 2, хоча тут бачимоо більшу
різноманітність варіантів вінчиків (рис. 1: 3-24). Таким чином,
датувати поселення можна ІХ–Х ст. Крім того, знайдено матеріали
доби неоліту – крем’яні пластини, уламок нуклеуса та вінчик посудини,
орнаментований двома рядами заглиблень (рис. 1: 2).
Розвідки, проведені на р. Зелений Струмок, не виявили інших
поселень слов’яно-руського часу, однак слід зауважити, що частина

Рис. 3. Онишківці, ур. Новаки.
Споруда 1.
Кераміка з конструкції печі.

Рис. 4. Онишківці, ур. Новаки.
Кераміка та залізні ножі
зі споруди 2.
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берегів забудована і не обстежена. Натомість цікаві результати
отримано під час розвідок правобережної малополіської притоки Ікви
– р. Тартачки. Тут виявлено три поселення слов’яно-руського періоду
(не враховуючи місця впадіння в р. Ікву, яке знаходиться в лесовій
зоні). Це пам’ятки – Тартак-1, з якого зібрано матеріали середини ХІ –
початку ХІІ ст., Тартак-3 (ХІІ – перша половина ХІІІ ст.) і Переросля (Х
– початок ХІ ст.). Складається враження, що одночасно тут існувало
не більше від одного поселення.
Така ситуація дуже відрізняється від густо заселеної у слов’яноруський період лесової зони середньої течії р. Ікви2 і, безсумнівно,
була пов’язана з природними особливостями Малого Полісся, які
не сприяли веденню традиційного землеробсько-скотарського
господарства.

2
Прищепа Б. А., Ткач В. В. Археологічне обстеження околиць Дубна // АДУ 19971998 рр. – К., 1998. – С. 134-135.
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Нові дані про укріплення
“міста Ярослава”

(за матеріалами археологічних досліджень 1981 і 2001 років)

У

понад 150-річному археологічному дослідженні Києва відомо
кілька випадків надходження масового матеріалу, який
дозволяв по-новому трактувати та переглядати деякі питання з
історії міста. Прикладом “якісного стрибка”, що суттєво збагатив
інформаційну базу, є дані розкопок на Подолі: дослідження
центральної його частини у 1970-ті роки та північно-західних ділянок
на вул. Введенській (колишня Ратманського) наприкінці 1980-х – поч.
1990-х років.
До таких само значних робіт належить і археологічне дослідження
Майдану Незалежності у 1981 р., де під час його реконструкції
експедиція Інституту археології (М. Сагайдак, В. Харламов, С. Чернов)
дослідила рештки оборонних споруд Києва: давньоруські вал і рів,
проїзд Лядських воріт (ХІ-ХІІІ ст.) та дерев’яні й муровані Печерські
ворота (ХVІІ-ХVІІІ ст.)1.
У 2001 р. рятувально-досліджувальні роботи на Майдані
Незалежності, які були зумовлені реконструкцією площі й будівництвом
підземного комплексу (у котловані завглибшки 15 м культурний
шар руйнували й знищували назавжди), здійснювала Подільська
постійнодіюча експедиція ІА НАНУ (М. Сагайдак, В. Зоценко,
В. Тимощук, Ю. Башкатов, С. Тараненко). Було продовжено пошук
і вивчення давньоруських укріплень, виявлено й досліджено міст
через рів, ділянки міської забудови з давньоруськими садибами та
інші об’єкти. Крім того, проведено дослідження ґрунтів (А. Галаган),
реконструйовано давні кліматичні умови та природно-антропогенні
ландшафти (С. Романчук), простежено геоморфологічну будову й
рельєф, що існували на початку 2-го тисячоліття на досліджуваній
місцевості (Є. Палієнко).
1
Сагайдак М. А., Харламов В. А., Ленченко В. А. Південні ворота // Знання та праця.
– 1982. – № 2. – С. 18-19; Сагайдак М. А. Великий город Ярослава. – К., 1982. – С. 42-49.
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Рис. 1. Схема укріплення верхнього Києва ( по плану І. Ушакова 1695 р.).
Реконструкція Г. Алферової та В. Харламова: 1. Софійське відділення.
2. Старокиївське відділення. 3. Михайлівське відділення.
4. Печерське відділення. 5. Печерські ворота

Район Майдану Незалежності (первісні назви: Козине Болото,
пл. Хрещатик, 1878–1919 – пл. Думська, 1919–1935 – пл. Радянська,
1935–1977 – пл. Калініна, 1977–1991 – пл. Жовтневої революції)
здавна приваблював дослідників історичної топографії Києва2.
Особливий інтерес до цієї частини зумовлений тим, що в давнину й
середньовіччя це була південно-східна околиця Києва – один з міських
районів з радіально-концентричною (віялоподібною) містобудівною
структурою (рис. 1; рис. 2).
З Хрещатицькою долиною, а саме з Лядськими воротами,
пов’язаний один з найтрагічніших епізодів в історії міста й Давньої
2
Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. І. – С. 439; Тихонович А. М., Ткаченко М. М. Древній Київ-град. Спроба відтворення плану Верхнього Києва ХІ–ХІІ ст. //
Архітектурні пам’ятники. – К., 1950. – С. 10.
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Рис. 2. Фрагмент плану Києва 1750–1752 років

Русі – штурм та захоплення Києва 6 грудня (на думку деяких
дослідників 19 листопада) 1240 р.
Перша письмова згадка про місцевість відома під 945 р., коли
зустрічається топонім “перевесище” – місце “поза градом” – угіддя,
де ловили птахів великими сітями – перевісами (сучасний район,
розташований між Майданом Незалежності та Європейською пл.)3.
Наступне повідомлення маємо у літописній розповіді про боротьбу
за Київ війська київського князя Ізяслава Мстиславича з Юрієм
Володимировичем (Долгоруким) під 1151 р.: “Борисъ оу Лядьскихъ
воротъ”, “друзии противоу Лядьскимъ воротомъ на пьсцьхъ
бьюхоутся”, “а Борисъ Городцій у Лятскыхъ воротъ”4. Під 1240 р.:
“подъль вратъ Лядьскьхъ”, “Постави же Батый пороки къ городу
подль врата Лятскаа”5.
Під давньою назвою Лядську браму згадано в грамоті польського
короля Сигізмунда І від 15 березня 1523 р., якою дозволялася
3

ПСРЛ. – Т. 1. Лаврентиевская летопись. – М., 1962. – Стб. 55.
ПСРЛ. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – М., 1962. – Стб. 427, 432; ПСРЛ. – Т. 7. Воскресенская летопись. – СПб.,1856. – Стб. 52.
5
ПСРЛ. – Т. 2. ... – Стб. 785; ПСРЛ. – Т. 7. … – Стб. 145.
4
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відбудова Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві та
надання в його користування деяких територій: “… к тому монастирю
маетъ держами по давному как перед темъ бывало, по самый вал, и
по Лядськіи ворота ...”6.
На найраннішому зображенні Верхнього Києва, виконаному
М. Груневегом (1584), Лядські ворота, південна й південно-східна
частини міста відсутні. Не згадує М. Груневег про південні ворота
й під час опису подорожі з Подолу на Печерськ7, можливо, вони
вже не функціонували, хоча дорога з Верхнього міста на Печерськ,
“Івановська” в пізніших джерелах, існувала.
Історіографія другої половини ХІХ ст. з питань топографії
давнього Києва свідчить про гостру дискусію щодо локалізації
Лядських воріт та лінії оборонного валу “міста Ярослава”8. Однак
археологічні дослідження південної частини давнього Києва були
незначними, бракувало речового матеріалу, синхронного пам’ятці.
Це призводило до гіпотетичності й неаргументованості пропонованих
місць локалізації та реконструкції оборонної лінії південно-східної
частини Старокиївської фортеці.
Першими дослідженнями у цьому районі були розкопки валу
1951 р. на вул. Малопідвальній, на ділянці між телецентром та
садибою № 139. Тут виявлені дані, що характеризують як структуру
валу (зруби із секціями-городнями, засипаними лесом, їхні розміри,
способи спорудження), так і основні параметри об’єкта (ширина
основи валу 27,7 м, висота бл. 12 м, довжина зрубів-городен 19,2 м,
ширина 6,7 м, розміри клітей: 2,2–3,2 м). Оборонний рів перед валом
не виявлений (схил гори в цьому місці екскарпований й додаткова
перепона тут була не потрібна).
У 1968 р. археологічні спостереження в районі сучасного
Майдану Незалежності проводилися на вул. Челюскінців (сучасна
Костьольна). Виявлені матеріали, на жаль, не опубліковані. Важливі
дані про дерев’яні конструкції оборонного валу “міста Ярослава”
вдалося одержати розкопками 1972–1973роках під час спорудження
павільйону над рештками Золотих воріт. (рис. 3).
Найбільш результативними дослідження площі були у 1981 р.:
простежено частину оборонного валу завдовжки бл. 70 м й
завширшки (підвалини) понад 30 м. У деяких місцях вал зберігся від
рівня давньої денної поверхні на висоту до 5 м. Також були виявлені
зруби-городні розмірами 3,1×3,1 м (шість основних і три приставних
6
Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей.– К.,
1874. – Отд. 3. – С. 22.
7
Ісаєвич Я. Мартин Груневег і його опис Києва // Всесвіт. – 1981. – № 5; Сборник
материалов … – Отд. 2. – С. 126.
8
Акты Юго-Западной Руси. – СПб., 1878. – Т. 10. – С. 398-402.
9
Єфименко П. П., Богусевич Б. А. Кріпость Ярослава Мудрого в Києві // Вісник АН
УРСР. – 1952. – № 12. – С. 38-41; Раппопорт П. А. Очерки по истории русского военного
зодчества Х–ХІІІ вв. // МИА. – 1956. – № 52. – С. 91-99.
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Рис. 3. План Золотих воріт Києва з прилеглими внутрішньо валовими
клітями. Розкопки 1972–1973 років. 1 – кладка ХІ ст.;
2 – досліджені частини дерев’яних зрубів

у поперечному розрізі); дренажна канава або русло струмка на міській
території на захід від валу; фрагменти давньоруської кераміки ХХІ ст. на горизонті під валом.
Найзначніше відкриття 1981 р. – виявлення на глибині 3,7 м на
рівні давнього горизонту проїзду давньоруського часу та локалізація
літописних Лядських воріт10. Тоді ж детально досліджено й зафіксовано
залишки дерев’яних та цегляних Печерських воріт ХVІІ-ХVІІІ ст. На
жаль, характеристика культурного шару та стратиграфія ділянки
міської території на той час залишилися не вивченими (рис. 4).
У 1981 р. площа будівельного майданчика становила понад
4000 м2, глибина котлована – 5–7 м. Крім котлована, спостереження
здійснювались у кількох будівельних траншеях. Давньоруську
оборонну лінію “вал-рів” простежено на південно-західній стінці
котлована (глиб. 7 м). Досліджено повний поперечний розріз валу
10

Сборник материалов .. – Отд. 2. – С. 126.
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Рис. 4. Вигляд з півночі котловану
будівництва на пл. Жовтневої революції
із залишками цегляних фундаментів
Печерських воріт ХVІІІ ст. в центрі.
1981 р. (фото М. Сагайдака)

Рис. 5. Загальний план розкопу на
пл. Жовтневої революції в Києві 1981 р.

(залишки дев’яти клітей),
горизонтальну основу валу,
берму та рів (рис. 5).
У північно-східній частині
майданчика,
за
16,25 м
від Будинку профспілок на
стінах будівельної траншеї
зафіксовано частину поперечного
розрізу
валу
– залишки дерев’яних кон
струкцій, що збереглися у
вигляді вертикальних, ледь
зигзагоподібних ліній із зіт
лілого дерева на відстані
3,0–3,12 м одна від одної, які
піднімалися на висоту насипу
(5 м від основи валу).
У траншеї вздовж правого
північного
пілону
воріт
ХVІІІ ст. простежено рештки
24 вінців п’яти клітей, ана
логічних за розмірами раніше
дослідженим (рис. 6).
Поперечну стінку зрубу
й двох клітей вдалося про
стежити вздовж південної
стіни фундаменту проїзду та
за 10 м на південь від нього.
У центральній частині
валу та під фундаментами
воріт
ХVІІІ ст.
виявлено
дерев’яні конструкції дав
ньоруського ворітнього про
їзду. Крім того, у 1981 р.
досліджено підстил насипу
валу та його горизонтальну
основу, простежено систему
заповнення
клітей,
схил
насипу, що переходив у не
широку берму та оборонний
рів за нею.
З об’єктивних причин ек
спедиція не мала можливості
провести розкопки загальною
площею в межах будівельного
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котлована. Досліджено бли
зько 610 м2. Роботи здій
снювалися, залежно від тер
мінів і темпів будівництва,
до рівня материка й перед
материкового горизонту чоти
рма етапами:
1 – фіксація стратиграфічно
го розрізу в південному
куті котлована на рів
ні материка в Хреща
тицькій долині, дослід
ження
ділянки
валу
на північний схід від
Лядських воріт; фіксація
стратиграфічного
роз
різу
оборонного рову
(струмка?) на північносхідній стіні котлована;
2 – фіксація ділянки валу на південний захід від Лядських воріт та
стратиграфічного розрізу міського кварталу на захід від валу (між
сучасними вул. Б. Грінченка та пров. Т. Шевченка); стаціонарні
розкопки у дугоподібному котловані на захід від фонтану;
3 – стаціонарні дослідження в розкопах 3, 4; фіксація стратиграфічного
розрізу різночасних оборонних ровів і русел струмків на південнозахідній стіні котлована; зачищення стратиграфічного розрізу
зрубів-городен східної ділянки валу з метою консервації та
музеєфікації;
4 – стаціонарні дослідження в розкопі 5; консервація та підготовка
до музеєфікації зрубів-городен ділянки східної частини валу;
зачищення й фіксація стратиграфічних розрізів та даних щодо
геоморфологічної ситуації в центральній і західній частинах
котлована.
У 2001 р. планувалося продовження робіт з вивчення оборонних
споруд, а також їх консервація та музеєфікація. Однак залишки
фортифікаційних споруд були будівельниками знищені, тому
досліджено лише дві ділянки оборонного валу:
1 – на північний схід від Лядських воріт зафіксовано стратиграфію і
план клітей;
2 – у південно-західному напрямку від воріт зафіксовано тільки
стратиграфію (зруби знищені в 1952–1953 роках та 2001 р. під
час будівництва).
На першій ділянці на стіні котлована простежено залишки 11–12
зрубів-городен з п’яти-семи вінець та проміжок між ними завширшки
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Рис. 7. Поперечний переріз оборонного валу та рову по осі південний схід
– північний захід: 1 – засипка клітей валу; 2 – рів; 3 – залишки внутрішньо
валових клітей; 4 – залишки колод; 5 – культурний шар під насипом валу;
6 – культурний шар на прилеглій міській території; 7 – материк; 8 – ґрунт
перемішаний з вугіллям ; 9 – рівень дна котловану; 10 – дренажний рів

0,75–0,85 м. Зачищення валу на рівні виявлення дозволило визначити
розмір городен: 2,85×3,0 м (без висунених із замка кінців колод:
0,20–0,35 м).
На другій ділянці досліджено вал і культурний шар, що прилягав до
нього з боку міста, та міську територію. Простежено внутрішньовалову
зрубну конструкцію з чотирьох городен на три-чотири вінці, рублену
з колод діаметром 0,12–0,15 м.
Матеріали, одержані у 1981 та 2001 роках, дозволяють відновити
напрямок валу та його конструкцію. Давньоруський вал спускався з
нагірного плато у Хрещату долину за віссю сучасної вул. Б. Грінченка,
перетинав сучасний Майдан Незалежності й продовжувався у
напрямку сучасної вул. Костьольної. У цій частині міста будівничі
використали особливості природного рельєфу: стрімке материкове
підвищення, що йшло з північного заходу на північ, значний перепад
височин, дві річки, які впадали в долину з протилежних боків і
утворювали значну вимоїну з боку Хрещатої долини (одна з річок
протікала в районі сучасного пров. Т. Шевченка, друга – за віссю
сучасної вул. Михайлівської). У деяких місцях вал зберігся до 5 м
заввишки й 33 м завширшки.
Основу валу становив досить щільний шар лесу та глини з
великими фракціями “озалізненого” ґрунту (рис. 7). Над ним у деяких
місцях простежено шар перепаленого ґрунту завтовшки до 0,4 м.
Місце, вибране для спорудження валу, перед зведенням насипу
ретельно нівелювалося. В результаті підготовчих робіт утворювався
культурний шар із супіску й решток горілого дерева, фрагментів
кераміки. Рівень підошви валу в районі воріт мав перепад до 1 м.
Вища площина завширшки 12,4 м розташовувалася з боку поля,
нижча – бл. 16 м – з боку міста. Слід зазначити, що на досліджених
ділянках не виявлено залишків обробки дерева, тобто складові
частини конструкції оброблялися осторонь. Цілісність і структура
давнього горизонту на материку в районі схилу свідчить про
відсутність спеціального ескарпування.
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Дослідження технології будівництва показало, що для утримання
землі будували каркас із дубових (діам. 0,10–0,17 м), кантованих на
шість або вісім граней брусів. Секції, кожна з яких складалася з двох
паралельних рядів квадратних клітей (3,1×3,1 м), були поставлені
упоперек валу на відстані 0,8 м одна від одної. Більша секція – 12
клітей – утримувала центральну частину насипу та схил з боку міста;
менша – шість клітей – була приставною, жорстко не “прив’язаною”
до першої, тримала схил з боку поля. Секції встановлено на відстані
0,8 м одна від одної.
Простежено чітку вертикальність дерев’яних конструкцій. Кліті
зводили на всю висоту валу, й залежно від їх розміщення у тілі валу
(схил у бік поля, гребінь, схил у бік міста) вони мали різну висоту.
Стратиграфія заповнення зрубів-городен на всіх досліджених
ділянках типова: чергування шарів лесу, жовтого лесоподібного
суспіску, щільного сірого суспіску, глини, прошарків культурного
шару (кераміка, горіле дерево, шифер). Ґрунт підвозили на возах,
висипали у кліті й втрамбовували. Заповнення сусідніх городен та
простежені в них горизонти не збігаються.
Берма. На кількох ділянках уздовж валу з боку поля виявлено
берму. В південно-західній частині котлована (1981 р.) простежено
схил насипу валу, який переходив у берму завширшки до 1 м. У 2001 р.
берму дослідили на обох ділянках. На ділянці 1 ширина її становила
5 м, на ділянці 2 – понад 10 м. На бермі ділянки 1 на горизонті
давньоруського часу археологічно зафіксовано рельєф поверхні
дороги: опуклий за віссю насип, який неодноразово підсипали. У
другій половині ХІІІ – середині ХVІІ ст. дорога була перекрита шаром
намуленого піску й супіску. Можливо, це залишки Івановської дороги,
що вела на Печерськ і була відома за планом І. Ушакова 1695 року.
Оборонний рів. Під час спостереження за земляними роботами
в південно-західній частині котлована (1981 р.) за 5–10 м від валу
за бермою (з боку Хрещатика) був виявлений рів. За браком часу
його документально не зафіксовано. Рів на вказаній ділянці мав
ширину бл. 8 м, глибину 5 м, кут нахилу стінок до 60о. Стратиграфія
заповнення рову свідчить про кілька етапів його засипання.
У 2001 р. проведено необхідні роботи в районі траси оборонного
рову для уточнення дати його спорудження (ХІ ст. чи ХVІІ ст.?) та
одержання інформації щодо характеристики споруди. Рів досліджено
за стратиграфічними розрізами на північно-східній стіні котлована у
районі поштамту (нульова позначка за БШВ – 153,17 м).
У стратиграфічному розрізі на ділянці 1 простежені річища й
русла чотирьох водостоків. За матеріалами досліджень, русло 4 –
найдавніше. Напрямок його – з північного сходу на південний захід,
ширина понад 16 м, глибина 4,7–4,9 м. Стінки русла у верхній частині
(2,0–2,2 м) пологі, ближчий до валу схил крутий, у нижній частині
русла стінки стрімкіші. Виявлено фрагменти кераміки ХІ–ХІІ ст.,
фрагменти стегнових кісток людини, кістки тварин та птахів.
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Візуальне спостереження, графічна зйомка та фотофіксація,
здійснені на ділянці 2 (південно-західна стіна котлована),
підтверджують дані, одержані на ділянці 1 (відсутні русло 3 та міст).
Однак питання про характер оборонної водойми залишилося до
кінця нез’ясованим: струмок з проточною водою, штучна споруда
(рів) чи ескарпований і заглиблений струмок, який виконував
функцію рову? Аналіз розташування валу й рову, їхніх розмірів,
напрямку осей, ширини берми свідчить, що, по-перше, осі валу й
рову в районі Майдану Незалежності не збігаються (ширина берми
на ділянці 1 становить 5 м, на ділянці 2 – понад 10 м); по-друге,
ширина русла 4 на ділянці 1 – 16 м, на ділянці 2 – близько 8–9 м;
по-третє, на бермі ділянки 1 зафіксовані рештки дороги (можливо, її
наявністю пояснюється вибір місця для воріт). Ймовірно, вал з боку
теперішньої вул. Б. Грінченка був підведений до струмка, що існував
(1951 р. його не простежили, зосередившись на розкопках валу), далі
вал споруджували вздовж русла, на північний схід значно нижче від
сучасної вул. Костьольної, біля західної частини Будинку профспілок.
Абсолютні позначки рівня материка на обох досліджених ділянках
майже збігаються, й тому напрямок течії водостоку не встановлено –
йшов він до Дніпра чи у бік сучасної Бессарабської площі. Це питання
вимагає додаткового дослідження.
Міст. На північній ділянці 1, де рів підходив найближче до валу,
знайдено рештки моста: три ряди різночасних дерев’яних паль та
поміст з дощок. Відстань між палями складає 1,5 м, діаметр колод
0,20–0,25 м, на кінцях загострені, забивалися без викопування ям.
За даними розкопок, міст, споруджений у давньоруський час, з
ремонтами та перебудовами функціонував до ХVІІІ ст.
Лядська брама (рис. 8). У середині дослідженої частини
оборонного валу у 1981 р. на глибині 7 м від рівня сучасної денної
поверхні виявлено ворітний проїзд – місце розташування літописної
Лядської брами – фортифікаційний вузол системи укріплень “міста

Рис. 8. Ворітний проїзд по повздовжній осі валу: схід – захід. 1981 р.
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Ярослава”; південно-східний в’їзд у Давній Київ. Ширина ворітнього
проїзду Лядської брами – 4,2–4,5 м. Стіні проїзду, що майже
вертикально піднімалися від основи валу, простежені на висоту до
1,2 м. У нижній частині зафіксовані торці дубових брусів діаметром
0,25 м, кантованих на шість граней, вірогідно, це залишки конструкцій,
які утримували насип. З південного боку на відстані 1,77–1,80 м від
стіни проїзду досліджено рештки дерев’яної стіни, що завалилася
у бік проїзду. Можливо, це стіна від приміщення, яке прилягало до
насипу. У заповненні виявлено фрагменти давньоруської кераміки.
Стіни проїзду були зміцнені дерев’яними брусами і становили основу
надбрамної башти. Поздовжні лаги укріплювали дерев’яний поміст.
У проїзді Лядської брами зафіксовано чотири будівельні горизонти.
Залишки поздовжніх колод, укладених у напрямку проїзду, простежені
на трьох рівнях: 0,25; 0,57 і 0,75 м вище від рівня підошви валу. Між
ними містилися піщано-глиняні прошарки з фрагментами кераміки
та уламків шиферу. Вірогідно, унаслідок ремонтів та заміни помостів
рівень мостової поступово підвищувався.
Лядська брама, рублена з товстіших дубових колод, ніж каркас
валу, була досить складним фортифікаційним спорудженням.
Уздовж боків проїзду розташовувалися приміщення, в яких
перебувала охорона. У них також містилися драбини для сходження
на надбрамну башту та фортечні стіни. Значна довжина проїзду
впоперек валу дозволяє припустити наявність тричастинної зрубної
конструкції, де на домінуючому центральному зрубі була споруджена
надбрамна башта. Площадки, розташовані з боку поля та з боку міста
над проїздом, можливо, сягали рівня бойових площадок на гребені
валу.
Четвертий рівень про
стежено на позначці 1,78–
2,0 м від основи валу. Шар
завтовшки бл. 1 м утворився
після раптового зруйнування
брами. Очевидно, це сталося
під час оборони міста в
грудні 1240 р. За досить
тривалий час на місці брами
утворився потужний шар з
колод кріпильних стін, що
впали в проїзд, та з ґрунту
насипу.
Забудова (рис. 9).
На відстані бл. 10 м
від останньої кліті валу, розташованої з боку міста, у будівельній
траншеї виявлено давньоруський культурний шар потужністю 1,2–
1,3 м. У стінах котловану зафіксовано рештки зрубних жител, які, за
виявленим у їх заповненні матеріалом, датуються ХІ–ХІІ ст.
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Дослідженнями 2001 р. встановлено, що структура культурного
шару південно-східної частини Давнього Києва близька до структури
культурного шару Давнього Подолу. Повна ідентичність культурного
шару Майдану Незалежності й Київського Подолу (чергування
гумусних горизонтів і стерильних алювіально-делювіальних піщаносупіщаних прошарків) дозволила застосувати тут польову методику,
що розроблена для Подолу: дослідження горизонтами по всій площі
розкопу та синхронізація об’єктів за реперними горизонтами. Польова
позначка на Майдані Незалежності за БШВ – 154,84 м.
Для характеристики стратиграфії давньоруського шару необхідно
було враховувати широку дорогу, до якої обабіч прилягали огороджені
садиби, та оборонний вал з ворітним проїздом. Пізня забудова площі,
що відбувалася з кінця ХVІІІ ст., майже не порушила цілісність
давньоруського культурного шару. Нижні позначки фундаментів
будівель і траншей комунікацій, споруджених у ХІХ–ХХ ст., не
доходять до горизонтів ХІ–ХІІ ст. Тільки під час будівництва 1981 та
2001 років значна частина культурного шару й оборонних укріплень
практично цілком були знищені, що стало непоправною втратою для
культурної та історичної спадщини Києва.
Структура культурного шару внутрішньоміської території,
подібна до подільського, раніше не була відома для Верхнього міста.
Природньо, були локальні особливості в межах садиб і розкопів,
переважно це стосувалося потужності шарів, слідів пожеж. Головними
труднощами під час розкопок
одночасними
горизонтами
були дві обставини. Поперше, дорога, орієнтована зі
сходу на захід, із садибними
парканами (вона має особливу
структуру горизонтів, що
відрізняється від садибних).
По-друге, розташування садиб
на схилі Старокиївської гори,
що виявилося у зміні кількості
й потужності культурних го
ризонтів давньоруського ча
су, у зменшенні потужності
й кількості стерильних про
шарків нагору та у збіль
шенні потужності культурних
нашарувань ХVІІ-ХVІІІ ст.
Ділянку, досліджену на
північ від дороги (розкоп
2), позначено “Центральна
садиба”, на південь від неї –
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“Південна садиба”. У межах розкопу 2 з півночі на південь простежено
тенденцію зниження материка до 0,46 м. Звідси відмінність у
нівелювальних позначках на обох садибах. Крім того, відмінність у
стратиграфії пояснюється проходженням у напрямку до Лядських
воріт вулиці (рис 10).
“Південна садиба”. Простежено дев’ять горизонтів, де
зафіксовано: будівля 3; яма 3; північний рів огорожі уздовж дороги
(шир. 0,5 м, глиб. 0,4 м), залишки огорожі з горбилів завширшки
0,5 м; західний рів огорожі садиби (шир. 0,3 м, глиб. 0,4 м), дошки
завширшки 0,2 м; будівля 5; вкладені плоским боком до північної
стінки рівчака горбилі; череп коня. Материк – лесоподібний суглинок
червоно-коричневого кольору.
“Центральна садиба”. Простежено вісім горизонтів, де
зафіксовано: будівля 4; рів 4; рови садибних огорож 3–8; вогнища
1–4; господарські ями 4–7. У шарах Г-2 та Г-2А простежено сліди
пожежі: гумусний супісок з домішками вугілля й уламків обпаленої
глини. Материк залягає на позначці 4,4–4,6 м. На схід від частоколу
1 шурфуванням встановлена відсутність житлових садибних
горизонтів. По всій площі розкопу простежено гризонтальні сірі й білі
прошарки піску й супіску (0,05–0,2 м).
Матеріал незначний: фрагменти кераміки, кістки тварин.
Ймовірно, ця ділянка міської території функціонувала як площа
(майдан) перед Лядськими воротами. Абсолютні позначки рівнів
площі (150,41 м) та підошви оборонного валу (159,47 м) свідчать, що
майданчик був майже рівним. Збільшення товщини культурного шару
тут відбувалося за рахунок акумуляції алювіально-деалювіальних
ґрунтів.
Територія на північ від дороги (розкоп 3). Простежено шість
горизонтів, виявлено й частково досліджено: будівлі 1, 1-А, 1-Б, 2–6,
6-А, 7, 7-А; рови 1–5, 7, 8; вогнища 1–3; неглибокі рівчаки різного
напрямку; господарські й стовпові ями по всій площі розкопу.
На горизонті Г-3 (м’який сірий супісок) у напрямку південь – північ
досліджено фрагмент дороги завширшки бл. 3,5 м із залишками колій
та відбитками копит. Можливо, дорога існувала ще до початку міської
забудови і саме по ній підвозили землю та дерев’яні конструкції
для будівництва валу. Дорога в кв. ДЕЖЗІ-5–11 на всю глибину
не досліджувалася. На рівні зачистки протягом 1 м простежено
північну та південну лінії парканів. Для встановлення ширини вулиці
й виявлення раніших парканів здійснено шурфування. У шурфі 1
досліджено південну лінію огорож (глиб. 0,8 м), простежено чотири
лінії садибного паркану зі зміщенням у плані на 0,5–0,6 м. У шурфі
2 – північна лінія (глиб. 1,2 м) простежено п’ять ліній огорож, раніші
паркани зміщені на 1,0–1,4 м на південь. Таким чином встановлено,
що ширина дороги варіювала від 6 до 7 м.
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По лінії схід – захід простежено русло струмка, що протікав зі
схилу Старокиївської гори (шир. 1,2 м, глиб. 0,5 м).
На південній ділянці виявлений колодязь, який перестав
функціонувати від початку забудови (над колодязем простежено
горизонти садиби).
“Південно-західна садиба” досліджена у розкопах 2 та 4 (на
південь від дороги). Простежено десять горизонтів, деякі зі слідами
пожежі. Під час вивчення садиби виявлені численні знахідки, які
свідчать про заможність її власника.
Розкоп 5. Простежено житлово-садибний характер горизонтів
зі слідами пожежі. Досліджені: будівля 1; рови 1-А, 1-Б, 1-В, 2, 2-А;
вогнища 1–5, ями 2, 2-А, 3, 12; стовпові ями; дорога, за структурою
аналогічна дорозі, що досліджена на розкопі 3.
Загальна планіграфія району. Отримані дані дозволяють
реконструювати планування південно-східної частини Києва,
характер забудови й домобудівництва в районі, що прилягав до
валу. Слід враховувати, що один сезон 2001 р. не можна вважати
достатнім; майже всі садиби розкопані фрагментарно, а погана
збереженість деревини не дозволяє одержати повноцінні дані щодо
конструктивних особливостей садибних будівель.
Як свідчить аналіз стратиграфії найдавніших нашарувань, до
оборонної лінії У цьому районі зі схилів Старокиївської гори у бік
Хрещатицького струмка збігало кілька струмків (простежено русла
трьох). Найбільший водостік зафіксований на розкопі 2. Давній
горизонт на материку не має слідів забудови до середини ХІ ст.

Рис. 11. Київ Х – початку ХІ ст. (до будівництва “міста Ярослава”).
Реконструкція М. Сагайдака.
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Рис. 12. Київ ХІ–ХІІ ст. Реконструкція М. Сагайдака.

З періодом будівництва оборонних споруд, можливо, пов’язане
функціонування двох одночасних доріг, досліджених на розкопах
3 й 5, якими підвозили будівельні матеріали і ґрунт для насипу.
В цей самий час припиняють існування два водостоки зі схилів
Старокиївської гори, можливо, для їх відведення у витоках були
проведені спеціальні дренажні роботи (рис. 11).
Після зведення валу і Лядських воріт розпочинається регулярна
садибна забудова району. Вирішальними елементами були: по-перше,
розташування воріт у валу в цьому місці; по-друге, широка й давня
вулиця, що вела від Софійського монастиря до Хрещатицької долини
й далі на Печерськ; по-третє, незабудована ділянка перед ворітьми
– площа споконвічно не призначена під забудову; по-четверте,
регулярний характер забудови. Стабільність садибних меж свідчить
про участь у наданні ділянок тодішньої міської адміністрації, яка,
ймовірно, виділяла для киян, що будувалися, наділи під забудову. На
всіх простежених горизонтах межі та планування садиб майже не
змінюються, лінії огорож (паркани, частоколи з горбилів) практично
збігаються у плані. На жаль, жодна садиба повністю не розкопана
і тому загальної достовірної картини про характер і планування
внутрішньо-садибної забудови одержати не вдалося. Досліджено
вісім садиб середини ХІ – другої половини ХІІ ст. зі звичайними та
характерними для міського двору спорудами.
Планування й орієнтацію садиб, що розташовувалися
безпосередньо біля валу, зумовлювали вулиця, яка вела до Лядських
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воріт, та напрямом валу. Цей принцип планування району був
панівним продовж усіх віків функціонування міських кварталів,
незважаючи на численні пожежі та стихійні явища (рис. 12).
Загальна характеристика речового матеріалу. У розкопах
2001 р. виявлено близько семи тисяч знахідок. Представлені майже
всі відомі категорії (крім виробів з дерева й шкіри, які не збереглися
в цих умовах, та спеціальних речей, що пов’язані з деякими видами
ремісничої діяльності). Керамічний матеріал наймасовіший. Він
включає кухонний та столовий посуд, імпортний посуд, тару
(амфори), будівельну кераміку (плінфа, плитки для підлоги з поливою),
фрагмент мініатюрної скульптури. Знайдено також вироби із заліза
(знаряддя праці, будівельні деталі, побутові речі: ножі, ключі, замки,
ножиці та ін.), вироби з міді й бронзи, скляний посуд та прикраси,
вироби з кістки, каменю, уламки бурштину. До індивідуальних
знахідок належать шабельна гарда, вістря стріл, залізний псалій,
кресала, нумізматичний та сфрагістичний матеріал, амулетипідвіски. Матеріал дозволяє датувати досліджені культурні горизонти
серединою ХІ – другою половиною ХІІ ст.
З усього комплексу фортифікаційних споруд та довколишньої
забудови вдалося зберегти незначну частину проїзду Лядських воріт,
яка законсервована під залишками цегляной кладки ХVІІІ ст.
Печерська брама. У документах сер. ХVІІ ст. під час опису
південно-східної околиці Давнього Києва знову з’являються свідчення
про південну ділянку міських укріплень, але брама вже названа
Печерською. Нова назва походить, імовірно, від назви Печерського
монастиря, шлях до якого йшов саме через цю браму, або від частини
міста, що мало назву “Печерське містечко” і розташовувалося на
пологих схилах від стін Софійського монастиря до Хрещатицької
долини11. Печерська брама не раз згадується в документах, які
свідчать, що давньоруський вал зберігся добре, але брама та дерев’яні
укріплення на валу сильно пошкоджені12. У документах другої пол.
ХVІІ ст. про проведення фортифікаційних та будівельних робіт у
Києві вказані роботи, необхідні для ремонту Печерської брами.
Детальний опис Печерської частини давньокиївських укріплень
здійснено в “Азбучной росписи к чертежу Киевских верхних городов,
выводов, раскатов и др.” 1673 р.13 У ній представлено характеристику
оборонних споруд, перелік робіт щодо ремонту та реконструкції
укріплень: “... а тот вал за з городной стороны взрублено лесом,
на валу тарасы и обламы развалились, и с тех тарасов и ныне
которые стояли, насыпаны землею, а которые были развалились в
тех местех, для поспешение взрублено тарасами вновь и насыпаны
ж землею, а те тарасы и взрубленоя старая стена, что за городом,
11
12
13
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надобно впредь сломать… на валу класть дубовые зубцы, на зубцах
бой земляной вышиною и шириною сажень. Снутри города взкласть
дерхом, перед боем учинить ступень вышиною пол аршина, шириною
пол сажени… И тот вал учинить по верху в ширину 4 сажени.” Далі
йде опис старої Печерської брами: “В том валу стоит ветхая башня
рублена в 6 стен, в которой проезжие Печерские ворота, и в то
место доведетца зделать новые ворота снутри того выводу меж
старого валу место ниско. Преж сего стояла башня ветха, рублена в
6 стен, и с обеих сторон тое башни острог до тарасов старого валу
и та башня и острог в прошлом году разломались и для поспешения
зела новые ворота прибавить в длину 3 сажени, с обеих сторон
ворот зделать деревянные взрубы, для очищения ворот мелким
ружьем”14.
Ймовірно, вищезгадані дерев’яні укріплення, споруджені на
давньоруському земляному валу 1654 року поспіхом, “і в день і в ночі”,
на час складення “Азбучной росписи ...” були вже дуже пошкоджені й
не виконували оборонної функції.
Про зовнішній вигляд Печерської дерев’яної брами після
реконструкції 1674 року дає уявлення зображення брами на плані
Києва, яке склав полковник І. Ушаков 1695 року. Конструкція
проїзду була змінена, зникла надбрамна вежа, дерев’яні зруби проїзду
повністю сховано в товщу валу і ззовні виходили тільки портали, де
містилися стулки брами. В’їзд за допомогою підйомного механізму
зачинявся залізними ґратами. До чільного боку валу навпроти брами
було насипано земляний вал – равелін – з додатковою в’їздною
брамою.
На плані Старокиївської фортеці 1755 року інженер-полковника
Д. де Боскета зображені стара дерев’яна Печерська брама та нова
кам’яна, яку належало збудувати.
Можливо, наступного 1756 року Печерську браму й було
змуровано з цегли. На планах Києва 1758, 1787, 1790, 1802, 1803 рр.
вона зображена мурованою.
Залишки і дерев’яної, і цегляної Печерської брами досліджені
1981 року (рис. 4). Над ворітним проїздом Лядської брами на глибині
3,0–3,2 м від рівня сучасної денної поверхні зафіксовані залишки
дерев’яних конструкцій Печерської брами. У центральній частині
брами, за стратиграфічними спостереженнями, проїзд міг бути
завширшки від 3,0 до 3,5 м. На це вказують залишки двох товстих
колод, що стояли вертикально і могли бути встановлені з рівня
культурного шару, зафіксованого на позначці 1,75 м. Міцні дубові
колоди, вкопані в землю на 1,0–1,3 м, були розраховані на досить
значне навантаження. Виявлені матеріали свідчать, що під час
ремонтних робіт 1654 року та під час будівництва нових Печерських
воріт 1674 року, земляний вал на місці проїзду прокопували не до
14
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основи. Нижня частина конструкції дерев’яних воріт другої пол.
ХVІІ ст. залягала на позначці 2,5 м, а проїзд проходив на позначці
3,50–3,75 м від підошви оборонного валу. Вказівка “зчистить до
подошвы” означала спланувати земляний насип до певного рівня,
який би збігався з рівнем денної поверхні того часу. В шарі, що
ототожнюється з ворітним проїздом ХVІІ ст., виявлено поряд з
гончарною керамікою ХVІІ ст. окремі фрагменти давньоруської
кераміки ХІІ–ХІІІ ст.
Залишки фундаментів та цокольної частини стін цегляної
Печерської брами ХVІІІ ст. досліджені в центральній частині котлована
на глибині 1,0–1,2 м від сучасної денної поверхні.
У плані будівля мала Т-подібну форму. Проїзд містився між двома
видовженими пілонами, до яких прилягали кордегардії – симетричні
та однакові за площею прямокутні прибудови, де розміщувалася
охорона. Довжина кордегардій по осі проїзду становила 19,64 м,
проїзд мав ширину 6 м, ширина в районі порталів 3,2 м.
Залишки Печерської брами збереглися на висоту 1,45–1,50 м.
Висота фундаментів становить 1 м, цоколя – 0,5 м. Ширина
фундаментів неоднакова, в районі проїзду – 2,7–2,8 м, під стінами
кордегардій – 2,08–2,10 м, ширина стіни в районі проїзду 2,10–2,12 м,
ширина стін бокових приміщень дорівнює 1,24–1,26 м. До зовнішніх
пілястр прилягали додатково фундаменти завширшки 1,02 м,
завглибшки 1,1 м, які виконували роль контрфорсів і запобігали зсуву
будівлі у рів. Споруду змуровано з великоформатної цегли розміром
7×16×33 см в системі порядового мурування, де чергуються тичкові
та ложкові ряди.
Проїзд між кордегардіями був вимощений деревом. Значний
відтинок мостової зберігся повністю. Ця досить оригінальна дерев’яна
конструкція була споруджена таким чином: на стовпи, вкопані
обабіч мостової за 1,5 м один від одного, були покладені дубові бруси
розміром 0,3×0,4 м, зв’язані за допомогою шипа у стовпі та паза у
брусі. Щоб бруси не прогиналися, під них уздовж покладено лаги.
Крім цього, бруси, що лежали впоперек, скріплені поздовжніми
дубовими колодами, які були врублені на кінцях брусів. Такий каркас
мостової був заповнений поперечними сосновими брусами і зверху
перекривався сосновими дошками, вкладеними упоперек15.
Як свідчать графічні зображення брами, її зовнішній вигляд
був вирішений у традиціях бароко з елементами класики. Стрункі
пілястри підтримували розвинуті карнизи й характерні барочні
фронтони над проїздами. Тимпани оздоблені барельєфами з
композиціями військової символіки та емблематики. Дах брами було
вкрито сіроглиняною глазурованою черепицею.
У 1820-х роках кам’яна Печерська брама припинила своє
існування у зв’язку з переплануванням міста та ліквідацією старих
15

Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев ... – С. 103.

Нові дані про укріплення “міста Ярослава”

укріплень. Вал навколо неї було знесено, ворітний проїзд розібрано.
Кордегардії як “воєнний острог” проіснували до 1837 року й були
остаточно розібрані. Після спланування новоствореної Хрещатицької
(Думської) площі фундаменти й цоколі брами опинилися в товщі
ґрунту.
Щодо подальшої долі Старокиївської фортеці та Печерських воріт
деякі документи наводить Д. П. Меньшов: “... на плане Киева 1695
года, имеющемся в Московском архиве Министерства иностранных
дел, показаны ворота: Михайловские, Софийские, Золотые, Львовские,
Подольские – ниже Десятинной церкви, названные уже Киевскими, и
Лятские в конце Софийской улицы, названные уже Печерскими, так
как через них шла дорога в Печерск16; “... по сочинённому в 1724 году с
рассуждения Его Императорского Величества о крепостях аншалту
назначалось содержать две крепости: а) Киев старый – один внешний
вал; б) Киев на печерах. В 1730 году по рассуждению учреждаемой
при Императорском Дворе воинской комиссии полагалось содержать
две крепости а) Киев старый; б) Киев печерский. В 1763 году по
Высочайшей конфирмованной о крепостях ведомости содержать
определялось: а) Старый Киев с ретранжиментом; б) Киевопечерск.
В последующее затем до 1797 года время перемен не показано, но
в 1803 г. относительно Старокиевской крепости отмечено, “что
так как оная с давних времён фортификациею не исправляется
и ненужною почитается, то посему и впредь к содержанию не
полагается”. В 1803 г. показана уже только одна Киевопечерская
крепость, в отношении которой Инженерная Экспедиция в 1803 г.
полагала продолжать и впредь содержание оной от Инженерного
департамента”17. “При возобновлении и исправлении Старокиевских
крепостных валов в 1677 г. князем Черкасским и в 1732–1737 гг.
графом Минихом, при обустройстве бастионов, раскатов и
выводов, и, вообще, при разных постройках внутри города исчезали,
сохранившиеся ещё к началу 18 века остатки церквей св. Феодора,
св. Симеона, св. Георгия, св. Никиты, св. Дмитрия; материалы
этих церквей широко использовались при всех крепостных и
частных постройках. В 1750–1751 гг. засыпаны Золотые Ворота,
1799 сломаны по распоряжению ген. Масне Софийские (Батыевы)
ворота”18. “По свидетельству протоиерея П.Г. Лебединцева до
1835 г. оставались ещё караулки и шлагбаумы от <…> Печерских
– Крещатицких ворот, затем, при новом распланировании Киева,
на месте старокиевских валов были проведены улицы Подвальная,
Костёльная и Прорезная”19.
16
17
18
19

Меньшов Д. П. Старо-Киевская и Печерская крепости. – К., 1912. – С. 12.
Меньшов Д. П. Старо-Киевская и Печерская крепости ... – С. 13-14
Там же. – С. 13.
Там же. – С. 14.
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СИСТЕМА ОБОРОНИ
ЛІТОПИСНОГО БУЖСЬКА

итання обороноздатності давніх міст України завжди
привертало увагу дослідників. Вартий уваги в цьому плані і
літописний Бужськ – одне з найдавніших міст Волині.
Місто Буськ – сучасний
районний центр на Львів
щині. Його стародавню
назву – Бужськ або Бужеськ
– уперше знаходимо на
сторінках Літопису Руського
під 1098 р.1 у зв’язку з
подіями після Любецького
з’їзду князів2. У кінці ХІ ст.,
потрапляючи на сторінки
літопису, Бужськ виступає
вже як значний осередок
тогочасних політичних і
державних
процесів.
У
1100 р. він стає центром
удільного князівства, що
як
адміністративно-тери
торіальна структура під
різними назвами із не
великими перервами пр
оіснувала до кінця XVIII ст.3
1
У науковій та науково-популярній літературі ця згадка подається здебільшого під
1097 р., що не відповідає дійсності (див.: Літопис Руський / за Іпатським списком
переклав Л. Махновець. – К., 1990. – С. 151).
2
Літопис Руський ... – С. 146-151.
3
Савчин І. Буськ у вирі століть. – Л., 1996. – С. 58-59.
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На території сучасного
Буська знаходяться за
лишки чотирьох давніх
городищ, що складають
археологічний комплекс.
Найбільше з них, відоме
в археологічній літературі
як Велике городище, ло
калізується в центрі міста,
два інших – на колишніх
околицях (або “кінцях”),
а нинішних передмістях
– Волянах та Ліпибоках. В
міському парку, недалеко
від впадіння ріки Пол
тви у Західний Буг, роз
ташоване так зване Мале
городище (рис. 1).
Починаючи з 30-х
років ХХ ст. Буський ар
хеологічний
комплекс
досліджували Л. Чачков
П. Раппопорт5,
ський4,
В. Петегирич6, М. Филип
чук7, П. Довгань8. На ос
нові цих досліджень і мож
на говорити про систему оборони давнього міста.
Питання про те, чи знаходився літописний Бужськ на території
нинішнього Буська, в науковій літературі можна вважати розв’язаним9.
Його залишки локалізуються в центрі сучасного міста. Городище
складається з трьох частин, відмежованих між собою глибокими та
широкими ровами з водами Західного Бугу (рис. 2). Воно розташоване
на плато шириною 200–300 м і висотою 10–15 м з крутими схилами,
4
Петегирич В., Чорновус В. Лев Чачковський – дослідник галицько-волинських міст
княжої доби // Постаті української археології // МДАПВ. – 1998. – Вип. 7. – С. 93-94.
5
Раппопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель Х–ХIV вв. – Л., 1967.
– С. 39-40.
6
Петегирич В. Початки Белза і Буська та формування їх соціально-топографічної
структури в Х–ХІV ст. // Галичина і Волинь у добу середньовіччя (до 800-річчя з дня
народження Данила Галицького). – Л., 2001. – С. 199-209; Його ж. Початки Буська //
Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть: матеріали Х Наук. іст.краєзнав. конф.. – Луцьк, 2002. – С. 145-146.
7
Филипчук М. Дослідження давньоруського Буська у 1988 р.: рукопис; Його ж. Звіт
про рятівні роботи Буської госпдоговірної археологічної експедиції у 1988 р. // НА ІА
ЛНУ ім. І. Франка.
8
Довгань П. Буський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження //
Вісник Інституту археології. – 2008. – Вип. 3. – С. 136-195.
9
Петегирич В. Початки Буська… – С. 145-146; Филипчук М. Дослідження давньоруського Буська… – С. 1.
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які омиваються водами За
хідного Бугу та Полтви, і зай
має панівне становище над
навколишньою рівниною. У
часі започаткування міста це
плато утворювало фактично
півострів. Така топографія збе
рігалася принаймні до кінця
XVIII ст., що добре видно на
карті фон Міґа 1779–1782 рр.10
(рис. 3). Звичайно, що таке
вигідне географічне становище
не могли не використати давні
бужани.
2004 року
встановлено,
що початки Бужська сягають
початку VIII ст. Залишки за
будови цього часу та рухомий
матеріал знайдено тоді на
середній площадці городища11.
Можна припустити, що й пер
ші укріплення постали на цій
же частині давнього міста.
Вони могли мати вигляд час
токолу чи дерев’яних стін, збу
дованих по схилу плато зі східного та західного боку. З південного
та північного такі укріплення могли стояти по краях спеціально
викопаних глибоких ровів. Пошуки залишків цих укріплень ми
розпочали в археологічному сезоні 2008 р.
У міру розбудови давнього міста почалося заселення північносхідної частини згадуваного плато та південної, найбільшої (понад 5
га) його частини, названої в наш час Великим городищем. З північного
сходу вона відмежована від центральної площадки ровом шириною
8–35 м та глибиною до 10 м. Від напільної, південної сторони оточена
валом шириною 20 м і висотою 3 м та ровом (ширина 15–40 м, глибина
10 м)12. Саме залишки цього оборонного укріплення стали об’єктом
нашого дослідження 2001 р.13 Розкоп у вигляді траншеї 2×30 м було
закладено на внутрішній стороні оборонного валу перепендикулярно
до основи його насипу. В межі розкопу увійшла і прилегла територія
(рис. 4, 5).
10

Петришин Г. П. “Карта фон Міґа” як джерело до містознавства Галичини. – Л., 2006.
– С. 75.
Довгань П. Звіт про археологічні розкопки у місті Буську Львівської області у 2004
році // НА ІА ЛНУ ім. І Франка. – С. 33.
12
Филипчук М. Дослідження давньоруського Буська… – С. 2.
13
Довгань П. Звіт про археологічні розкопки в місті Буську Львівської області у 2001
році // НА ІА ЛНУ ім. І. Франка. – С. 8-15.
11
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Рис. 4. Стратиграфія західної стінки розрізу валу:
1 – дерн; 2 – умовний “нуль”; 3 – сірі гумусовані суглинки; 4 – чорні гумусовані
суглинки; 5 – коричнево-сірі суглинки; 6 – жовті суглинки;
7 – чорні гумусовані суглинки зі значним вмістом будівельного сміття;
8 – темно-сірі гумусовані суглинки; 9 – чорні гумусовані суглинки, що в нижніх
шарах переходять у передматериковий горизонт; 10 – заповнення дитячого
поховання; 11 – скупчення кераміки, вимазки, вугілля, остеологічних решток;
12 – заповнення житла; 13 – каміння; 14 – сильно випечена глина;
15 – лес (материк).

Здійснений розріз оборонної споруди засвідчив три періоди її
функціонування. Перший з них – слов’янський. У насипі валу цього
часу виявлено залишки оборонної кліті, від якої зберігся вугільнозольний прошарок та випалений до червоного кольору ґрунт
шириною 4,2 м. На долівці цієї спаленої споруди віднайдено декілька
фрагментів кружальних горщиків. Саме на основі цього матеріалу кліть
віднесено до кінця Х ст. Крім цього, у насипі валу виявлено скупчення
остеологічного матеріалу, до якого входило десять рогів, чотири ікла,
вісім щелеп та дев’ять інших кісток тварин. Їх місцезнаходження
можна пов’язати зі здійсненням тризни під час спорудження
земляного насипу. Під зазначеним скупченням остеологічних решток
знаходилося дитяче поховання14. На нашу думку, це поховання та
тризну можна пов’язати з ритуальним жертвоприношенням під
час спорудження первісного оборонного валу, що мало сприяти
його невразливості, міцності та довготривалості. Поряд зі скелетом
виявлено кілька уламків кружального посуду Х ст. Схожі ритуальні
жертвоприношення були поширені у слов’янському середовищі
дохристиянської язичницької доби15. Цей перший вал мав висоту
близько 3,2 м. Виявлений у насипі керамічний матеріал дозволяє
датувати його побудову кінцем Х ст. Цим же часом можна датувати
три стовпові ямки, виявлені у товщі валу, ймовірно, від оборонних
дерев’яних конструкцій.
14
15

Там само. – С. 14.
Тайлор Э. Б. Первобытная культура. – М., 1989. – С. 86.
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З побудовою згаданих ук
ріплень було завершено фор
мування оборонної системи дав
нього Бужеська слов’янського
часу. Очевидно, під час походу
Володимира Великого на Чер
венські міста 981 р. вони були
спалені.
Із входженням Бужська
до Києворуської держави роз
почався другий етап у фор
муванні
оборонної
системи
міста. Було відновлено дере
в’яні укріплення на валах.
Перша літописна згадка про
Бужськ пов’язана із сутичкою
волинського князя Давида та
перемиського Володаря, коли
Давид “заперся в Бужську”16.
З початку ХІІ ст. (1100 р.)
Бужськ стає центром волості. Це
призвело до докорінних змін у
системі оборони міста.
По-перше, збудовано замок,
залишки якого збереглися на
сучасному передмісті Воляни,
що за 1,5 км на північний захід
від центра сучасного міста, на правому високому березі р. Рокитни.
1988 р. замчище досліджував М. Филипчук. Він виготовив його
інструментальний план, який дав змогу визначити форму пам’ятки, її
площу, що становить 0,15 га, параметри оборонних споруд. Воно має
прямокутну форму розмірами 30×32 м. Оборонний вал підноситься
на висоту 3 м при ширині основи до 12 м, а рів сягає 6 м глибини
і 10–25 м ширини17 (рис. 1). Крім того, розвідкові роботи у східній
частині городища дозволили досліднику виявити зрубну конструкцію
оборонної стіни, до якої прилягали кам’яна кладка та рештки
господарської кліті18.
Розвідковими розкопками В. Петегирича 1989 р. зафіксовано
сліди дерев’яних конструкцій у валі, рухомий матеріал ХІІ–ХІІІ ст.
Дослідник висунув цілком слушну, на нашу думку, версію про те,
що замчище на Волянах може бути залишками князівського чи
боярського замку19.
16
17
18
19

Літопис Руський… – С. 151.
Филипчук М. Дослідження давньоруського Буська… – С. 4-5.
Там само. – С. 5, 21-22.
Петегирич В. Початки Буська… – С. 145.
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Невеликі розкопки, які ми провели 2000 р. на Волянах, ще
раз засвідчили наявність тут старожитностей ХІІ–ХІІІ ст., зокрема
матеріалів, що вказують на можливість існування замку20.
По-друге. Ще одне невелике городище з’явилося на території
сучасного передмістя Ліпибоки. Воно розташоване на лівому березі
р. Солотвини (рис. 1). Майже повністю зруйноване пізнішою міською
забудовою та середньовічним єврейським кладовищем. 1988 р.
городище досліджував М. Филипчук. Встановлено, що з півдня
підтрикутну площадку (близько 0,15 га) оточує вал з шириною основи
12 м, висотою 3 м та рів шириною 8 м і глибиною 3 м. Ледь помітні
рештки знівельованого рову простежуються з напільного боку. На
городищі зібрано підйомний матеріал ХІІ–ХІІІ ст.21
По-третє. Можливо, до системи оборони давнього Бужеська
входило і Мале городище, розташоване при впадінні Полтви у
Західний Буг. Воно невелике, округлої в плані форми (рис. 1). Ескарпи,
залишки валів та частково рів збереглися з південної сторони і
обмежують площадку курганного типу. 1983 р. тут проводили
розкопки В. Петегирич та О. Корчинський. Кераміка з культурного
шару продатована ХІ–XIV ст.22 1988 р. Мале городище обстежив і
картографував М. Филипчук. Він встановив ширину збережених
земляних насипів (6–8 м) та їхню висоту (0,5–1,5 м)23.
По-четверте, під час досліджень валу на Великому городищі
2001 р. в його насипі виявлено також сліди дерев’яної кліті ХІІ–
ХІІІ ст. Як і в попередньому випадку, вона була знищена пожежею.
Її рештки у вигляді вугільно-зольного прошарку, шматків згорілих
плах та випаленої до червоного кольору долівки мали ширину 5,7 м, а
товщина цього прошарку сягала 0,07 м. Насип цього валу підносився
на висоту близько 4 м24 (рис. 4). Виходячи з цього, можна вважати,
що у ХІІ ст. вал було підсипано; збудовано на ньому нові дерев’яні
укріплення, які 1241 р. спалили (так само, як і на Волянах) монголотатари.
Таким чином, можемо говорити про комплексну систему
оборони літописного Бужська. До неї входили як природні чинники
(плато, ріки, миси), так і штучні (вали, рови, дерев’яні укріплення).
Окреме місце в обороні міста займали міста-супутники на Волянах
та Ліпибоках. Вдале поєднання цих оборонних елементів створило
досконалу й досить ефективну систему оборони.
20

Довгань П. Археологічні дослідження городища в Буську, на передмісті Воляни //
АДЛУ. – 2002. – Вип. 5. – С. 254-266.
Филипчук М. Дослідження давньоруського Буська…
22
Петегирич В. Початки Белза і Буська… – С. 204–207; Його ж. Початки Буська…
– С. 145.
23
Филипчук М. Звіт про рятівні роботи Буської госпдоговірної археологічної експедиції… – С. 2.
24
Довгань П. Звіт про археологічні розкопки в місті Буську Львівської області у 2001
році… – С. 13–14.
21
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Сергій МАЯРЧАК

ГОРОДИЩА ІХ–ХІІІ ст. ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я
У МЕЖАХ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Д

(загальна характеристика)

ля давноруського оборонного зодчества Лівобережжя
Середнього Подністров’я характерний високий ступінь
практичності: будівельники укріплень намагалися максимально
використати природні перешкоди на місцевості (русла річок і
струмків, яри, перепади висоти) і таким чином зменшити фізичні
зусилля, витрати матеріалу та часу для їх спорудження. Принагідно
використовували давніші (залізного віку і, можливо, енеолітичні)
городища – Городиська, Мала Шурка, Подільське. Як наслідок,
планування практично всіх давньоруських укріплень досліджуваного
регіону залежить від рельєфу місцевості1. На високому місці, на краю
природних перешкод (біля схилу до берега річки, яру) знаходяться
лише п’ять городищ: Іванківці, Мала Шурка, Остапківці, Черче 1
та Черче 2. Усі інші укріплення розміщені при з’єднанні двох річок
або річки й струмка, у петлі річки, на мисоподібному останці. Отже,
абсолютна більшість городищ ІХ–ХІІІ ст. Лівобережжя середньої течії
Дністра розташовані на мисах, що пояснюється великою їх кількістю
на цій території завдяки численним річкам і струмкам2. Природні
схили мисів часто ескарпували, посилюючи їхню крутизну. Ознаки
1
Частина з них, однак, мають ознаки штучного планування. Так, майданчики городищ Велика Слобідка та Остапківці являють собою більш-менш правильне коло, а
городище Калюсик – підквадратне у плані. Ці укріплення належать до типу таких, що
не повністю залежать від рельєфу місцевості (за М. П. Кучерою).
2
Така топографія городищ узагалі характерна для південноруських земель. На значну
поширеність у Галицькій землі укріплень мисового типу вказував свого часу П. О. Раппопорт. Див.: Раппопорт П. А. Военное зодчество западно-русских земель X–XIV вв.
// МИА СССР. – М., 1967. – № 140. – С. 14. Майже всі городища ХІІ–ХІІІ ст. Північної
Буковини теж розташовані на мисах. Див.: Возний І. Топографія, розміри та фортифікаційні споруди городищ Північної Буковини ХІІ–ХІІІ ст. // Питання стародавньої та
середньовічної історії, археології й етнографії: зб. наук. ст. – Чернівці, 1999. – С. 174.
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ескарпування помічено під час обстеження городищ Гринчук ,
Калюсик4, Карачківці5, Колубаївці, Привороття-Друге6, Стара Ушиця7.
У межах підвищень Товтрового кряжу знаходяться городища Бакота,
Великий Карабчіїв, Іванківці, Карачківці, Княжпіль, Колубаївці,
Привороття-Друге, Черче 1 і Черче 2.
За кількістю оборонних ліній (валів і ровів) городища досліджуваної
території можна поділити на такі види:
однорядні – Велика Слобідка, Глибівка, Гринчук, Іванківці,
Калюсик, Карачківці, Княжпіль, Мала Шурка, Міцівці, Панасівка,
Підлісний Олексинець, Пилипи-Хребтіївські, Сокілець, Стара Ушиця,
Устя, Черче 1, Черче 2 (всього – 17, або 58,6% від городищ, кількість
оборонних ліній яких відома8);
дворядні – Гарячинці, Колубаївці, Малинівці, Остапківці,
Подільське, Проскурівка, Тимків, Хребтіїв (8, або 27,5%);
трирядні – Великий Карабчіїв, Городиська, Пижівка, ПривороттяДруге, (4, або 13,7%).
За спостереженням М. П. Кучери, поширення в давньоруський
час у Подністров’ї та Попрутті укріплень з багаторядними оборонними
лініями зумовлене тим, що східні слов’яни використовували городища
давніших історичних епох9. Ступінь ускладненості планувальної
структури пов’язаний з кількістю оборонних ліній. За цим показником
городища можна класифікувати10 на одноструктурні (прості), які
складаються з однієї частини, і багатоструктурні (складні), що
складаються з двох і більше частин. До складних городищ, зважаючи
на значну площу між валами на них, зараховуємо Городиська,
Пижівку, Подільське та Привороття-Друге. Крім давньоруського
матеріалу, тут знайдено матеріал трипільської культури і раннього
залізного віку. Усі відомі й точно датовані часом ІХ–ХІІІ ст. городища
Лівобережжя Середнього Подністров’я одноструктурні. Давньоруські
городища зі складним плануванням виникли на місці давніх
укріплень й “зобов’язані” таким своїм плануванням останнім. Отже,
зазначене спостереження М. П. Кучери може стосуватися й ступеню
ускладненості планувальної структури городищ.
3

3
Пачкова С. П. Давньоруське городище Гринчук на Дністрі // Археологія. – 1979.
– № 32. – С. 86.
4
Маярчак С. П. Археологічні розвідки у Новоушицькому й Віньковецькому районах
Хмельниччини // Місто Хмельницький в контексті історії України. – Хмельницький;
Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 257.
5 Кучера М. П. Звіт про розвідку городищ в Середньому Подністров’ї у 1974 р. // НА
ІА НАНУ. – Об. зб. 1974/6. – С. 2.
6
Кучера М. П. Отчет о разведке городищ в 1976 г. // НА ІА НАНУ. – Об. зб. 1976/37.
– С. 2, 5.
7
Кучера М. П., Горишний П. А. Раскопки городища XII–XIII вв. у с. Старая Ушица //
Археологические памятники Среднего Поднестровья. – К., 1983. – С. 88.
8
Кількість оборонних ліній на знівельованих городищах Бакота, Жванець, Маначин,
Сирватинці і Скипче достовірно невідома, тому вони до уваги не бралися.
9
Кучера М. П. Слов’яно-руські городища VIII–XIII ст. між Саном і Сіверським Дінцем.
– К., 1999. – С. 50.
10
Там же. – С. 19.
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За площею городища ІХ–ХІІІ ст. досліджуваного регіону11 можна
поділити на такі групи:
городища площею до 0,5 га – Велика Слобідка, Гринчук,
Калюсик, Малинівці, Стара Ушиця, Тимків, Устя, Черче 1, Черче 2
(9, або 30%);
городища площею від 0,5 га до 1 га – Великий Карабчіїв,
Гарячинці, Глибівка, Іванківці, Карачківці, Колубаївці, Панасівка,
Пилипи-Хребтіївські, Хребтіїв (9, або 30%);
городища площею від 1 до 1,7 га – Маначин, Остапківці,
Підлісний Олексинець, Проскурівка, Сокілець (5, або 16,6%);
городища площею понад 1,7 га – Городиська, Княжпіль, Мала
Шурка, Міцівці, Пижівка, Подільське, Привороття-Друге (7, або
23,3%).
До останньої групи входять давньоруські городища, які виникли
на місці укріплень давніших епох12. Достовірно збудовані у ІХ–ХІІІ ст.
укріплення Лівобережжя Середнього Подністров’я мали площу до
1,7 га, а 60% їх – до 1 га13. Вирізняється досить значна група городищ
(8 – Великий Карабчіїв, Гарячинці, Глибівка, Іванківці, Карачківці,
Панасівка, Пилипи-Хребтіївські, Хребтіїв), площа яких тяжіє до
значення 1 га. Це може свідчити про однакові соціальні функції
вказаних укріплень чи спільні будівельні традиції.
Топографія укріплень дозволяє зробити висновок, що всі або
майже всі рови на них були “сухими”. Для спорудження рову на
городищі Гринчук використано невеликий яр, що оточував мис з
напольного боку. Яр було розширено до 8,6 м і поглиблено так, що
перепад між дном рову і вершиною валу становив не менше 5,5–6 м14.
Трапецієподібний у плані рів Староушицького городища завглибшки
2,3 м від рівня основи валу, починався за 5 м від зовнішніх стін
клітей. Ширина рову по дну складала 4,6 м, а зверху – 7,4 м15.
Попри недостатню вивченість оборонної системи більшості
городищ досліджуваного регіону і на сьогодні зрозуміло, що для
багатьох із них характерна така особливість, як значна домішка
каміння у насипах валів16. Це зафіксовано щодо городищ Велика
11

Достовірно невідома площа знищених городищ Бакота і Жванець, а також – Скипче
і Сирватинці. Тому вони до уваги не бралися.
12
Не рахуючи Міцівців, де культурний шар вивчено недостатньо.
13
Переважна більшість городищ ІХ –ХІІІ ст. Північної Буковини теж має площу до
1 га. Див.: Возний І. Топографія, розміри ... – С. 178. Абсолютну перевагу у кількості городищ площею до 1 га констатовано в цілому для Русі. Див.: Куза А. В. Древнерусские
городища X–XIII вв. Свод археологических памятников. – М., 1996. – С. 41.
14
Пачкова С. П. Давньоруське городище Гринчук ... – С. 86.
15
Кучера М. П., Горишний П. А. Раскопки городища ... – С. 87.
16
Це характерно і для давньоруських городищ Верхнього Подністров’я. Див.: Корчинський О. М. Нові дані про великі городища у Верхньому Подністров’ї // Галич і
Галицька земля: зб. наук. пр. – К.: Галич, 1998. – С. 81. Таку особливість пояснюємо
широким розповсюдженням каміння у Верхньому та Середньому Подністров’ї.
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Слобідка , Глибівка , Пижівка, Подільське , Пилипи-Хребтіївські ,
Привороття-Друге21, Устя22, Великий Карабчіїв, Хребтіїв (розвідки
автора). Вали Гарячинецького городища насипано в основному з
каміння23, отже, дерев’яних конструкцій усередині них скоріш за все
не було. Під час розрізу валу городища Устя дерев’яних конструкції
теж не виявлено24.
На частині укріплень досліджуваного регіону (мабуть, більшій)
зрубні дерев’яні конструкції всередині валу були. Так, колоди, що
утворювали окремі секції, заповнені землею, глиною і камінням
(городні), виявлено на Глибівському городищі25. Торці дубових колод
від поперечних стін клітей простежені на городищі ПривороттяДруге26. Залишки дерев’яних конструкцій у валу відкрито в ході
розкопок городищ Стара Ушиця і Гринчук (експедиції М. П. Кучери
і С. П. Пачкової відповідно). У Старій Ушиці досліджено взає
мопов’язану конструкцію з дубових городень і клітей, видовжених
перпендикулярно валу. У збереженій частині городища знаходилося
19-20 клітей завширшки 1,6–1,8 і 1–1,4 м, рідше 2–2,1 та 2,6 м. Городні
за кількістю і шириною в цілому відповідали клітям. І ті, й інші через
вигин валу нерідко мали трапецієподібну у плані форму. Початковий
насип валу, скріплений городнями, мав не менше як 5 м заввишки27.
Вал городища Гринчук, що в давнину був завширшки близько 5 м,
насипано на природному підвищенні. У валу відкриті залишки
одного ряду згорілих клітей. Центральні кліті мали довжину до 2,2 м
(поперек валу), ширину 2,6 м (уздовж лінії валу). Одна з досліджених
клітей являла собою складений “в обло” зруб, можливо, й інші кліті на
городищі мали таку будову28. Каміння, якого знайдено велику кількість
і яке частково розкладене по купках уздовж валів Староушицького
та Гринчуцького городищ, імовірно, використовували не лише для
укріплення схилів валів, але й як метальну зброю для захисту29.
17

17

18

19

20

Бибиков С. Н., Довженок В. И., Евдокимов Г. Л., Збенович В. Г., Приходнюк О. М.
Отчет о работе разведочной Среднеднестровской экспедиции в 1968 г. // НА ІА НАНУ.
– Об. зб. 1968/1. – С. 54.
18
Баженова С. Е. Отчет об археологических исследованиях древнерусского городища
ІХ–ХІ вв. у с. Глыбовка Ново-Ушицкого района Хмельницкой области за 1982 г. // НА
ІА НАНУ. – Об. зб. 1982/111. – С. 2.
19
Кучера М. П., Горишний П. А. Отчет об археологических исследованиях городищ на
Днестре в 1977 г. // НА ІА НАНУ. – Об. зб. 1977/25 е. – С. 22-23.
20
Раппопорт П. А. Военное зодчество ... – С. 120.
21
Кучера М. П. Отчет о ра зведке городищ в 1976 г. ... – С. 6.
22
Винокур И. С., Приходнюк О. М., Смиленко А. Т. Исследования славянских памятников в Устье на Среднем Днестре // АИУ 1968 г. – К., 1971. – С. 222.
23
Раппопорт П. А. Военное зодчество ... – С. 120.
24
Винокур И. С., Приходнюк О. М., Смиленко А. Т. Исследования славянских ... – С. 222.
25
Баженова С. Е. Отчет об археологических ... – С. 2.
26
Кучера М. П. Отчет о ра зведке городищ в 1976 г. ... – С. 6.
27
Кучера М. П., Горишний П. А. Раскопки городища ... – С. 69-94.
28
Пачкова С. П. Давньоруське городище Гринчук ... – С. 80-86.
29
Там же. – С. 81, 86; Кучера М. П., Горишний П. А. Раскопки городища. ... – С. 95-96.

288

Сергій МАЯРЧАК

В’їзди на городищах переважно фіксуються у вигляді розривів
між валами. Напольний вал з одного боку міг не доходити до краю
майданчика городища, залишаючи таким чином місце для в’їзду
(городище Калюсик)30. На Гринчуцькому городищі в’їзд являв собою
проріз у валу, укріплений зверху земляним насипом на дерев’яному
настилі31. В’їзд на городищі Стара Ушиця мав вигляд коридору
(завдовжки 6 м і завширшки 2,4–2,6 м), обмеженого по боках стінами
з вертикальних стовпів32, встановлених у ровиках і засипаних
ґрунтом. Можливо, що біля полотнища воріт була дерев’яна башта33.
Залишки башти дослідила експедиція С. П. Пачкової у найвищому
місці валу на городищі Гринчук. На висоту до 0,4 м від неї збереглися
північна стіна завдовжки 5,7 м та східна завдовжки 5,4 м. На рівні
підлоги виявлено частину не скріпленої розчином кам’яної кладки.
Підлога була обмащена глиною, а стіни – глиною, змішаною з соломою
та підмащені вапном34. Глиняна обмазка була завтовшки до 4–6 см,
на шарі побілки простежувалися сліди щітки або жмута трави35.
Соціальні функції більшості городищ регіону через недостатність
їх археологічного вивчення наразі не визначаються чітко. З огляду на
дані археологічних досліджень і місцерозташування передусім функції
фортець (захист місцевого населення і контроль Дністровського
водного шляху) виконували городища Гарячинці, Стара Ушиця36,
Гринчук37 і Устя38.
Для захисту поселень різних типів Лівобережжя середнього
Дністра важливу роль відігравала значна кількість його допливів, які
до того ж течуть з півночі на південь. Противнику як із західного, так
і, що важливіше, зі східного, степового боку (передусім кочівникам)
вони створювали несприятливі передумови для нападу. Давньоруське
населення, очевидно, використовувало для захисту від ворогів і
наявні у регіоні карстові печери39.
30

Маярчак С. П. Археологічні розвідки ... – С. 257.
Пачкова С. П. Давньоруське городище Гринчук ... – С. 85.
32
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М. П., Горишний П. А. Раскопки городища ... – С. 92) та Чернігові (Див.: Ситий Ю. М.
Проїзди та ворота давньоруських укріплень // Стародавній Іскоростень і слов’янські
гради: зб. наук. пр. – Коростень, 2008. – Т. 2. – С. 116-120).
33
Кучера М. П., Горишний П. А. Раскопки городища ... – С. 67-69, 92, 94.
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сир” подібно гринчуцькій. Див.: Літопис Руський. – К., 1989. – С. 418.
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2004. – Т. 2 (18). – С. 177-182.
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Винокур И. С., Приходнюк О. М., Смиленко А. Т. Исследования славянских ...
39
Так, шурфуванням в одній з печер біля с. Нігин у середній течії р. Смотрич
31

ГОРОДИЩА ІХ–ХІІІ ст. ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я

Хронологічна класифікація городищ
Лівобережжя Середнього Подністров’я

М. М. Стріхар 1997 р. виявив кераміку ХІІІ ст., деревне вугілля і п’ясну кістку людини.
Дослідник зробив висновок, що нігинські печери використовували з часу не пізніше
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П

итання житлобудування є одним з найголовніших питань
для характеристики матеріальної культури населення країни.
Це питання є важливим і для населення Київської Русі, зокрема
Західного Поділля, у давньоруський час. Давньоруські житла Х–
ХІІІ ст. поділяються згідно з прийнятою типологією1 на напівземлянки
(глибиною від 0,8 до 1,5 м), землянки (глибші за 1,5 м) та наземні
будинки (від 0,2 до 0,8 м). Наземні будинки можуть бути на підклітях
(заглиблена напівземлянкова частина житла, яка слугувала для
господарської та ремісничої діяльності).
Для населення Західного Поділля Х ст. найбільш характерними
були напівземлянки, яких було 80%, та землянки (20%), ХІ – початку
ХІІ ст. – напівземлянки (64%), землянки (36%), для другої половини
ХІІ–ХІІІ ст. – наземні житла (63%), з них наземні житла на підклітях
складають 25%, рідше трапляються напівземлянки (37%). Питання
кількості наземних жител на підклітях лишається відкритим. Для
статистики автор вибрала лише ті житла, що мали в котлованах не
лише незруйновану стаціонарну піч, але й розвали печей, що впали з
верхнього поверху.
Типовим житлом була напівземлянка або землянка переважно
каркасно-стовпової конструкції, але зустрічалися й зрубні заглиблені
житла. Такі житлові споруди в комплексі з характерними для слов’ян
опалювальними пристроями та керамікою є добре датованими і
чітко прослідковуються з V до ІХ ст.2 Вони зберігається і в наступних
1

Михайлина Л. П. Слов’яни VІІІ–ІХ ст. між Дніпром і Карпатами. – К., 2007. – С. 76;
Раппопорт П. А. Древнерусское жилище. – Л., 1975. – 179 с.
2
Петрашенко В. О. Житла VІІІ–Х ст. на Правобережному Подніпров’ї // Археологія.
– 1982. – № 37. – С. 48-59; Русанова И. П. Славянские древності VІ–ІХ вв. между Днепром и Западным Бугом. – М., 1973. – С. 52; Русанова И. П., Тимощук Б. А. Кодын
– славянское поселение V–VІІІ вв. на р. Прут. – М., 1984. – С. 28-40, 46-64; Тимощук
Б. О. Слов’яни Північної Буковини V–ІХ ст. – К., 1976. – С. 51-58; Ягодинська М. О.
Багатошарова пам’ятка Курники І (Західне Поділля) // ЗНТШ – Л., 2002. – Т. 244. –
С. 563-564.
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Рис. 1. Картосхема місцезнаходження пам’яток:
1 – поселення Малашівці, ур. Ставки; 2 – поселення Курники І, ур. Поле за
Дзендзелем; 3 – поселення Теребовля ІІ, ур. Черпало; 4 – поселення Теребовля ІІІ,
ур. Замкова гора (городи); 5 – поселення Крутилів ІІІ, ур. Замчище;
6 – городище-святилище Крутилів І, ур. Звенигород; 7 – поселення Крутилів ІІ,
ур. Бабина долина; 8 – поселення Крутилів VІ, ур. Біля двох джерел;
9 – городище-святилище Городниця І, ур. Богит; 10 – поселення Сокіл,
ур. Острови; 11 – комплекс давньоруських пам’яток Бакота

століттях аж до першої половини ХІІ ст. На межі ХІІ–ХІІІ ст. різко
міняється конструкція не тільки жител, але й опалювальних споруд.
Всього опрацьовано 40 жител Х–ХІІІ ст. (рис. 1, таблиця 1).
Спільними рисами всіх типів жител Х–ХІІІ ст. є підквадратна або
підпрямокутна форма котловану, обов’язкова присутність в одному з
кутів печі для приготування їжі та опалювання споруди, переважно
у всіх випадках наявність стовпових ямок по периметрах стін від
каркасно-стовпової конструкції стін, вхід та господарські ямипогреби.
Житла Х ст. (рис. 2) є землянками квадратної або прямокутної
форми, стовпової (рідко зрубної – Городниця І, ур. Богит, житло
1, Бакота, ур. На Клині, житло 39) конструкції, розмірами від
2,2×1,9 м до 3,2×3,2 м, площею від 4,2 до 10,2 м2, глибина від денної
поверхні 1,2–1,6 м. Опалювальними пристроями та пристроями для
приготування їжі в цих житлах були традиційні печі-кам’янки, які
займали переважно північний – північно-східний кути. Розміри печей
складають від 1,1×0,70 до 1,3×1,55 м, площа 0,77–2,0 м2, висота 0,4–
0,7 м, розміри черенів 0,5×0,3–0,8×0,4 м. Розміри печей пропорційні
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розмірам жител. Житло невеликого розміру (Крутилів VI, житло 1,
площа 4,4 м2) обігрівається піччю площею 0,77 м2, 1 м2 якої обігріває
5,7 м3 житла. Житлу площею 10,2 м2 відповідає піч площею 2,0 м2, 1 м2
якої обігріває майже такий об’єм житла (5,1 м3). Печі підквадратної або
підпрямокутної форми будувалися на дні котловану. Конструктивно
в печі виділяються черінь, бокові та задня стінки, склепіння. Черені
переважно глиняні, але зустрічаються викладені кам’яною плиткою.
Склепіння під час досліджень зазвичай не зберігається. Нечисленні
випадки збереженого склепіння фіксуються лише тоді, коли для
нього (склепіння) використовували такі ж великі несучі плити, що і
для бокових та задньої стінок печі3. Будівництво печей починалося з
підготовки площадки в одному з кутів житла (переважно північному).
Площадку ретельно вирівнювали, приблизно за 0,80 м від бокової і
задньої стінок. По периметру підготовленої плями ставили на ребро
великі кам’яні плити. В конструкцію основи бокових та задньої стінок
також ставили великі камені. Щілини між облицювальним камінням
заповнювали дрібним камінням, інколи битими черепками. Найбільш
масивними будувалися задні стінки. Зазвичай під час дослідження
жител печі відстоять від стінок котловану на 0,20–0,30 м, що свідчить
про існування дерев’яної обшивки котловану, на яку спиралися
задня і зовнішня бокова стінки опалювальної споруди. Стінку ж, яка
виходила в середину житла, часто укріплювали додатковою кам’яною

3

Михайлина Л. П. Слов’яни ... – С. 94.
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плитою. Можливо, її додатково укріплювали дерев’яною обшивкою та
лежаком, що міг розміщуватися між стінкою і піччю. Стовпові ямки
від стовпчиків лежаків були зафіксовані в житлах першої половини
ХІ ст. в Крутилові ІІ (рис. 3,1; 4,2) та у слов’янських житлах Буковини
(Ревно І).
Вхід був зафіксований лише в одному випадку – під час
дослідження житла 1 на поселення в Теребовлі ІІ (рис. 2,1). Він був
тамбурного типу, знаходився у східній частині південної стіни житла,
майже навпроти устя печі і виокремлювався стовповими ямками.
Ширина входу 1 м.
Ще однією деталлю інтер’єру є наявність у житлах господарських
ям – погребів грушоподібної, циліндричної або дзвоноподібної фор
ми4 і знаходилися в житлі або за його межами, у дворі. У Х ст. ямипогреби робили в підлозі з лівого боку від пічки та перед пічкою
(рис. 2,2). (Розміри: діаметр вхідного отвору ями 1 – 0,6 м, діаметр дна
– 0,9 м, глибина від рівня підлоги – 1,0 м; діаметр вхідного отвору ями
2 – 0,9 м, діаметр дна – 1,0 м, глибина від рівня підлоги – 1,5 м. Об’єм
ями 1 – 0,45 м3, об’єм ями 2 – 0,64 м3.) Скоріш за все для зручності їх
перекривали дерев’яними лядами. Наявність ляд дозволяє висловити
думку про дерев’яну підлогу в деяких житлах Х ст. У таких житлах
під час досліджень фіксується слабка забрудненість глиняного
материкового дна попелом та вугликами від чищення пічки.
Житла ХІ ст. (рис. 3-5) представлені заглибленими напівземлянка
та землянками підквадратної або підпрямокутної в плані форми,
каркасно-стовпової конструкції, розмірами 3,1×3,1–4,55×4,1 м,
площею від 9,61 до 18,7 м2, глибиною від 1,5 до 2 м від денної
поверхні. Площа жител ХІ ст. збільшується порівняно з житлами Х ст.,
збільшуються і печі. Розміри печей-кам’янок становлять 1,2×1,3–
1,6×1,7 м, площа 1,56–2,72 м2, висота 0,6–0,8 м, розміри черенів
0,5×0,4–0,96×0,45 м, 1 м2 печі обігріває 6–7 м3 житла. Черені глиняні,
зустрічаються викладені кам’яною плиткою. Вони переважно рівні
в перерізі, але бувають й увігнуті на 0,10–0,15 м. Конструкція печей
ХІ ст. не відрізняється від раніших. Їх також будували без зв’язуючого
розчину, переважно на основі великих брил каменю, які закладали в
основу печі, проміжки між якими забутовували середнім та дрібним
камінням, фрагментами битого посуду. Щораз масивнішими
ставали задні стінки печей. Треба відмітити, що в ХІ ст. фіксується
досить багато жител, перебудованих зі збільшенням площі житла,
збільшенням розміру череня, а відтак і печі. Це житла 10-а (рис. 4),
11-а, 11-б (рис. 5,1) (поселення Крутилів ІІ). Печі вже не мають чіткої
прив’язки до певного кута. Їхнє місце розташування у житлі зумовлено
господарською доцільністю. Прикладом цього можуть слугувати
житла з поселень Крутилів ІІ, Крутилів ІІІ. Якщо поселення було
розташоване на рівній місцині, то піч займала переважно північний
4

Тимощук Б. О. Слов’яни ... – С. 59-60.
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Рис. 3. Житла ХІ ст.
1 – Крутилів ІІ, ур. Бабина долина, житло 4; 2 – Крутилів ІІ, ур. Бабина долина,
житло 17; 3 – Крутилів ІІ, ур. Бабина долина, житло 15а

Рис. 4. Крутилів ІІ, ур. Бабина долина. Житло 10а (1), 10б(2)
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Рис. 5. Житла ХІ ст.
Крутилів ІІ, ур. Бабина долина
1 – житло 11 (1, а), житло 11а (1, б);
2 – житло 2

кут житла (Крутилів ІІІ). Якщо ж поселення займало крутий схил
(Крутилів ІІ), то приблизно в половині досліджених жител піч займала
той кут, що знаходився у глибині житла, біля найвищої стінки; у
житлах, збудованих на терасі або невисокому схилі, 33% –північний
кут та 16% – західний кут (рис. 6).
Вхід розташовувався приблизно по діагоналі від печі. Виявлено
два житла, де чітко читався вхід (рис. 3,2). В одному випадку вхід
розміщувався біля східного кута, а піч знаходилася в західному, у
другому вхід у північно-східній стіні, а піч – у південно-західній. Вхід
був тамбурного типу з вирізаною в материковій стіні сходинкою
(Крутилів ІІ, житло 17).
У житлах ХІ ст. також є господарські ями-погреби. Їх розміщували
попід стінками: в одному випадку грушоподібна яма знаходилася
посередині північно-східної стіни і врізалася в материкову стіну
(Крутилів ІІ, житло 2, рис. 5,2), у другому пряма яма із заокругленими
стінками – біля південно-західного кута (житло 15-а, рис. 3,3).
Розміри: діаметр вхідного отвору ями в житлі 2–0,8 м, діаметр
середньої частини ями – 0,95 м, глибина від рівня підлоги – 0,9 м,
об’єм ями становить 0,57 м3; діаметр вхідного отвору ями з житла
15-а – 0,9 м, діаметр дна – 0,9 м, глибина від рівня підлоги – 0,6 м,
об’єм ями становить 0,38 м3. Господарські ями-погреби також мали
місце і за межами жител, на подвір’ї садиб (Крутилів ІІ, садиба
ремісника). В одному випадку (Крутилів ІІ, житло 15-а) стінки ями та
дно були випалені, а на дні знайдено перепалене зерно та цілі форми
посуду. Ця яма використовувалась як хлібна, інші ж – для інших
господарських потреб.
Нечисленні житла першої половини ХІІ ст. (Крутилів І, Крутилів ІІІ)
представлені напівземлянками підпрямокутної форми, каркасностовпової конструкції, розмірами 3×2,8–3,4×3,5 м, площею від 8,4
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Рис. 6. Крутилів ІІ, ур. Бабина долина. Центральна частина поселення

до 11,9 м2, глибиною 1,2 м від денної поверхні. Для опалювання
та приготування їжі продовжують використовуватися традиційні
печі-кам’янки. Їх будують у північно-західному куті. Розміри печей
складають 1,1×0,70–1,3×1,55 м, площа 0,77–2,0 м2, висота 0,4–0,7 м,
розміри черенів 0,5×0,3–0,8×0,4 м; 1 м2 печі обігріває відповідно 6 м3
житла. Черені глиняні, зустрічаються викладені кам’яною плиткою.
Входу та господарських ям у житлах не зафіксовано.
У ІІ половини ХІІ–ХІІІ ст. житлобудування змінються докорінним
чином, що свідчить про певні зміни в суспільному та господарському
житті людей. Для цього періоду характерні наземні однокамерні та
трикамерні житлові споруди, наземні на житлових підклітях, наземні
на холодних підклітях та напівземлянкові житла (глибиною до 1,0 м
від денної поверхні).
Наземні однокамерні житла мали розміри від 2,7×2,4 до 4,7×5,0 м
площею 6,62–23,5 м2. Вони зрубної конструкції, підпрямокутні в плані.
Для опалювання та приготування їжі використовувались печі різних
типів: глинобитні – займали північний, північно-західний, західний
кут житла, розміри – 0,4×0,7 – 1,0×0,9 м, площею 0,28-0,9 м2; печікам’янки – 1,0×0,8 м, площею 0,8 м2, займали північно-західний кут.
Для опалювання великої житлової площі в одному приміщенні разом
із глинобитною піччю або з піччю-кам’янкою могли бути додаткові
опалювальні пристрої – вогнища (діаметр – 0,6 м), що знаходилися у
протилежному від пічки куті (Сокіл, ур. Острови, житло 28, Бакота,
ур. Пушкарівка, житло 65). Наземні житла могли мати глиняні лежаки
висотою 0,2 м, розмірами 1,4×1,3 м, ями-погреби, а також вхід у
вигляді навісу, що спирався на стовпи.
5
Винокур І. С., Горішній П. А. Бакота. Столиця давньоруського Пониззя. – Кам’янець–
Подільський, 1994. – С. 161, 335.
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Рис. 7. Підкліті наземних жител ХІІ–ХІІІ ст.
1 – Теребовля ІІІ,
ур. Замкова гора (городи), житло 1;
2 – Малашівці, ур. Ставки, житло 1

Наземні житла на житлових теплих підклітях (Малашівці,
житло 1 (рис. 7), Теребовля, ур. Замкова Гора, житло 16) стовпової
конструкції, мали розміри 3,9×3,3–6,25×6,5 м, площею 12,87–
40,63 м2, печі глинобитні (2,8×2,0 м, площа 5,6 м2) або нішоподібні
(1,2×0,7–0,2×1,1 м, площа 0,84–1,32 м2, висота 0,6 м), об’єм обігріву
4–9 м3. Вхід заглиблений, знаходився біля печі у вигляді однієї або
трьох сходинок вниз.
Наземні житла на холодних підклітях (Бакота, ур. На Клині,
житло 67) зрубної конструкції, мають розміри 5,9×3,5 м, що складає
20,65 м2. Тут немає стаціонарних опалювальних споруд, а лише
фіксуються розвали печей, що впали з верхнього ярусу.
Окремо необхідно виділити два трикамерні (Сокіл, ур. Острів,
житло № 278, Бакота, ур. На Клині, житло № 39) наземні житла зрубної
конструкції. Вони складалися з двох житлових споруд та сіней між
ними. У Бакоті до сіней прилягав вхід-тамбур. Розміри житла в Соколі:
більша камера – 3,4×3,3 м, площа 11,22 м2, менша камера – 3,0×2,0,
площа 6,0 м2, сіни – 1,2×0,9 м, площа 1,08 м2. Від опалювальної
споруди лишився тільки черінь у східному куті. Загальний розмір
Бакотської споруди складає 18,75 м2 (6,25×3 м), житлові приміщення
6
Строцень Б. С., Ягодинська М. О. Давньоруське житло із поселення біля с. Малашівці
// Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1997. – С. 84-92; Ягодинська М. О. Давньоруське житло на підкліті з Теребовлі // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1999. – С. 96-101.
7
Винокур І., Горішній П. Бакота… – С. 71-72.
8
Вільшанська О. Л. Дослідження давньоруських об’єктів на околиці с. Сокіл на Середньому Дністрі // Археологія. – 1988. – № 61. – С. 86-88.
9
Винокур І., Горішній П. Бакота… – С. 70-71.
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мали по 7,5 м (3,0×2,5 м), сіни – 3,24 м (1,8×1,8 м). У кожній житловій
кімнаті мали місце рештки опалювальних пристроїв – вогнищ,
викладених з каменю (1,0×0,9 м).
Опалювальними спорудами ІІ половини ХІІ–ХІІІ ст. виступають
переважно глинобитні печі, нішеподібні печі або вогнища. Досліджено
26 опалювальних споруд, з них 16 – глинобитні печі, 7 печей-кам’янок
і 3 вогнища. Переважна більшість їх знаходилися в північній половині
жител (69%), причому 53,8% – у північно-західному куті, 15,4% – у
західному, 15,4% – у східному, 3,8% – у південному кутах. Розміри
печей складають 1,1×0,70–1,3×1,55 м, площа 0,77–1,95 м2, висота
0,4–0,7 м, розміри черенів 0,5×0,3–0,8×0,4 м. Черені глиняні, але
зустрічаються викладені кам’яною плиткою.
Отже, давньоруські житла Х – І половини ХІІ ст. продовжують
слов’янські традиції житлобудування в Західному Поділлі та суміжних
територіях.
У другій половині ХІІ–ХІІІ ст. будівництво жител докорінно
змінюється. Збільшується площа жител, з’являється двоповерховість
(підкліть та наземна частина), збільшується кількість опалювальних
споруд (теплі підкліті) і їхні розміри. Використовується каркасностовпова та зрубна конструкція під час будівництва житла10. Така
зміна в будівництві могла бути викликана кількома чинниками.
По-перше, зміна кліматичних умов. Цей період характеризувався
потеплінням, збільшенням вологості, відсутністю великих неврожаїв
і голодоморів11. Покращення кліматичних умов, потепління дозволило
основній масі населення перейти із заглиблених, економних в
опалюванні землянок у наземні будівлі. Потепління, збільшення
вологості дозволило вирощувати більші врожаї (максимум потепління
спостерігався в 1200–1250 роках), а відтак пожвавилася торгівля,
економічне життя, народ став заможнішим. Усе це спричинило й
демографічний підйом, про що свідчить різке збільшення відкритих
поселень ХІІ–ХІІІ ст. Господарський та демографічний стрибок
спонукали до будівництва зручніших, більших та комфортабельніших
жител.

10

Готун І. А. Типи будівель // Село Київської Русі. – К., 2003. – С. 157.
Томашевський А. П. Правобережне Полісся // Село Київської Русі. – К., 2003.
– С. 10.

11
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Відкриття дерев’яного храму ХІІ ст.
на Київському Подолі

У

2003 р. археологічні розкопки у котловані новобудови за
адресою: вул. Межигірська – Хоріва, 3/7 у Києві виявили
залишки кварталу останньої чверті ХІ–ХІІ ст., поміж об’єктами
масової житлово-господарської забудови якого фіксувався невідомий
за літописними повідомленнями дерев’яний храм, зведений у ХІІ ст.
Ділянка досліджень уперше потрапила до уваги археологів у 1972 р.
під час спорудження станції метрополітену “Червона (Контрактова)
площа” (Розкоп ІІ, ділянка 2 Подільського загону Київської експедиції
ІА НАНУ, між вул. Героїв Трипілля, сучасна назва – Спаська та Хоріва).
Стратиграфія та планіграфія розкопу 1972 р. характеризувалася
заляганням на глибині 8–9 м від сучасної поверхні (абсолютна
відмітка поверхні – 103,00 балтійської шкали висот) потужного
алювіально-делювіального заносу із залишками кераміки Х – початку
ХІ ст., під яким знаходилися залишки садиби, п’ять будівель котрої
розподілялися за трьома будівельними горизонтами на глибинах 9,40
(93,6 за Балтійською шкалою висот), 10,28 (92,72) та 10,78 (92,22) м.
Обійстя, що увійшло до площі розкопу частково, займало ріг двох
вулиць, одна з яких прямувала вздовж Почайни-Дніпра (генеральна
вісь: північ-південь) й мала 6 м завширшки, інша ж – у напрямку від
Гори до Дніпра (генеральна вісь: захід-схід), завширшки нараховувала
близько 3 м. Будівлі садиби розташовувалися вздовж вулиць, що
обмежувалися лініями парканів, репрезентованими вертикально
поставленими й щільно підігнаними одна до другої дубовими дошками
завширшки 0,16–0,20 м й у перетині до 0,05 м із загостреним на кут
долом. Паркан, що обмежував обійстя з південного сходу (від Гори
до Дніпра), був простежений продовж 27 м. Лінія перпендикулярної
(з північного заходу: вздовж Почайни-Дніпра) огорожі пройдена на
відстань у 20 м (рис. 1). Отже, досліджена площа обійстя становила
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понад 500 м2.1 Через синхронізацію дендрохронологічних дат
горизонтів розкопу 1972 р. на Червоній (Контрактовій) площі (Розкоп
ІІ, ділянка 1 Подільського загону Київської експедиції Інституту
археології АН України, що за 200–250 м на південний схід від ділянки
між вулицями Спаська та Хоріва) й стратиграфічного залягання
об’єктів садиби, що описується, датування останніх повинно2
відповідати першому десятиріччю – початку сімдесятих років Х ст.
До верхнього (першого) горизонту садиби належав зруб № 2. У
планіграфії розкопу будівля розташовувалася біля північно-східної
стіни котловану метробуду, майже впритул до обрізу паркану за
віссю захід – схід) і був орієнтований кутами за сторонами світу.
Розміри будівлі 4,20×4 м. Зберігся на висоту двох вінець, з’єднаних
собою рубкою “у вобло” з випуском замків. Колоди рублені з сосни
діаметром до 16 см. З усіх чотирьох боків зруб був обнесений
дерев’яними, не з’єднаними між собою по кутах, а укріпленими зовні
невеличкими кілочками, колодами, що йшли на рівні першого вінця.
Безсумнівно, ці колоди запобігали розсуванню ґрунту під стінами
зрубу, тобто виконували функцію “призьби”. За наявністю розвалів
двох глинобитних печей, одна з яких розташовувалася у східному
куті на рівні поміж вінців, а інша - на рівні горішньої колоди майже
посередині південно-західної стіни зрубу, можна судити, що будівля на
певному етапі свого існування пережила суттєвий ремонт. Від першої
з них гарно зберігся черінь підовальної форми розміром 1,35×1,10 м.
1
Гупало К. М., Толочко П. П. Давньокиївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень // Стародавній Київ. – К., 1975. – С. 65-70, рис. 13-16.
2
Сагайдак М. А. Давньокиївський Поділ. – К., 1991. – С. 81-83, 88-94, рис. 41,
табл. VII.
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Над верхом цієї печі була влаштована жаровня. Її фрагменти у
вигляді вертикальних бортиків заввишки 3–4 см також фіксувалися у
розвалі. Рештки горішньої печі репрезентовані прямокутною плямою
уламків печини, обмеженою з двох боків дерев’яними брусами.
Про довготривалість використання зрубу свідчать й неодноразові
вирівнювання глиняними підмазками його долівки, яка складалася
з п’яти прошарків, кожен з яких завтовшки 5–6 см.
На рівні другого будівельного горизонту було досліджено три зрубні
будівлі: №№ 1, 3, 5. На жаль, збереженість цих будівель виявилася
вкрай незадовільною, всі вони загинули від пожежі. З перелічених
зрубів з огляду на розміри й дослідження 2003 р. найцікавішою
виявилася будівля за № 1. Зруб був розташований у куті садиби
так, що його південно-східна стіна відстояла на 0,8 м від вужчої
вулиці, південно-західна прямувала паралельно паркану вздовж
ширшої вулиці на віддалі близько 1 м. Довгими стінами будівля була
орієнтована за віссю південний схід – північний захід, при тому що
кути її збігалисяи зі сторонами світу. Від будівлі частково збереглися
нижні вінці, які являли собою товсті соснові колоди діаметром до 20–
25 см, котрі були вкопані у гумусований супісок і тому не постраждали
від вогню. Її план фіксували переважно за підкладками, на які
були покладені вінці південно-східної, північно-східної та північнозахідної стін. Таких підмурків приходилося по три на кожну з них,
включаючи кути з північно-західною стіною. Самі підмурки являли
собою обрубки товстих колод з видубленим гніздом-чашею у верхній
частині. Південно-західна стіна будівлі не мала таких підкладок,
щоправда від неї зберігся лише відрізок, що замикався з південносхідним вінцем. Реконструйовані за описаними деталями розміри
зрубу, таким чином, складали 10×7,3 м з випуском замків у 0,22–
0,25 м. Ближче до південно-західної стіни, з незначним зміщенням
до південного кута, було розчищено підпрямокутне заглиблення
розмірами 1,5×1,2 м та глибиною 1,2 м від рівня долу вінця. Стіни
цього “погребу” були зашиті широкими, укладеними горизонтально
дошками, що фіксувалися до ґрунту чотирма кутовими палями.
Інших деталей інтер’єру зрубу виявити не вдалося. Його заповнення
складалося з чорного гумусованого супіску, кісток тварин, трісок
деревини, фрагментів побутової кераміки тощо. Судячи з усього,
підлога або глинобитна долівка покоїлася саме на цій “фундаментній”
підсипці й була розібрана після пожежі.
За 1 м на північний схід від зрубу № 1 знаходилася зрубна
будівля № 3, яка мала таку саму орієнтацію. З боку стратиграфічної
планіграфії південна частина цього зрубу перекривалася заповненням
вище розглянутої будівлі першого горизонту (зруб № 2). Дослідженим
він був не повністю, оскільки його північно-східна частина (близько
третини площі) залишилася поза межами котловану метробуду.
Зберігся, як і зруб № 1, на висоту одного вінця, колоди якого мали
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діаметр 0,18–0,20 м. З’єднані вони були за звичай києво-подільського
масового будівництва - рубкою “у вобло” з випуском замків. Повний
параметр довжини стін вдалося встановити лише по південно–
західному вінцю – 5,20 м. Відрізки південно-східного та північнозахідного вінців увійшли до розкопу завдовжки трохи більше як
2,5 м. Вінці південно-східної частини зрубу були укладені на накат з
колод та горбилів, що займали всю відкриту розкопками площу зрубу
з орієнтацією вздовж південно-східної стіни зрубу. Очевидно, цей
настил є “фундаментною платформою” під мостини підлоги.
Останній зруб другого горизонту (№ 5) розташовувався за 10,56
на північний захід від будівлі 3, ближче до північно-східної стінки
котловану. Його збереженість також не можна визнати задовільною.
Повністю була розчищена лише південно-східна стіна, що збереглася
лише на один вінець, довжина якого становила 3,5 м при діаметрі
колоди 20 см. Під східним кутом покоїлася фундаментна підкладка
такого самого діаметра. На південний захід від цієї стіни були
виявлені фрагменти ще двох паралельних зрубних стін, відстань
між якими дорівнювала 6,8 м. Південно-західна стіна збереглася
місцями на три вінці і мала в одному з них спеціальну чашу паз,
котрий, можливо, фіксує кут зрубу. Не виключно, що ці рештки
фіксують другу камеру зрубу № 5. Таким чином, цей зруб можемо
уявляти п’ятистінною житловою будівлею, хоча виразних слідів печі
тут відкрито й не було.
Найнижчий (третій), отже й найранішній, горизонт був
репрезентований, як і горішній, лише однією будівлею – зрубом № 4.
Стіни її не збереглися й план зрубу відновлювали лише за фундаментними
підкладками, що фіксували напрямок південно-східної та північнозахідної стін. Будівля вписувалася у пляму верхнього зрубу № 1, але
залягала на 0,5 нижче від колод його вінців та з помітним зміщенням
на південь щодо південно-східної та південно-західної стін верхнього
зрубу (рис. 1). Загальна площа будівлі реконструювалася у межах
6,3×5,35 м, при тому що довга вісь стін була спрямована у напрямку
південний захід – північний схід. Тобто орієнтація нижньої будівлі
не відповідала орієнтирам планування зрубу, що пізніше її замінив.
В інтер’єрі будівлі простежувалася поперечна лага у напрямку від
південно-східної до північно-західної стін, яка поділяла її на дві різної
величини камери так, що менша (північна) мала завширшки 2,10 м.
У цій камері, майже у східному куті, були розчищені сліди трьох
дубових стовпів діаметром 0,10, 0,18, 0,20 м, причому дві більші палі
були щільно притиснуті одна до одної. Ці стовпи оконтурювали пляму
розмірами 0,90×0,45 м, заповнення якої складали невиразні шматки
печини, перемішані з деревним вугіллям та золою. У північній частині
будівлі, над підкладкою посередині північно-західної стіни й упритул
до останньої, але у перпендикулярному напрямку, лежали рештки
колотої соснової дошки завширшки 20 см і завтовшки 4,3 см, що,
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можливо, залишилася від підлоги. Зовні, крім того, будівля 4 була
оточена дерев’яною щитковою (“закиданням”) стіною, що простежена
вздовж південно-східної стіни на 7 м та південно-західної – на 7,4 м.
Вона відстояла від основ підвалин (підкладок) зазначених стін будівлі
середньою відстанню 1,10 м. Детальний опис конструкції цієї галереї
К. М. Гупало подає у такий спосіб: “На певній відстані один від одного
були закопані в землю товсті (0,23 м у діаметрі) дерев’яні стовпи,
які для міцності в нижній частині мали ще додаткове кріплення у
вигляді наскрізного бруса, що в свою чергу кріпився вертикальними
дерев’яними кілками. У кожному із стовпів були зроблені з обох боків
вертикальні пази. Скрізь нижню частину цих пазів була пропущена
жолобоподібна балка (діаметр 8 см). Зверху балки забиралися колоті
товсті (до 5,5 см) дошки, нижній край яких лежав у її жолобі, а торці
встромлювалися у паз стовпів… У верхній частині дощок були рублені
округлі отвори.”3
За 15–20 м на північний захід від садиби були зафіксовані
профілі річища струмка – допливу Почайни, що простежувалися по
південно-східній та північно-західній стінах котловану метробуду на
відмітках 2,7–12,6 м з шириною розмивів у верхній частині до 60 м.
На рівнях будівельних горизонтів садиб ділянок 1–2 розкопу ІІ 1972 р.
відмітка річища відповідала 8,7 м від сучасної поверхні при ширині
разом з терасами 10 м і глибині понад 3 м. Враховуючи загальну
стратиграфічно-ландшафтну ситуацію залягання початкових
культурних горизонтів району досліджень, можна відзначити, що
ця зона києво-руського Подолу мала більш-менш чіткі природні
межі, марковані певним опусканням поверхні у бік північного
заходу: від вісі сучасної вулиці Спаської до вісі вул. Верхній Вал.
Усереднений інтервал падіння стосовно підвищень із південного
сходу (Контрактовий будинок – вул. Спаська) та північного заходу
(вихід зі станції метро “Контрактова площа” у бік вул. Верхній Вал,
уже на лівому березі фіксованого річища) складав відповідно 3 м та
4 м.4
Розкопки 2003 р. розпочалися за 22–25 м на північний схід по
трасі вужчої вулиці, відкритої розкопками 1972 р. За орієнтирами
сучасної забудови розкоп розташовувався на перехресті вул. Хорива –
Межигірська по лінії південний схід – північний захід: від вул. Спаська
до вул. Хорива. Південно-західна частина котловану примикала до
тунелю метрополітену (станція метро “Контрактова площа”), а північнозахідна – уздовж вул. Хорива (рис. 2). Рівень досліджень відповідав
відміткам 100,61–97,06 Балтійської шкали, тобто на 6,8–3,5 м вище
за рівень залягання першого будівельного горизонту попередніх роз
копок. У цілому названі глибини відповідають виділеному М. А. Са
3
Гупало К. Н. Деревянные постройки древнекиевского Подола // Древности Среднего
Поднепровья. – К., 1981. – С. 149-150.
4
Сагайдак М. А. Давньокиївський Поділ... – С. 58-59, 60-61, 63-64, рис. 34, 35.
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гайдаком
другому
ярусу
культурних нашарувань цієї
зони стратиграфії Подолу, що
залягав на глибинах від 2-3
до 6 м від сучасної поверхні.
З боку морфології ярус
характеризується
відносно
потужними (0,5–1,1 м) нано
сами делювіального поход
ження жовто-сірого піску з
домішками глини, що чер
гуються з культурними наша
руваннями. За хронологією
він відповідає останній чверті
ХІ – третій чверті ХІІ ст.5
Загальна площа дослід
жень
складала
450 м кв.
й досліджувалася чотирма
ділянками (Р-1, Р-2, Р-3,
Р-4), що прилягали до від
критого розкопками 1972,
2003 рр. давньоруського ву
личного тракту. Три перших
розкопи займали північнозахідну частину котловану площею понад 250 м2. Рівень виявлення
тут давньоруських об’єктів відповідав відміткам 98,04–100,61 за
Балтійською шкалою висот, що становило 1,96–4,53 м глибини від
сучасної денної поверхні. За геоморфологією нашарування розкопи
1-3 належали до алювіально-делювіальних утворень (рис. 3). Саме з
цією ділянкою і пов’язано відкриття першого в історії археологічних
досліджень давньоруського Києва дерев’яного храму. З огляду на те,
що на сто – сто п’ятдесят років раніше цей район вже був позначений
великою спорудою – зруб № 1 другого горизонту розкопок 1972 року,
– будівництво тут монументальної дерев’яної архітектури, можливо,
становить певну містобудівельну традицію. Не можна виключати
й того, що будівля, відкрита під час будівництва метро, могла бути
якоюсь громадською будівлею.
Зі сходу нововідкрита дерев’яна церква примикала до лінії
паркану, що маркував західну межу вищеописаного вуличного
тракту (його ширина біля храму – 3,3 м), а південною стіною частково
виходила за обріз будівельного котловану. Із заходу, ближче до
північно-західного рогу, на відстані 0,5–2 м від її західної стіни були
виявлені залишки каркасно-стовпової будівлі розмірами 4,5×4,0 м й
орієнтованої кутами за сторонами світу. Північна частина цієї будівлі
5

Сагайдак М. А. Давньокиївський Поділ... – С. 60-61.
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була зруйнована пізніми
перекопами. Стіни рівні,
складені з горизонтальних
дощок завширшки 20 см,
що збереглися у вигляді
тліну двох вінців, останній
з яких занурений на 0,10 м
у ґрунт. У південному куті
фіксувалася стовпова яма
глибиною 0,35 м. У східному
куті яма підпрямокутної
форми 0,25×0,15 м. Підлога
піщана, горизонтальна, за
фіксована на рівні 2,12 м
від денної поверхні. Біля
південно-західної стіни, бли
жче до західного рогу, на
рівні долівки зафіксовані
дерев’яні колоди поганої
збереженості:
перша
–
1,25×0,3 м, мала підова
льний отвір 0,30×0,10 м
на одному з кінців; друга
– 1,05×0,15 м. Можливо,
ці колоди належать до
конструкції входу будівлі.
Заповнення будівлі слаб
когумусоване, світло-сірого
кольору, з нього походить
нечисельний
керамічний
матеріал.
Загалом репрезентатив
ними щодо профілювання вінців побутового посуду виявилося
лише дев’ять фрагментів: №№ 723–726, 753–756, 1343, з яких
шість належали посудинам з манжетоподібними вінцями, що
становлять тип ІІ, відокремлений на підставі аналізу сукупності
керамічного комплексу розкопу по вул. Нижній Вал, 41 у 1987 р.
Дрібніші класифікаційні спостереження дозволяють виділити у
цій вибірці три підтипи: ІІ:2 (№№ 723,724,756); ІІ:18 (№ 753), ІІ:30
(725,726), відповідно до названої типології6. Першому з названих
підтипів притаманний вінець з підтрикутним манжетом м’яких
зовнішніх граней. Горщики підтипу ІІ:18 мали вінця з прямокутним
манжетом, горизонтально загладженим по гранях та відтягнутим
горішнім краєм. Вінці горщиків підтипу ІІ:30 характеризуються
6
Зоценко В. М., Брайчевська О. А. Ремісничий осередок ХІ-ХІІ ст. на Київському Подолі // Стародавній Київ. – К., 1993. – С. 61-64, рис. 13, 7,27; 10-11; 16.
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підтрикутним манжетом із загладженими гранями, ледь відтягнутим
внутрішнім згори краєм та канелюрним виступом по нижньому
зовнішньому краю. Орнаментація на кухонному посуді наведених
типів нанесена по плечику. Зазвичай це декілька, від 3 до 5, лінійних
стрічок. Діаметральні проміри горловин посудин названих номерів
укладаються у діапазон 110–125 мм при висоті шийки 11-11,5 мм.
Діаметри максимального розширення тулуба дорівнюють 140–
145 мм.
Три фрагменти (№№ 754–755, 1343) репрезентували кухонні
горщики з вінцями, формованими валикоподібними напливами, що
становлять ІІІ тип керамічного комплексу названого вище розкопу7.
Зразки під №№ 754, 1343 мали класичний валикоподібний наплив,
виразно загорнутий до середини по горішньому краю. Профіль
валику зразка № 755 характеризувався масивністю, мав округлі грані
з виразним уступом у нижній частині та відтягнутим до середини
верхнім краєм. Фрагменти горщиків з валикоподібними вінцями
дають можливість встановити лише діаметральні проміри горловин,
які коливаються у межах 118–122 мм.
Окрім кухонного посуду, кераміка будівлі репрезентована
двома фрагментами амфор (№№ 724-а,758), що належали різним
зразкам. На жаль, ці рештки тарного посуду будівлі № 1 типологічній
ідентифікації не піддаються.
Стосовно хронології наведених зразків кухонного посуду будівлі
Р. І:1 варто відзначити, що горщики з вінцями формованими на
кшталт манжету, отримали поширення у Середній Наддніпрянщині
з другої половини Х ст. й побутували до початку ХІІ ст., домінуючи
протягом усього ХІ ст. Досить показовим щодо датування об’єкту є
фрагмент вінця під № 755. За спостереженнями В. О. Петрашенко,
вінці такого профілю характерні для посуду на зламі ХІ–ХІІ – першої
половини ХІІ ст. Генетично цей тип горщиків, який дослідниця
відокремила у тип 9 кухонної кераміки Канівського Подніпров’я, був
пов’язаний із Галичиною та Північчю Руси8.
З інших речей заповнення будівлі варто відзначити залізний
навісний замок (№ 643, рис. 4: 2). Зразок належав до одноциліндрових
зразків, до підошви та горішнього краю якого були злютовані овальні
пластини з широкими закраїнами. У свою чергу на долішній пластині
кріпилася овальна рурка, до якої були вміщені пружини механізму
закрепу і яка слугувала за канал під ключ. Сам закреп, що з гори й долу
входив до основного циліндру, являв скобу, вертикальний стрижень
якої мав округлий переріз. Зовні всі три боки основного циліндру
були плаковані мідними прямокутними смугами. Розміри артефакту:
заввишки 73 мм; діаметральні проміри циліндру – 34×24 мм;
пластин основ – 49×28×22 мм, ширина закраїн – 19 (долішня), 26
7

Зоценко В. М., Брайчевська О. А. Ремісничий осередок… – С. 64, рис. 13, 32-36.
Петрашенко В. А. Древнерусское село по материалам поселений у с. Григоривка.
– К., 2005. – С. 59, рис. 32, 9.
8

309

310

Володимир ЗОЦЕНКО, Сергій ТАРАНЕНКО

Рис. 4. Індивідуальні знахідки.
1 – поплавок рибальської сіті, 2 – навісний замок, 3-4 – ф-ти скляних пластин,
5 – ф-т розподільника, 6 – ф-т книжкової застібка, 7 – ф-нт пряжки,
8 – бронзове кільце

(горішня); рурка пружин закрепу – 15×8 мм; діаметр скоби закрепу
– 13,5×13,0 мм. У типології давньоруських замків зразок будівлі, що
розглядається, належить до індивідуальних конструкцій і наближений
до так званого “волзько-булгарського типу”9. Віддалені аналогії цьому
конструктивному виду замка зустрінуті у матеріалах другої половини
ХІІ ст. Шепитівського городища, як прийнято вважати, літописного
Ізяславля, де вони визнаються за архаїчні на тлі загального датування
пам’ятки10.
9
10

Овсянников О. В. О замках “болгарского типа” // СА. – 1971. – № 1. – С. 258-260.
Овсянников О. В., Пескова А. А. Замки и ключи из раскопок Изяславля // КСИА.
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Функціональне призначення будівлі за наявними артефактами
визначити важко. Не виключно, що це господарська споруда на
кшталт комори.
Ще одна господарча споруда у вигляді ями підовального профілю
розмірами 2,63 (вісь: південний схід – північний захід)×1,30 (вісь:
південний захід – північний схід) м, заглиблена майже на 2 м з
відмітки 98,81 за Балтійською шкалою висот, розташовувалася за
2 м на північ від відповідної стіни храму. У польовій документації
була позначена як “яма № 1”. Ніяких конструктивних деталей ця яма
не мала. Її заповнення складалося з гумусованого супіску інтенсивно
темного кольору з включенням органічного перегною, з помітними
включеннями риб’ячої луски, зерен злакових рослин та нечисельних
фрагментів керамічного посуду й тваринних кісток. З цієї ями
походив також фрагмент (поверховий шар) поплавка рибацької сіті
(рис. 4: 1, № 3033) у формі кола з двома різної величини наскрізними
отворами. Один з них, більший, був зроблений по центру й мав
конфігурацію овалу. Інший прилягав до першого, мав значно менші
розміри й за формою був округлішим. Діаметр корпусу – 70 мм;
центральний отвір – 17,5×14,5 мм; діаметр бокового отвору – 2,5 мм.
Річ була різьблена з кори сосни. За профілюванням вінець кераміка
заповнення ями належала виключно до другого (“з манжетом”) типу
класифікації розкопу по вул. Нижній Вал, 41 і може бути датованою
розвинутим ХІ ст. Найбільш логічним визначенням призначення
цього об’єкту може бути вигрібна яма.
Цілком зрозуміло, що планувальною структурою району
досліджень була відкрита ще розкопками 1972 р. вулиця, спрямована
від Гори у бік Почайни – Дніпра. Траса цієї вулиці на двох ділянках
розкопок 2003 р. простежена загалом упродовж понад 20 м. На
ділянці І вона фіксувалася з відмітки 99,85 Балтійської шкали
висот (2,72 м від сучасної денної поверхні), на ділянці ІІ – з відмітки
97,71 або 4,19 м. Дорога мала орієнтацію за віссю південь – північ з
відхиленням до заходу у середньому на 40–420. Кордони цього тракту
визначали лінії парканів, що обмежували її трасу зі сходу та заходу.
Ці паркани являли собою сліди деревного тліну, залишеного від плах
довжиною 0,1–0,2 м. Трасування слідів вдалося простежити на трьох
стратиграфічних рівнях: до відмітки 99,61 Балтійської шкали висот
(відповідно 5,29 м від сучасної поверхні) з певними відхиленнями
(у середньому на 10 см) трас кожного з парканів стосовно залишків
огорожі верхнього горизонту (99,85). Ширина вуличного тракту
між парканами коливалася у межах 3,0–3,3 м. Поверхня вулиці
складалася зі слабкогумусованого суглинку з глиняними включеннями
дуже великої щільності. Цупкість ґрунту пояснюється довготривалим
його трамбуванням під колесами та полоззями різних транспортних
засобів. У плані по площі тракту чітко простежувалися сліди колісного
транспорту у вигляді відрізків колій завширшки 0,05-0,10 й глибиною
– 1982. – Вып. 171.– С. 96, 97, 98.
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Рис. 5. Загальний вигляд
вуличного тракту

до 0,10 м різної довжини та
на різних ділянках. На одній з
дільниць вулиці у північному
секторі досліджень на відмітці
97,58/4,32 м був фіксований
відбиток підошви шкіряного
поршня. Слід взуття був
перекритий шаром делюві
ального замулення. Звідси
можна допустити, що люди
на загубила своє взуття
під час повені, коли стояв
досить великий рівень води
(рис. 5; 6).
Основним об’єктом розко
пу стала, безсумнівно, велика
зрубна
будівля
площею
12,35×8,90 м, що збереглася
на висоту від трьох до п’яти
соснових колод. Діаметр
колод дорівнював 0,35 м.
Техніка рубки стін будівлі
– “у вобло” з випуском торців
замків до 0,20 м. Два нижні

ВІДКРИТТЯ ДЕРЕВ’ЯНОГО ХРАМУ ХІІ СТ. НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ

вінця споруди були заглиблені у стрічковий по периметру котлован. На
поверхні деревного тліну стін простежувалися явні сліди обвуглюван
ня, що свідчить про загибель будівлі від пожежі, після якої вона не
поновлювалася. Рівень виявлення об’єкту по північно-західному
рогу відповідав відмітці 100,35 Балтійської шкали висот (2,22 м
від сучасної поверхні) й по східній стіні апсиди – 99,67 (відповідно
2,90 м). Орієнтований він був за сторонами світу стінами, при тому
що колоди довгої стіни спрямовані за віссю схід – захід з відхиленням
до півдня у 10-150. Така орієнтація виявляється незвичною порівняно
з рештою відкритих тут будівель, у яких спрямованість за сторонами
світу відбувалася за кутами. Як зазначалося вище, східний фасад
будівлі межував з парканом, що був складений з грубих, щільно
підігнутих одна до одної плах завширшки до 0,40 м й до 0,05 м у
перерізі (слід зазначити, що паркан з протилежного боку вулиці на
цій ділянці складався з менших штахетин: 0,25 м завширшки й до
0,025 м у перерізі). Із заходу й півночі вона була оточена господарчими
будівлями, що були описані раніше (рис. 7).
Пляма заповнення будівлі на рівні виявлення являла собою
згарище на фоні світло-сірого дрібнозернистого піску алювіальноделювіального походження з інтенсивними включеннями опаленої до
цегляного стану рожевого кольору глини, деревного вугілля, дрібних
залишків, хаотично розташованих обвуглених дощок. Розміри цього
заповнення дорівнювали 17×15 м. За характером ці залишкові
включення не є можливим інтерпретувати інакше, як рештки
конструкцій даху та перекриття, щодо шматків печини – це, поза
сумнівом, спік тиньку стін (рис. 8). Найбільшої потужності це згарище
досягало у західній частині заповнення – до 0,20–0,25 м – й поступово
зменшувалося у східному напрямку (0,10–0,15 м) з тим, щоб знову
накопичитися навколо східного краю, особливо по його центру, де
за 0,20 м нижче будуть фіксуватися конструктивні деталі виступу
апсиди. Вся площа цієї зали
шеної пожежею плями прак
тично суцільно була порізана
ямами людських поховань.
Всього на трьох розкопах
було розчищено 95 могил
(Р-1 – 49, Р-2 – 10, Р-3 – 36),
опущених з різних рівнів: від
100,73 до 97,64 Балтійської
шкали висот (відповідно від
1,84 до 4,93 м від сучасної
поверхні). Така строкатість
у рівнях запуску могильних
ям разом з перекриттям ни
ми всієї поверхні заповнення
будівлі свідчить про здій
снення захоронень на цьому
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місці й після припинення існування будівлі, включно до пізнього
середньовіччя. Усі без винятку поховання здійснені у трунах, від
яких, як правило, залишалися лише сліди у вигляді контуру деревного
тліну, іноді – двох – п’яти залізних кованих цвяхів. У 27 випадках у
нижній торцевій частині труни зафіксовані сліди руків’я у вигляді
виносу за межі торців труни смуг деревного тліну довжиною 0,10–
0,12 м. Таким чином, труна мала вигляд нош, які є атрибутом
поховального канону східно-християнської (візантійської) церкви11.
Речового інвентарю, за винятком п’ятьох випадків (поховання №№
Р-1:7, 18-19, 43, Р-2:2), при небіжчиках не фіксувалося. Небіжчики
були покладені у випростаному стані на спині зі зігнутими на рівні
грудної клітки руками, абсолютна більшість їх були орієнтовані
головою на захід, іноді з незначним відхиленням до півдня. Лише
у сімох випадках спостерігалася орієнтація головою на південь:
поховання №№ Р-1:2, 4, 6, 19, Р-2:2, 3, 4. Судячи з рівнів запуску ям
під ці поховання (1,98–2,13 м від сучасної поверхні), а також згідно
з накладанням їх на південно-західний ріг будівлі (№№ Р1:2,4,6,19)
та впритул до південно-східного кута виступу апсиди, всі вони
були здійснені після її загибелі. За інвентарем жіночого поховання
№ Р1:19, який складався з 12 ґудзиків верхнього одягу у вигляді
скляних кульок, фіксованих на бронзовому вічку, названі поховальні
комплекси з південною орієнтацію належать до часу не раніше ніж
друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.
У цілому обряд усіх поховань повною мірою вкладається у рамки
християнського церковного канону. Зазначені відхилення в орієнтації
покладання трун можуть бути пояснені зовнішніми обставинами,
викликаними наявністю руїн, що заважали здійснити обряд за
правилами. Звичай же закладати цвинтарі на місці зруйнованого
храму – досить поширене явище у східнослов’янському православ’ї.
Ба більше, такі християнські погости в археологічному середовищі
визнаються індикатором у пошуках давньої храмової архітектури,
переважно дерев’яної12.
Незважаючи на майже цілковите пошкодження пізніми
похованнями західної половини будівлі, вдалося простежити деякі
конструктивні дрібниці організації її простору. На відмітці 98,71
(3,86 м від сучасної денної поверхні), яка відповідає денній поверхні
часу рубки зрубу, за 2,9 м від його північно-західного кута простеже
на вертикальна вирубка трьох з п’яти вінців будівлі. Така сама рубка
верхніх вінців спостерігалася й за 0,83 м північніше по незайманим
двом нижнім колодам західної стіни будівлі. Таким чином, у західній
стіні будівлі, майже у її центрі, маємо отвір, рублений до рівня двох
долішніх вінців. Біля південного краю цієї вирубки, впритул до
цілих вінців, фіксована була підпрямокутна, за горішнім обрисом,
яма розміром 0,63×0,58 м, до якої з глибини 0,47 м уписувалося
11

Мусин А. Е. Христианизация Новгородской земли в IX-XIV вв. – СПб., 2002. – С. 75.
Иоаннисян О. М. Деревянные храмы домонгольской Руси // Успенская церковь в
Кондопоге. – Кондопога; СПб., 1996. – С. 13-14.

12

ВІДКРИТТЯ ДЕРЕВ’ЯНОГО ХРАМУ ХІІ СТ. НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ

округле заглиблення діаметром 0,26 м й глибиною до 0,30 м. За
гальна глибина цієї ями становила трохи більше 1 м. Заповнення
ями складав гумусований світло-брунатний супісок з домішками
деревного тліну, проте без явних слідів горіння. Найвірогідніше,
описана вирубка фіксує вхід до будівлі, а яма призначалася під
опору, можливо портального стовпа (на жаль, сліди такого стовпа
з північного краю входу не простежувалися, можливо губилися, у
пізніших перекопах цвинтаря. Ще дві ями під стовпи, щоправда,
простіші за влаштуванням – округлі, діаметром до 0,20 м й глибиною
0,35 м, виявлені поблизу випусків вінців західної та північної стін на
відстані відповідно 0,15 й 0,50 м при тому, що самі ями відстоять
на 1 м одна від іншої. Не можна виключати того, що вони фіксують
опори зовнішньої обноски зрубу будівлі.
Інтер’єр цієї частини визначає горіла обноска, складена з колотих
грубезних плах завтовшки до 10 см й завширшки до 40 см, що
фіксувалася майже паралельно західної та північної стін будівлі
на відмітках 98,99/3,58-98,83/3,74 м. Від вінців західної стіни
плаха цієї обноски відстояла на 1,6 м практично подовж усієї їхньої
довжини, щоправда, з трьома розривами й зміщенням трохи на схід
(до 0,45 м) її північного уламка. Розломи суцільної дошки залежали
від умов археологізації. Відстань другої плахи від північної стіни
будівлі складала 1,42 м поблизу північно-західного кута та 1,55 м на
її кінцівці у напрямку зазначеної стіни за 4,5 м від з’єднання обох
плах. Плаха, що зараз розглядається, як і попередня, була розламана,
ближче до її східного закінчення, до того ж східний уламок отримав
ще й роздвоєння. Розлом також відбувся зі зміщенням, але вже
східного уламку. Між собою ці дошки з’єднувалися поблизу північнозахідного кута будівлі рубкою “у лапу” через два зубці. Внутрішній
простір будівлі, який обмежували ці плахи, подекуди був позначений
слідами уламків перепалених широких дощок, орієнтованих за
довгими стінами будівлі – вісь захід-схід, що можуть бути визнані
за мостини підлоги. Під завалом цієї конструкції було розчищено
11 поховань, п’ять з яких належали жінкам. Усі вони перебували у
трунах, видовбаних з колод, на спині, у випростаному стані, з руками,
складеними навхрест на рівні грудної клітки. Розташовувалися
вздовж західної стіни двома рядами, причому чотири з них були
перекриті завалом щойно описаних плах. Усе це свідчить про те, що
поховання, безсумнівно, здійснені у період функціонування будівлі,
а розчищена конструкція обноски впала згори долу у процесі пожежі.
Можна припустити, що перед нами залишки горішнього помосту, на
кшталт церковних хорів. Утримувалися хори на стовпових опорах,
сліди яких, можливо, маркують дві округлі ями, заповнені деревним
вугіллям, діаметром до 0,9 м й майже такої ж глибини, виявлені на
відмітці 98,54/4,03 м на відстані від західної стіни у 1,75 м, ближче до
її центру й трохи північніше від відповідного обрізу входу. Відстань між
ними – 1,5 м, розташовувалися вони на одній осі. Виявленню решти
опор горішнього перекриття завадили пошкодження від чисельних
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Рис. 9. Загальний план
західної та центральної
частин будівлі

перекопів цієї ділянки внутрішнього простру будівлі. Простір за
межами описаної конструкції, що відповідав центровій площі
будівлі на відмітках 98,57/3,97–98,60/4,0 м, був репрезентований
дрібними заглибленнями у середньому до 0,25–0,30 м округлої та
підпрямокутної форми розмірами 0,10×0,15 м, що фіксувалися більшменш регулярними смугами меридіального спрямування на площі
5×4 м. Можна гадати, що вони залишені кілками фіксації мостин
дерев’яної підлоги (рис. 9).
Найважливішою конструктивною деталлю, яка зрештою й ви
значила призначення цієї будівлі, був виступ, урублений до сере
дульшого відрізку східної стіни. Особливістю рубки цього виступу
було те, що він, на відміну від входу, був замкнутий з першим,
підвальним вінцем східної стіни основного масиву будівлі, яка
таким чином складалася з двох колод довжиною по 3 м при тому,
що зруб виступу мав розміри 2,5×2,5 м з виносом торців північносхідного та південно-східного рогу у 0,20 м. Таку ж величину мав
і діаметр соснових колод, зафіксованих чотирьох вінців виступу.
Незвичною у цьому архітектурному елементі споруди виступала й
довжина виносів замків північного та південного вінців, що єднали
їх у внутрішньому просторі зі східними стінами основного масиву
будівлі: вони дорівнювали довжині 1,2 м. Таким чином, зовні ця
прибудова виступала з боків на 1,3 м, а в інтер’єрі крилами торців
утворювала з півночі та півдня вид бокових вівтарів розмірами 3,0×
1,2 м. В інтер’єрі цей виступ на одній лінії з закінченнями торців
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відокремлювався від ос
новного внутрішнього про
стору перегородкою, що
не була пов’язана з його
стінами. Брус підвалини
перегородки завдовжки
4,12 м,
завширшки
0,06 м
й
завтовшки
0,04 м був опущений у
заглиблення на глибину
до 0,05 м. З північного
його краю на відстані
0,55 м від останнього
вдалося розчистити пер
пендикулярну лагу, що
фіксувала цю підвалину.
Східна та виносна назовні частини північної й південної стін
виступу додатково були округлені приставним плотом, закріпленим
глиняним тинькуванням. Сліди цього плоту репрезентує рясна дуга
ямок діаметром до 0,08 м, що огинає стіни виступу на відстані 0,15–
0,20 м. Крім того, зовні, на відмітці підошви заглиблень від жердин
плоту (98,34/4,23 м), були зафіксовані сліди тліну дошки завдовжки
1,5 м та завширшки 0,15 м, які не перебували у вогні. Судячи з усього,
ця дошка слугувала за додатковий фіксатор плотової стіни на рівні
занурення її основи у ґрунт. Щодо глиняного тинькування, то воно
представлене щільним шаром опаленої печини, який перекривав
практично всю східну частину споруди аж до прилеглої до неї ділянки
вуличного тракту. Всі ці конструктивні вузли розглянутого виступу,
а головне, утворення ним бокових членувань у східному завершенні
основного зрубу, імітація заокруглення по зовнішньому його фасаду,
наявність центральної перегородки, що, не з’єднуючись з боковими
стінами, відокремлювала внутрішню його площу від решти інтер’єру
будівлі й фактично відігравала роль передвівтарної загорожі, пере
конливо дозволяють вбачати у ньому центральну апсиду зрубного
храму (рис. 10).
Розчистка апсиди дала два фрагменти скляних пластин зі
слідами перебування у вогні (рис. 4: 3-4). Одна з них мала різну
товщину, що збільшується до центру – від 3 до 5 мм. На поверхні
фрагменту, цілісна форма якого за первинними гранями могла
бути прямокутною, простежуються залишки концентричних смуг,
залишених від розкачування скляної маси на площині. Колір скла
– бузковий, на просвітлення – прозоре. Все це може свідчити,
що скалка належить віконниці першого типу за Ю. Л. Щаповою.
Виготовлення таких віконниць простежується на Русі з першої чверті
ХІ ст. й пов’язане з візантійською технологією склоробства13. Другий
фрагмент скла значно менших розмірів. За кольором воно також
13

Щапова Ю. Л. Стекло Киевской Руси. – М., 1972. – С. 65-68, 70.
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бузкове й прозоре, хоча за товщиною рівне (1 мм) й лише по краю
збереженої частки наявне потовщення, так зване “ребро міцності”.
Тут товщина скалки дорівнює 3 мм. Форму цілісного предмету через
дрібноту фрагменту встановити не є можливим. Зазначені ознаки
видають у цьому фрагментові віконницю, виготовлену другим
типом технології, який за новгородськими аналогіями з’являється
лише в останній чверті ХІ ст.14 Випадок, коли у заповненні одного
об’єкта трапляються два різних типи віконного скла, певною мірою
є унікальним і може свідчити про декілька джерел (принаймні два)
постачання віконницями цього подільського храму.
Вибірка площі будівлі у цілому дала незначну кількість матеріалу,
що був розсіяним переважно долішньою верствою заповнення.
Кераміка заповнення зрубу церкви репрезентована винятково
фрагментами кухонних горщиків (45 репрезентативних щодо
типології стінок з вінцями та 6 денців), одним вінцем посудини
кшталту кринка, стінками шести різних надчорноморських амфор,
що не підпадали під типологічне визначення, фрагментом блюдця
двоярусного люстрону. За профілюванням, вінця кухонного посуду
з манжетовидним потовщенням горішнього краю (тип ІІ згідно
з вищенаведеною типологією керамічного комплексу розкопу по
вул. Нижній Вал, 41 у 1987 р.) складали незаперечну більшість –
40 зразків. Різноманітність обрисів їхніх манжетів визначалася 18
варіантами ІІ:4 (інв. №№ 444;721); ІІ:5 (1342;1345; ІІ:8 (1147;3200); ІІ:11
(2341;2701;3226;3227); ІІ:12 (2339;2342); ІІ:13 (442;445;1320;1321);
ІІ:16 (491;1119;3046); ІІ:20 (441;1228;1229;2348); ІІ:21 (97); ІІ:22
(447;2344); ІІ:28 (1141;2338;3201); ІІ:30 (1118;3343;3344;3668-а);
ІІ:33 (1319;2703).
Поза наведеними варіантами профілювання вінців горщиків ІІ
типу залишилося п’ять зразків, які не знайшли прямих відповідників
у типологічній схемі розкопу 1987 р. по вул. Нижній Вал, 41. Зразок
№ 2343 характеризувався наявністю вінця з манжетоподібним
напливом, що має канелюр у нижній частині й косо зрізаний
край, горішній край горизонтальний. Згідно з типологічними
рядами кухонного керамічного посуду Х–ХІІІ ст. В. М. Тимощука та
В. О. Петрашенко, вінця такого профілю належатимуть, відповідно,
типам ІV:9 та 415.
Зразки за №№ 2346, 2708 мали дещо видовжений, з округленими
гранями та відтягнутим угору горішнім краєм манжет. За типологією
комплексу кухонної кераміки Києва Х–ХІІІ ст. таке профілювання
вінців можна співвідносити з типом VI:6, згідно з типологічним рядом
В. М. Тимощука16. У кухонній кераміці Середньої Наддніпрянщини
горщики з такими вінцями В. О. Петрашенко відокремила у тип 817.
14

Щапова Ю. Л. Стекло … – С. 67.
Тимощук В. М. Деякі питання типології київської кераміки Х-ХІІІ ст. // Археологічній літопис Лівобережної України. – Полтава, 2001. – Ч. 2. – С. 70, рис. 1, ІV:9; Петрашенко В. А. Древнерусское село... – С. 58-59, рис. 32, 4
16
Тимощук В.М. Деякі питання типології… – С. 70, рис. 1, VI:6.
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Петрашенко В. А. Древнерусское село… – С. 59, рис. 32, 8.
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Зразок № 2347 мав манжетоподібний вінець з канелюрним
виступом у долішній частини, горішня частина горизонтально
зрізана й загострена долу. Такі вінця знаходять відповідність у
кухонних горщиках Києва та Середньої Наддніпрянщини й згідно
з типологією В. М. Тимощука належать до типу ІV:14 або типу 7 за
В. О. Петрашенко18.
Профілювання манжету вінця зразка № 2349 знаходить
відповідність лише у кухонній кераміці Києва – це масивне,
підпрямокутне, позбавлене закраїн, із заокругленими гранями
потовщення, що В. М. Тимощук відокремив у тип ІV:419.
Метричні параметри посудин ІІ типу із заповнення споруди ре
конструюються за показниками діаметральних промірів горловин,
що вкладаються у 100–140–200 мм; плечиків – 180–200 мм;
максимального розширення тулуба – 160–200–220 мм та висоти шийки
– 10–13–16 мм. Орнаментальні композиції цього посуду становлять
лінійні стрічки від трьох до п’яти, нанесені по плечику. Зразок № 444
(тип ІІ:4) був прикрашений подвійною тонкою лінійною стрічкою з
широким кроком, заповненим діагональною насічкою. Орнаментація
нанесена на дузі шийці. В одному випадку зустрінута орнаментація
горішнього краю вінця (№ 3046, тип ІІ:16, – Зоценко, Брайчевська) у
вигляді косих насічок, що утворюють “ялинкову” косичку.
Поряд із посудом з манжетоподібними вінцями заповнення
церкви несло й шість фрагментів кухонних горщиків, що мали іншій
профіль горішнього завершення. Наплив зовнішнього краю вінців
у вигляді валика, який характерний для типу ІІІ кухонної кераміки
розкопу 1987 р. по вул. Нижній Вал, 41, мали три фрагменти:
№№ 99, 720, 3046. Перший з цих фрагментів характеризувався
вінцем з валиком, що має сплощені зовнішні грані та відтягнутий
горішній край, притаманні типу ІІІ:8 названої класифікації20. Діаметр
горловини цього зразка дорівнює 160 мм, діаметр плечика – 180 мм,
максимальний діаметр тулуба – 190 мм при висоті шийки 20 мм.
Орнамент зразка репрезентований зерноподібними вдавленнями
на зовнішній грані валика вінця та глибокою лінійною стрічкою,
нанесеною при переході максимального розширення тулубу до його
звуження.
Валик вінця фрагмента № 720 мав загладжені округлі грані й
також відтягнуту вгору верхівку – тип ІІІ:321. І нарешті зразок № 3046
мав округле завершення вінця, яке характеризувалося наявністю
канелюрної закраїни на внутрішньому боці валика – тип ІІІ:422.
Діаметральні показники тулубів цих зразків встановлюються лише
за показником горловини й дорівнювали відповідно 160 та 220 мм
при шийці заввишки у 12 й 14 мм. Обидва зразки позбавлені
орнаментації.
18

Тимощук В. М. Деякі питання типології... – С. 70, рис. 1, ІV:14; Петрашенко В. А.
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Зоценко В. М., Брайчевська О. А. Ремісничий осередок... – С. 64.
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Зразки №№ 391 та 443 за профілем вінця займають перехідне
від манжету до валика положення (“деградований манжет”). У
типологічному ряді розкопу 1987 р. по вул. Нижній Вал посуд з
такими вінцями визначений за тип ІV23. Особливістю вінця зразка
№ 443 був заокруглений знизу зовнішній край при горизонтально
зрізаній горішній грані. Діаметри горловин названих вінців ІV типу
складали відповідно 60 та 90 мм при висоті шийок 10 мм; орнамент
не простежувався.
Зразок № 2702 має вертикальне 45 мм заввишки вінце зі скоше
ним досередини горішнім краєм, оформленим у вигляді комірця. Зовні
поверхня вінця вкрита різного кроку сімома глибокими лінійними
смугами. Тісто фрагмента рівного замісу з дрібними вкрапленнями
зерен кварцу, опалення яскраво рожевого кольору. Аналогів у
кераміці Середньої Наддніпрянщини посуду з таким оформленням
вінця не знаходимо. Скоріше за все, цей фрагмент належав посудині,
пов’язаній за своїм походженням із кружальними горщиками,
яким притаманні високі підциліндричні горловини зі скошеним
усередину горішнім краєм, прикрашені різними багатоярусними
горизонтальними смугами. Наявність такого за формою й тістом
кухонного посуду на давньоруських пам’ятках зумовлена історичними
зв’язками з Волзькою Болгарією, де він масово з’являється у другій
половині Х–ХІ ст. Деякі дослідники (О. П. Смірнов, Н. В. Тухтіна)
відшуковують генетичне коріння цього виду гончарного кухонного
горщика на Волзі, у слов’янській волинцівській кераміці24.
Діаметри денець кухонних горщиків із заповнення будівлі
(№№ 577,1199, 1231, 1318, 1344, 3062) коливалися від 80 до
140 мм. Усі вони мають бортик по краю кола від підставної насадки
на стрижень кола. Два з цих денець, №№ 1199, 1231, позначені
тавруванням. Перше з них мало клеймо у вигляді рівнокінцевого
хреста, уписаного до кола, при тому що кінцівки хреста висувалися
на 5 мм за межі кільця. Діаметр клейма дорівнює 40 мм при діаметрі
денця 40 мм. Інше клеймо репрезентоване просто колом діаметром
20 мм. Особливістю цього тавра була наявність рельєфних, різної
довжини хаотично розташованих зовні лінії кола струменів, що могли
утворитися у результаті неодноразового чищення або розсихання
матриці клейма.
У заглибленні, фіксованому в апсиді, знаходився й фрагмент
(ніжка із залишками блюдця, № 2336) двоярусного світильника.
Зразок виготовлений з добре відтвореної глини світло рожевого
кольору.
Розглянуті рештки кухонної кераміки з манжетоподібними
вінцями, що походили переважно з горизонту зведення будівлі,
досить упевнено датують цей рівень ХІ ст. Досить показовими, щодо
датування є фрагменти вінець типу ІІ:33 (1319; 2703), які відповідають
23

Зоценко В. М., Брайчевська О. А. Ремісничий осередок... – С. 65, рис. 13, 37.
Хлебникова Т. А. Керамика памятников Волжской Болгарии. – М., 1984. – С. 143149, рис. 58, 6.
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типу 9 за В. О. Петрашенко. Згідно з датуванням кухонної кераміки
поселень біля с. Григорівка, горщики з таким профілем вінця
зустрінуті лише в об’єктах рубежу ХІ–ХІІ ст.25 Таким чином, час
зведення відкритої дерев’яної церкви за комплексом керамічного
посуду може бути визначений кінцем ХІ – початком ХІІ ст. Проте
наявність у її заповненні, хоча й у незначній кількості, фрагментів
горщиків з валикоподібними вінцями маркують функціонування
відкритого храму й у ХІІ ст. Що стосується вінців ІV типу, то, як
вказує практика досліджень пам’яток Середньої Наддніпрянщини,
посуд з таким профілюванням побутував тут протягом ХІ–ХІІ ст.26
З інших побутових речей заповнення будівлі можна відмітити
знахідку залізного ножа (№ 359–361). Зразок мав обламану колодочку
руків’я. Лезо відокремлене від держална чіткими, симетричними,
з двох боків скошеними уступами. Спинка леза пряма й ледь
приспущена на закінченні. Довжина фрагмента – 92 мм; уступи від
колодки до леза заввишки 2,5 мм; колодка біля основи завширшки
8,5 мм; довжина леза – 76 мм при ширині 15–4 мм; товщина спинки
– 3 мм. Ніж повною мірою належить до IV групи за Р. С. Мінасяном,
що поширювалася міськими центрами Давньої Русі ІХ–ХІ ст. Своїм
типологічним походженням ця група універсального ріжучого
інструментарію зобов’язана ранньосередньовічним ножам Північної
Європи27.
Розчистка заповнення будівлі принесла досить незначну кількість
виробів з кольорових металів. Два фрагменти литих з бронзи предме
тів цілковито ув’язуються з церковним майном. Перший з них (рис. 4:
5, № 718) був виявлений під завалом згарища хорів, на дільниці
ближче до центру й паралельно північній стіні будівлі (кв. Д-8). Являє
собою уламок цілісно відлитого у двостулковій жорсткій формі гаку до
розподільника ланцюга лампади або кадильниці. Збережена частка
складається з половини кільця фіксатора розетки розподільника
й стрижня завершення. Сам стрижень біля кільця маркований
біконічною з ребром смугою, а згори кубом зі скошеними кутами.
Загальна висота фрагмента – 47 мм; діаметр округлого у перерізі
кільця 22 мм при діаметрі переріза 4 мм; діаметр напливу над
кільцем фіксатора по ребру – 9 мм при висоті 4 мм; висота стрижня
поміж напливом та кубічною голівкою – 11 мм при діаметрі перерізу
6 мм; кубічне завершення – 9×9 мм. Деталі різних частин (каганці
та фрагменти ланцюгів і розподільників) такого церковного начиння
широко відомі за шарами ХІ–ХІІІ ст. давньоруських пам’яток (Київ,
Княжа Гора, Райковецьке городище, Гродно та інші). У заповненні
кліті № 3, що входила до оборонної системи Воїня середини ХІ ст.,
знайдені фрагменти двох лампадових чаш й аналогічний гак
подільника ланцюгів лампади28. Цілі лампади з такими ж гаками25

Петрашенко В. А. Древнерусское село... – С. 59.
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28
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фіксаторами походили з шарів ХІІ – першої половини ХІІІ ст.
волинського Дорогобужу та середини ХІІІ ст. Ярополча Заліського29.
Інший фрагмент цієї групи належав штифту, що запирав
шарнірну книжкову застібку (рис. 4: 6, № 2994). Уламок являв
собою плаский, литий з бронзи стрижень з профільованою голівкою.
Голівка оформлена у вигляді підквадратного напливу з кулястим
завершенням. Загальна висота фрагменту 18 мм; залишок стрижня
6×4,5 мм при перерізі 2,5 мм; наплив 5,5×5,5×3,5 мм; завершення
7,5×5 мм; відстань поміж напливом та кулею завершення 4 мм. Такі
деталі книжкових застібок, що в археологічному середовищі мають
назву “кинджальчиків”, добре відомі за культурними шарами другої
половини ХІ – початку ХІІІ ст. практично всіх руських міст30.
Можливо, з якимось церковним начинням був пов’язаний також
уламок бронзового, округлого у перетині зливку, зігнутого дугою й
дещо розплющеного на одному з кінців (№ 2993, кв. Е-7, біля північної
стіни споруди, нижче від рівня її денної поверхні). Висота фрагмента
по хорді 34 мм при перетині 5-6 мм.
Інші бронзові вироби із заповнення будівлі, що їх можливо
типологічно визначити, стосуються деталей чоловічого паска.
Припускаємо, що ці предмети мають походження зі зруйнованих
поховань. Перший з них є фрагментом рамки ліроподібної пряжки
з центральним, під язичок, лілієподібним завершенням. Сплощена у
перерізі овальна рамка, прикрашена у дві, одна під другою, смуги
перлинної імітації (рис. 4: 7, № 1361). Побутування таких пряжок
бере початки у євразійських степах у VI ст. За класифікацією
В. Б. Ковалевської вони належатимуть до відділу ІІІ, типу 131. Суто
така, як із заповнення споруди, що розглядається, модифікація
ліроподібних пряжок притаманна Х–ХІ ст. Східної Європи та
Центральної Азії32. Ще одна деталь паска походила з апсидиального
виступу. Це паскове бронзове лите кільце. У перерізі має овал.
Горішній край підкреслений обідком, по гурту нанесена смужка
крупної псевдозерні (рис. 4: 8, №3006). Діаметр кільця – 26 мм, переріз
– 3×4 мм. За матеріалами руських міст такі кільця поширюються з
Х ст., а у Північній Русі залишаються у побуті й після монгольської
навали, до XV ст.33
Додаткові аргументи на користь церковного призначення
відкритої на Подолі у Києві розкопками 2003 р. зрубної споруди
надають залишки конструктивної організації внутрішнього простору,
як самої апсиди, так і прилеглої до вівтаря частини будівлі. Практично
весь простір апсиди займає прямокутне глинобитне підвищення
29 Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Літописний Дорогобуж. – Рівне, 1996. –
С. 96, рис. 73; Седова М. В. Ярополк Залесский. – М., 1978. – С. 123, рис. 35.
30
Боровский Я. Е., Сагайдак М. А. Археологические исследования Верхнего Киева
в 1978-1982 гг. // Археологические исследования Киева 1978-1983 гг. – К., 1985.
– С. 39-40, рис. 4, 1.
31
Ковалевская В. Б. Поясные наборы Евразии IV–IX вв. Пряжки // САИ. – М., 1979.
– Вып. Е 1-2. – С. 33.
32
Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода. – М., 1981. – С. 144,
рис. 56, 1-2.
33
Седова М. В. Ювелирные изделия... – С. 57.
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розмірами 1,87 (вісь: північ–південь)×2,12 (вісь: схід-захід), виявлене
на рівнях 98,53/4,04 та 96,68/3,89 м. Ближче до південно-східного
кута цієї долівки, безпосередньо під її підошвою знаходилося овальне
заглиблення 0,10×0,30 м та глибиною 0,30 м. З її заповнення, що
складалося з піскового ґрунту світло-брунатного кольору, походили два
корозовані до невпізнання залізні вироби й фрагмент вищеописаного
керамічного люстрону. Цілком можливо, розчищена підвищена площа
слугувала підосновою центрального вівтаря храму, а заглиблення під
нею є закладною підвівтарною схованкою.
За 0,7 м від брусової підвалини передвівтарної огорожі на
центральній широтній осі будівлі з рівня 98,96/3,61 м простежено
хрестоподібне у плані заглиблення з залишками деревного тліну
на стінках. Розміри цієї конструкції 0,65×0,70 м при зануренні
у ґрунт до 0,5 м. Безпосередньо до південної гілки цього хреста
примикав невеличкий прямокутний резервуар 1,2 (вісь:північпівдень)×0,5 (вісь: схід-захід) м завглибшки 0,4 м, стіни якого також
мали сліди личкування деревом. У його заповненні окрім, уламка
точильного бруск
 а підпрямокутної конфігурації, ніяких інших
речей виявлено не було. Точильний брусок був виготовлений з пірофіліту бузкового кольору овруцького походження (№ 1221). Фрагмент
обломлений з усіх боків. Обидва горизонтальні боки бруска мають
характерний вигин з потоншанням до зламу поперекової грані.
Рівна, загладжена поверхня видовжених боків бруска засвідчує його
використання для тонкого заточення або доводки вже загостреного
леза. Розміри фрагмента 60×20×18 мм при товщині від 12 (біля вужчого
краю) до 4 мм. Весь цей комплекс, за логікою організації літургійного
простору, правдоподібно розглядати як купель – хрещальню
(рис. 11). Влаштування купелей та фіал у формі хреста знаходить
доволі аналогій серед
баптистеріїв
ранньої
Візантії, у тому числі й
Херсонесі Таврійському.
Як приклади можна
навести баптистерій на
виспі Родос, при базиліці
в Ялісі (Iallessos), VVI ст., баптистерії при
базиліках Нове та біля
с. Чабан-Дере (Болгарія),
VI ст., купель у північній
наві базиліки в Нерезі
(Nerezi, Боснія та Гер
цеговина),
V–VI ст.,
атріум з фіалом Уваров
ської базиліки Хер
сонесу, VІ–VIІ ст.34.
34

Завадская И. А. Баптистерии Херсонеса // Материалы по Археологии, Истории и
Этнографии Таври. – Симферополь, 2002. – Т. ІХ. – С. 251-269, рис. 1, 7 а; 9, а, б.
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Можна навести й приклад практично синхронний нашому
храму, щоправда, з царини підземних церков. Це хрещальна купель
(1,25×0,9×0,8, глибиною до 0,5 м), вирізьблена у скальній породі
південно-східної половини печерного храму (так звана “Церква з
баптистерієм”) поблизу Тепе-кермену, датованого ХІ–ХІІ ст.35
Але дещо дивним є розташування купелі нововідкритого КиєвоПодільського храму: перед центральним вівтарем, у відкритому
просторі. Відкритість купелі цілком пояснюється переходом обряду
втаємничення хрещення від катехуменату до індикативної формули, за
якої навернення до Христа спрямоване, головне, на дитину, немовля36,
що засвідчує поширення Христової віри середовищем державницьких
утворень середньовіччя не тільки вшир, але й углиб. Процес, який на
Європейському континенті набуває сили саме на зламі ХІ та ХІІ ст. з
тим, щоб знайти завершені форми у ХV–ХVІ ст. Звідси влаштування
купелі практично у центрі пересічного храму на Київському Подолі
ХІІ ст. можна вважати яскравим свідченням вкорінення на цей час
християнського способу життєдіяльності у середовищі киян. Стосовно
ж самого розташування купелі безпосередньо перед вівтарем, то певні
аналогії цієї традиції можемо спостерігати приміром на європейській
Півночі. Купіль по центру дерев’яних храмів ХІІ–ХІІІ ст. на Готланду,
на заході та півдні Швеції37. Хоча витоки цього звичаю, безперечно, у
візантійській столичній (Костянтинопольській) організації літургійного
простору до іконоборського періоду. Щоправда, тут для центрового
розташування купелі передбачена окремішня центрична будівля38.
Як видно, таке влаштування інтер’єру києво-подільської церкви
відбиває складні процеси русько-скандинавсько-візантійського
синтезу християнської культури Східної та Північної Європи після
доби вікінгів. З європейською Північчю можна ув’язати й загальний
план цієї подільської церкви. Принаймні у частині влаштування хорів
подільський храм повторює принцип планування дерев’яної церкви
у Kinsarvik (Норвегія, друга половина ХІ ст.). Тут вони спиралися
на шість потужних стовпів, крайня до входу пара з яких повторює
розташування стовбових ям перед західною стіною нововідкритого
дерев’яного храму у Києві39.
Серед поховань відкритих під час розчистки церкви, окрему групу
складали комплекси №№ Р-1:43; Р-3:1-12, 14-15, 17-34, 36 з рівнем
запуску 3,70-4,41 м від сучасної денної поверхні. За орієнтацією,
стратиграфічними даними та конструкцією домовин їх можна дату
вати давньоруським часом. З цих поховань 25 було здійснено в інтер’є
рі, 9 – поза стінами церкви: №№ Р-1:43, Р-3:1-10,12,14,15,17, 18, 2035

Магаричев Ю. М. Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997. – С. 85-86,
рис. 321, 322.
Кунцлер М. Літургія Церкви. – Л., 2001. – С. 351-354.
37
Lagerlöf E. Mittelalterliche Holzkirchen in Westschweden // Frűhe Holzkirchen im
Nőrdlichen Europa. – Hamburg, 1982. – S. 312-315, аbb. 6; Lagerlöf E. Gotland och
Bysans. – Visbi, 1999. – S. 76-78, fig. 56.
38
Megaw A. H. S. Byzantine architecture and decoration in Cyprus: metropolitan or
provincial // Dumbarton Oaks Papers. – 1974. – № 28. – Р. 67.
39
Chrstie H. Stabkirchen und Archäjlogie// Frühe Holzkirchen im Nördlichen Europa.
– Hamburg, 1982. – S. 2, аbb. 2.
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24, 31, 32, 34, 36 (інтер’єр); Р-3:11, 19, 25-30, 33 (екстер’єр). У 15 трун
цих поховань простежувалися ручки нош: №№ 1-5, 11, 15,19, 22-23,
25-26, 29-30, 34. Труна поховання № 26 мала трапецоїдний контур,
її конструкція була складена з дощок, що кріпилися за допомогою
пазів, вибраних не тільки у нижній основі, але й на торцях бокових
стінок. За рахунок того, що боковий паз не добирався до верхнього
краю дошки, торцеві дошки труни утримувалися власною вагою на
похилих боках. Ця конструкція повною мірою відповідає поховальним
спорудам типу “В”, який виділив М. А. Сагайдак на матеріалах
міського некрополю першої половини ХІ ст. на Подолі, дослідженого
у 1983–1984 рр. по вул. Хорива на київському Подолі. Іноді стінки
трун цього типу додатково з боків скріплювалися залізними цвяхами
або дерев’яними тиблями40. Окрім поховання Р-1:43, всі решта були
позбавлені інвентарю. На рівні кісток грудної клітки зазначеного
поховання, що належало дитині, була фіксована гербаризована
рослина роду пасльонових – гілка з чотирма квітками.
Розташування давньоруських поховань стосовно плану будівлі
складало декілька зон. Уздовж зовнішнього боку північної стіни
виявлено 7 могил: №№ 11, 19 (при північно-західнім розі зрубу); 26,
27 (майже по центру стіни); 28, 29, 30 (ближче до північно-східного
рогу, всі три поховання – дитячі, причому могила № 28 влаштована
впритул до стіни). Упритул до західної стіни, ближче до південного
кута, знаходилося лише одне поховання № 33. Уздовж східної стіни,
практично на куті з північною стіною, також фіксоване одне дитяче
поховання № 25. Зовні частини південної стіни, що увійшла до
розкопу (південно-східний ріг), давньоруських поховань виявлено не
було.
Поховання в інтер’єрі будівлі концентрувалися у західній частині
церкви, під завалом конструкції хорів, вздовж північної стіни та у
південному приділі. Уздовж західної стіни вони були покладені у два
ряди. Перший з них складався з семи поховань, три з яких тісно
прилягали до північно-західного кута: №№ (з півночі на південь) 3,
2, 1. Три інших на певній відстані одне від одного покладені проти
центрального її відрізку: №№ 5-7. Ближче до південно-західного рогу
фіксоване дитяче поховання № Р-1:43. У другому ряді нараховувалося
п’ять поховань, розташованих у центральному просторі церкви, але
під хорами: №№ (з півночі на південь) 10, 32 (накладалося західною
частиною на попереднє, випадаючи східною частиною з лінії ряду),
8, 21, 34 (остання пара впритул одне до одного відповідно, південним
та північним боками).
Уздовж північної стіни розчищено чотири поховання, два з яких
(із заходу на схід, №№ 4, 9) розташовувалися під хорами, інша пара, з
певним накладанням довгими (південним та північним) боками одне
на одне, – у північному приділі: №№ 31, 22 (при тому, що заглиблення
31-го своїм північно-західним кутом торкалося ями 9-го поховання).
40
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У південному приділі було розчищено вісім поховань. Безпосередньо
при виносі південної стіни апсиди перед вівтарною огорожею було
влаштовано дитяче поховання № 36. Трохи на південний захід від
нього була розчищена ще одна труна з дитячим кістяком: № 20. На
відстані дещо більше ніж один метр на захід так само було розчищено
дитяче поховання № 15. Південніше від цих дитячих поховань
розташовувалися впритул одне до одного поховання дорослих: №№ (з
півночі на південь) 12, 23, 14, 18. Безпосередньо біля південної стіни
церкви у межах приділу знаходилося й дитяче поховання № 17. Труна
з дитячим кістяком була відкрита й безпосередньо в апсиді, майже
по центру її північної стіни (№ 24).
Показовим щодо обрядовості виявилося розташування дитячих
поховань. Усі вони, окрім № Р-1:43, тяжіли до східної, вівтарної
частини храму, а поховання № 24 було здійснено з північного боку
підвалини центрального вівтаря в інтер’єрі апсиди. Рівень виявлення
труни цього комплексу – 3,84 м від сучасної поверхні. Кістяк був
орієнтований головою на захід, домовина репрезентована тонкими
смугами горілого дерева розмірами 1,0×0,47 м. Деякі кістки скелету
похованої тут дитини мали сліди кальцинації. Тобто ураження вогнем
кістяка сталося під час загибелі будівлі від пожежі, що безперечно
свідчить про здійснення цього поховання ще за функціонування
церкви. Припускаємо, що у такому покладанні небіжчика-дитини
втілена первісна християнська ідея, згідно з якою вівтар сприймався
як Голгофа розп’яття й святий гріб Воскресіння, що розкривають
благочестиві гомілії Константинопольських патріархів св. Германа
(бл. 730 р.), Фотія (858–867, 877–886 роках.) та останнього (помер
у 1429 р.) класика візантійської містаґогії Сімеона Солунського41.
У матеріальній наочності цю ідею можемо спостерігати прикладом
улаштування вівтарного престолу крипт та капел Римських Ката
комб, де ракі мучеників ставилися з боків та позаду чотирикутного
престолу або крісла єпископа42. Судячи з усього, померлі хрещені
немовлята та непорочні підлітки поховані у вівтарі та навколо нього,
у цьому випадку підкреслювали святу чистоту церкви (словами
св. Германа – “Церкви як Раю на землі”) з вівтарем – символом місця,
“де Христос був покладений до труни, на якій покоїться справжній і
небесний хліб, таємнича і безкровна офіра, Його плоть й кров, віддані
віруючим як їжа вічного життя”43.
Таким чином, відкритій розкопками 2003 р. на Подолі у Києві
дерев’яний храм був зведений за планом скандинавських кінця ХІ–
ХІІ ст. однонавових церков зі стовповими опорами під хори при тому,
що центральний простір залишався вільним. Окрім того, зовнішнім
оформленням апсид києво-подільські тесляри-будівельники нама
41

Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. – СПб., 2005. – С. 81-85.
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археологии и литургии. – СПб., 2005 – С. 84-87.
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галися відтворити й
вівтар звичної для
них мурованої одно
апсидної безстовпо
вої церкви з цен
тричним простором
(рис. 12). До речі, нас
лідування
кам’яної
церковної архітектури
серед будівельників
дерев’яних
храмів
– риса також за
гальноєвропейського
кшталту44. За своєю
локалізацією на істо
ричній мапі Києва
(периферія
центра
льного району стародавнього Подолу, домінантою якого виступала церква Успіня
Пирогощі) відкритий розкопками 2003 р. дерев’яний храм можна
вважати одним з парафіяльних храмів києво-руського Подолу.
Літописні повідомлення ХІІ ст. на київському Подолі згадують три
церкви. З них лише храм Пирогощі має більш менш певні відомості,
щодо часу та характеру будівлі: “В се же лето (Іпатіївський літопис,
6640/1132; Лаврентіївський літопис, 6639/1131) заложена бысть
цркви камяна святая Богородица, рекомая Пирогоща”; “Томъ лете
[6644/1136] церкви Пирогоща свершена бы”45. Її локалізація на
сучасній мапі міста сумнівів не викликає – це Успенська церква
на Контрактовій площі поміж сучасними вулицями Покровською,
Костянтинівською, Фролівською та Притисько-Микільською46.
Дві інші, позначені як “божниці”, згадуються під час буремного
великокняження Ігоря Ольговича. При цьому – жодного слова про
час спорудження, матеріал будівель та їхню точну локалізацію у
межах Подолу. Біля “Турової божниці” року 1146 зібралися кияни на
“несанкціоноване” віче, щоб викласти перед новим князем, якому
присяглися перед цим “на Горі, на Ярославовому дворі”, вину до
Всеволодових тивунів – Ратші та Тудора й примусити Ігоря Ольговича
разом із братом Святославом укласти нову клятву: вже самих князів
до киян47. До церкви ж Михайла, яку Лаврентіївський літопис називає
“Новгородською божницею”, у п’ятницю 19 вересня року 1147 було
44

Ahrens С. Frűhe Holzkirchen im Nőrdlichen Europa. – Hamburg, 1982. – S. 214-216;
Иоаннисян О. М. Деревянные храмы … – С. 41-46.
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ПСРЛ. – СПб., 1908. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – Стб. 294, 300.
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Раппопрт П. А. Русская архитектура Х-ХІІІ вв. // САИ. – Л., 1982. – Вып. Е 1-47. –
С. 19; Ивакин Г. Ю. Еще раз о датировке церкви Успения Пирогощей // Проблемы
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перенесено з подільського торгу тіло вбитого у Феодорівському на
Горі монастирі Ігоря Ольговича, що перед тим прийняв чернечий
постриг48.
Розкопками початку 50-х та початку 70-х років ХХ ст. у кварталі
поміж вул. Межигірська, Волоська, Спаська та Хоріва були відкриті
матеріали, аналіз яких дозволяє локалізувати Новгородську факторію
у Києві. До цього ж кварталу належить і відкриття 1955 р. на трасі
вул. Волоська проти будинку № 20 розвалу стін мурованої з плінфи
будівлі ХІІ ст.49 Приурочення решток цих стін до Михайлівської
на Подолі церкви отримало вагомий аргумент після знахідки у
заповненні зрубного житла розкопок 1974 р. по вул. Волоська, 17
печатки новгородського посадника Євстафія-Завида, що був регентом
Мстислава Володимировича періоду його першого князювання у
Новгороді (1088-1094).
Згідно зі стійкою, від М. В. Закревського, історіографічною
традицією, розташування Турової божниці прив’язується до києвоподільської Борисоглібської церкви, згадки про яку йдуть від другої
половині XV ст. Підставою такого припущення є вказівка прологового
“Житія Володимира” за “українським” (друга половина ХV – початок
XVI ст.) та “московським” (кінець XVI – перша половина XVIІ ст.)
списками про місце хрещення киян на Почайні “…идеже ныне церкви
святою мученику [святехъ мучениковъ Бориса и Глеба] у турова”.
Хоча раніші редакції (ХІІІ-ХІV ст.) називають на місці хрещення
церкву Петра й без прив’язки до “турової” місцевості50. Можна цілком
погодитися з міркуваннями М. В. Закревського та М. І. Петрова
щодо існування на київському Подолі церкви Бориса та Гліба ще
за великокнязівської доби. Тим більше поблизу нової, збудованої
1692 р. Борисоглібської церкви під час земляних робіт 1955 р. по
вул. Борисоглібська, 11 були виявлені підмурки споруди, складені
з пісковику, простір між брилами якого був заповнений плінфою
другої половини ХІІ – початку ХІІІ ст. на цем’янковому розчині51.
Проте чи має місцевість, до якої прив’язана Борисоглібська церква
у пізніх Прологах, стосуватися “Турової божниці” літопису? Адже у
наведеному фрагменті з Прологу “…Турова” є іменником, можливо й
посесивним топонімом, поставленим у знахідному відмінку. Вихідна
форма цієї назви (“туръ” - “тоуръ”, рівно й староукраїнське “тоурнь”)
у східнослов’янській географічній номенклатурі середньовіччя
застосовувалася й у значеннях “башта”, “укріплення”, “межовий
насип”, “курган”, “пагорб”52.
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Що ж до назви божниці, то формулювання літопису “…оу Тоуровы
божницє”53 відповідає знахідному відмінку присвійного прикметника
“туровъ”. Згідно з нормами історичного східнослов’янського
мовознавства формант, “овъ”, “оръ” у топонімічних прикметниках
визнається похідним виключно від антропонімів54. Таким чином,
“Турова божниця” найменуванням зобов’язана імені “Туръ”-“Тоуръ”.
Навряд чи власником цього ім’я, зважаючи на приналежність до
культової споруди, була людина із земним життям. Тому можна цілком
погодиться з тими дослідниками, які пов’язують найменування цієї
подільської церкви з міфологічною істотою – носієм зазначеного імені
та її капищем, на місці розташування якого згодом було зведено
християнський храм55. Але попри численні свідоцтва різноманітних
джерел про священне шанування язичницьким слов’янством, у
тому числі й киянами, тварини тура56, божественної креатури з
таким ім’ям у східнослов’янському поганському пантеоні немає.
Звідси пошуки капища бика-тура на історичній мапі Києва ІХ-Х ст.
– справа, можна вважати, марна. У цьому зв’язку варто згадати
давню розвідку датського славіста Станіслава Ружнецького про
зіставлення богів-громовиків варягів-вікінгів – Тора – та русівдружинників – Перуна57. Погоджуючись із цілком слушною критикою
концептуальних положень праці у частині неможливості прямого
переносу функціонального навантаження скандинавського Тора
на слов’янського Перуна та калькування останнім через складні
лінгвістичні побудови імені першого58, все ж не можна відмовити
С. Ружнецькому у логіці доводу щодо походження назви “божниці”
літописної статті 1146 р. від скандинавського антропоніму “Юфrr”
– “Tor”, транскрипція якого через закритий лабіалізований задній на
підйомі голосний звук у давній та всіх сучасних скандинавських мовах
повною мірою відповідає давньоруському “оу”: “Тоуръ” – “Туръ”.
Судячи з усього, київський літописець другої половини ХІІ ст. за
стосував народну, “вуличну” назву подільського храму, які залиша
лася у спадок від офірувань варязької великокнязівської дружини,
що відбувалися на цьому місці у язичницькі часи Русі. Характерним
у фразі літописця цього разу є й використання здрібнілої форми
іменника “божницє” при зазначеному прикметнику. У давньоруській
мові, судячи з лексики Першого Новгородського літопису старшого
ізводу та Смоленської грамоти 1229 р., цим іменником позначалися
менш вартісні й ті, що належали іноземним місіям у руських
53
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містах, храми: “…а въ Варязьскыи божници изгорє товаръ вьсь…, а
церкви съгорє 15” (пожежа у Новгороді 1217 року); “Погорє Юрьевъ
Нємецьскыі всь, і божници ихъ” (1229 р.); “Митрополитъ Исидорь…
повелє въ Лядскыхъ божницахъ [у Києві] Рускымъ попомъ…служити,
а въ Рускыхъ церквахъ капланомъ” (1328 р); “А поудъ дали Немци
Волочаномъ… а подроугъ его лежить въ Немецьскои [у Смленську]
божници”59. Так само укладач Лаврентіївського списку, застосувавши
цей іменник стосовно подільського Михайлівського храму, намагався
підкреслити не київську його, принаймні з погляду на прихожан,
приналежність: “Повеле Лазарь взяти Игоря и понести в церковъ
святого Михаила в Новгородьскую божницю”60. Треба гадати,
укладачем Київського літопису, за логікою лексики, Турову божницю
сприймав також не зовсім київською церквою. До того ж у Київському
літописі за Іпатіївським списком епітет “божниця” застосований лише
у випадку 1146 р., тоді як 1147 року у згадці про церкву Михайла він
відсутній.
З іншого боку, попри твердження А. Брюкнера, що “божниця”
у східних слов’ян та балтів – то є завжди християнська церква
або хатній іконостас61, цим іменником у староукраїнській мові
позначалися й культові місця поганів (пор. у Феодосія Софоновича:
“В Києвє Владимєрь казалъ балваны ламати и бити и божницы
розкидати”62). Аналогічно й у балтських мовах. Згідно зі спеціальною
розвідкою К. Бууґі, первісне змістовне навантаження запозиченого
з давньоруської у литовську “baћnэиia” поширювалося лише на
закрите високе (у Длугоша – латинське “turris”) приміщення, у якому
підтримувався вогонь священного багаття жерців язичницької
Литви63. Звідси маємо досить ґрунтовні підстави припускати, що
попередником “Турової божниці” було не просто язичницьке капище,
а саме язичницький храм. Оскільки ж, писемні та археологічні
джерела не надають упевненості щодо реалій провадження східними
слов’янами язичницьких офірувань у храмових будівлях, і навпаки,
поганські храми документально фіксовані у скандинавів, балтійських
слов’ян та балтійців64, імовірність існування у Києві варязької
язичницької “божниці” є історично виправданою. Так само не
вступає у протиріччя з історичною дійсністю й можливість заміщення
сакрального язичницького осереддя християнським храмом – у
церковній практиці неофітів європейської Півночі це явище було
доволі поширеним65. Найбільш яскравими прикладами цього у русь
кій історії є веління Володимира Святославича після хрещення Русі
59

Срезневский И. И. Материалы словаря древне-русского языка. – СПб., 1893. – Т. 1.
– С. 141-142.
ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 318.
61
Br ückner A Mitologia… – S. 110..
62
Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. – К., 1992. – C. 67.
63
Būga. Rinktiniai raљtai. – Vilnius, 1958. – Т. I. – P. 349-350.
64
Клейн Л. С. Воскрешение Перуна… – С. 180-182
65
Olsen O. Der lange Weg des Nordens zum Christentum // Frűhe Holzkirchen im Nőrdlichen
Europa. – Hamburg, 1982. – S. 254-260, аbb. 6, 8; Рёсдаль E. Язычество, христианство и
международные связи // Славяне и скандинавы. – М., 1986. – С. 135-137.
60

ВІДКРИТТЯ ДЕРЕВ’ЯНОГО ХРАМУ ХІІ СТ. НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ

988 р. “рубити” церкви на місцях, де ідоли стояли, а патрональну в
ім’я св. Василія звести “…на Холме, идеже стояша кумири Перунъ и
прочии, идеже требы творяху князь и людье”66 та звести Десятинну
церкву на курганах Першого київського некрополя.
Цілком закономірним є й те, що цей храм київських вікінгів міг
бути присвячений Torу. На зламі доби вікінгів та часу утвердження
християнських монархій європейської Півночі, якщо визнати
реляцію Адама Бременського (Gesta Hammaburrgensis ecclsiae pontificum) про стан поганства свеонів та їхній головний храм у Уппсалі
за цілком правдиву, відбувається “відмова” Одіна на користь Тоуро
ві у функції зверхнього піклування владною верствою конунґів.
Найбільш вшанованим серед інших поганських богів норманів під
час християнізації Норвегії конунґом Улофом Трюггвасоном (996997 рр.) змальовує Тоура й Сноррі Стурлосон: “Улов конунґ пішов до
капища (у Меріні в Інтрендірі, найвизначнішого центру поганства
у Трьондальозі поблизу Трьондхейму - В.З.) … Коли конунґ прийшов
туди, де стояли боги, там сидів Тоур, найбільш поважний з богів,
прикрашений золотом й сріблом”67.
Божественна всевладність Тоура напередодні суцільної
християнізації скандинавських конунґств знаходить вияв й у
наділенні цієї язичницької креатури та її атрибутів, як то молот
Мйолл’нір, магічною силою знаменного освячення. Наочний приклад
цього подає оповідь про участь конунґа Хакона Доброго, таємного
християнина, у жертовній учті в Хладірі “… коли перший келих був
налитим, Сігурд ярл вимовив побажання й присвятив келих Одіну.
Він відпив з рогу і передав його конунґу. Конунґ прийняв ріг та й
перехрестив його. Тоді Кар з Грютинґу мовив: “Чому конунґ робить
так?” Сігурд ярл відповів на це: “Конунґ зробив так, як всі, хто
вірує у свою міць й силу та присвячує свій келих Тоурові. Він зробив
знамення молотом над рогом перед тим, як випити”68. У цьому сенсі
цілком правдивою є думка Й. Штекера про сприйняття норманами
завершальної фази вікінгівської доби образу Тоура та його молота
предтечею (praefiguratio) всеосяжного Христа69. Можливо, саме таке
сприйняття Тоура київськими варягами й стало причиною збереження
первісної присвяти язичницької божниці у народній назві посталого
на її місці (точніше поряд) християнського храму.
Зважаючи на вищевикладене та враховуючи збільшені розміри
порівнянно зі звичним модулем масового зрубного будинку
києворуського Подолу (± 4×4 м) будівель № 4 (6,35×5,35 м, кореляційна
дендродата горизонту 887–913 рр.) та № 1 (10×7,3 м, кореляційна
дендродата горизонту 918-969-972 рр.) двох нижніх горизонтів
розкопу 1972 р., маємо повне право поставити питання про їхню
храмову функцію. На користь храмового призначення першої за
66
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хронологією будівлі може свідчити у влаштування її конструктивних
вузлів. Так, галерея, що оточує будівлю № 1, знаходить пряму аналогію
у конструкції зовнішньої обноски широковідомого язичницького
храму ободритів у Gross Raden70. Ототожнюванню ж цих будівель
з первісними божницями скандинавського Тоура можуть сприяти
північноєвропейські артефакти, пов’язані з ними: із заповнення будівлі
№ 4 походить досить велике дископодібне прясельце, виготовлене
з алевритового вугільного аргіліту (глинистий сланець чорного
кольору – Dunkel Tonschiefer), – матеріалу, незвичного для Середньої
Наддніпрянщини, і навпаки, поширеного на Скандинавській та
Ютландській напіввиспах; горизонт зрубу № 1 зберігав типовий
скандинавський інструмент для плетива та стягування вузлів
– splitsnеl, різьблений з рогу північного оленя у вигляді випнутого
стрижня, нефункціональний бік якого мав зооморфне завершення71.
З погляду на певні північні паралелі в організації літургійного
простору відкритої поблизу поганських божниць кінця ІХ–Х ст., але
на рівні ХІІ ст. дерев’яної християнської церкви дослідницька версія
про варязьку приналежність її прихожан також може бути цілком
припустимою. Постає питання про небесного патрона християнської
“Турової божниці”. У розв’язанні цього питання, можливо, вартує
звернутися до прологів ХІІІ–ХІV ст., де на місці хрещення киян фігурує
церква св. Петра, тим більше нововідкритий храм з північного заходу
дійсно був наближений до річища допливу Почайни? Як відомо,
патрональність Петра більшою мірою притаманна храмам західного
обряду. На користь виказаної думки, можливо, свідчить і наближеність
до місць досліджень 1972, 2003 рр. (за 40–50 м на південний схід)
розташування пізньосередньовічних Петропавлівських храмів.
Перший з них, дерев’яний, належав у ХVІ ст. домініканцям. Поміж
1599–1610 роками тут був зведений новий, мурований з цегли
Борисоглібського храму у Вишгороді, костьол св. Миколая, що зазнав
руйнації за Богдана Хмельницького. Православний же храм, що був
перебудований 1690 р. з руїн названого костьолу, знову освячено
на честь Петра та Павла72. Чи не йде ця традиція тезоімення від
літописної “Тоурової божниці”?
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Марина СЕРГЄЄВА

Деталі озброєння з кістки та рогу з
території Південної та Західної Русі

С

таття продовжує розпочаті останнім часом дослідження
авторки кістяних і рогових деталей давньоруської зброї
з території України1. Проте попередні роботи стосувалися лише
матеріалів з Південної Русі. Предмети зазначеної категорії з західних
теренів Русі лише коротко розглядалися у працях з косторізного
ремесла цього регіону2 і спеціально не аналізувалися. Узагальненої
праці про відповідні матеріали зі всієї території України-Русі поки що
нема. Першим кроком у цьому напрямку і є робота, що пропонується
зараз.
Кістка (переважно свійських тварин) та ріг диких копитних
застосовувалися у виготовленні певного набору предметів озброєння,
куди входили кістені і деталі озброєння лучника. Цей набір є
стандартним для всієї території Русі. Відзначимо також окремі
екземпляри речей з рогу, що їх іноді трактують як булави, зокрема по
одному екземпляру походять з Воїнської Греблі (давньоруський Воїнь)
і Колодяжина3. Проте стійкої традиції використання рогових булав
на Русі не спостерігається.
1
Сергеева М. С. Древнерусские костяные наконечники стрел из Киева // Памятники
археологии и художественное творчество: материалы осеннего коллоквиума.– Омск,
2007. – Вып. 4. – С. 7073; Сергеева М .С. Костяные детали вооружения лучника с
территории лесостепного Поднепровья// Древности эпохи средневековья Евразийской лнсостепи. – Воронеж:, 2008. – С. 108122; Сергєєва М. Кістяні деталі озброєння з
Воїнської Греблі // Pereyaslavsca. Наукові записки. (Національний історико-етнографічний заповідник “Переясляв”). – К., 2008 – С. 34–38; Сергєєва М. С. Давньоруські
кістяні вістря стріл Середньої Наддніпрянщини // Чернігівські старожитності. Чернігів: Чернігівські обереги, 2008. – Вип. 1. – С. 66–72.
2
Ратич О. О. Давньоруські вироби з кості і рогу знайдені на території Галицької і
Волинської земель // МДАПВ. – К., 1959. – Вип. 2. – С. 119-131; Михайлова Р. Д. Особливості обробки кістки в Південно-Західній Русі (Х – перша половина ХІV ст.) – К. 1990.
– 38 с.; Терський С.Вироби із кості і рогу Х–ХІІІ ст. з території Прикарпаття і Волині у
фондах Львівського історичного музею // Наукові записки ЛІМ. – Л., 1993. – Вип. 1.
– С. 68-87.
3
Довженок В. Й., Гончаров В. В., Юра Р. О. Давньруське місто Воїнь. – К.: Наукова
Думка, 1966. – С. 78; табл. ХІХ, 5; Юра Р. О. Древній Колодяжин // АП. – 1962. – Т. 12.
– Рис. 34, 3.
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Рис. 1. Давньоруські кістені:
1, 4 – Пліснеськ; 2, 3, 7, 8 – Київ; 5, 6, 9, 10 – Воїнь.

Кістені
Середньовічні східноєвропейські кістені неодноразово ставали
предметом вивчення різних авторів4, тому ми опускаємо їхню загальну
4
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры,
булавы, кистени IX–XIII вв. // САИ – М.; Л.: Наука, 1966. – Т. Е1–36. – С. 59; Крыганов А. В. Кистени салтово-маяцкой культуры // СА. – 1987. – № 2. – С. 63-69; Флерова В. Е. Резная кость юго-востока Европы IX–XII веков: искусство и ремесло (по материалам Саркела – Белой Вежи из коллекции Государственного Эрмитажа). – СПб.,
2001. – С. 58-61.
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характеристику. Відзначимо лише, що кістені з петлею або отвором у
горішній частині, що їх виділив Криганов серед салтівських варіантів5,
для давньоруських старожитностей не характерні. Давньоруські
кістені репрезентовані варіантами з вертикальним каналом, куди
зазвичай (але не завжди) вставляли металевий стрижень (рис. 1).
Кістені з території України здебільшого мають грушоподібну або
яйцеподібну форму. Деякі екземпляри більш витягнуті (рис. 1; 4, 5).
Два таких кістені походять з Пліснеська6, один – з Воїня7. В. Фльорова
відзначає, що цей варіант кістенів з’являється не раніше від ХІ ст.8
Згадані вище екземпляри належать до ХІІ–ХІІІ ст.
Кістень, який заслуговує на окрему увагу, походить з Пліснеська
(рис. 1; 1). Його особливістю є канал відносно великого діаметру
(14 мм). Ця особливість дозволила М. Кучері здогадно трактувати
виріб як булаву9, проте за іншими параметрами він не відрізняється
від звичайних кістенів. Цікавою рисою зазначеного екземпляра
є нанесені на всю поверхню рисунки-графіті у вигляді ліній та
решіток, прокреслених тонким лезом або вістрям. Незважаючи на
неодноразову публікацію зазначеного кістеня10, чомусь дослідники не
звертали уваги на ці рисунки. Відсутність регулярності не дозволяє
кваліфікувати графіті як орнамент. Вони більше наближуються до
знаків типу піктограми і, можливо, мали якесь пам’ятне значення.
Графіті на давньоруських кістенях - достатньо звичне явище, проте
вони, як правило, простіші за формою (рис. 1; 4, 6, 8). Графіті
наносили зазвичай тонким вістрям або лезом, ймовірно, самі власники
речей і, можливо, це були їхні особисті знаки. Аналогії зустрічаються
в різних традиціях Східної Європи11.
Унікальним є кістень з давньоруського Воїня, який має
грушоподібну форму (рис. 1; 6) з виділеним і трохи сплощеним боком.
Його слід вважати копією пізніших металевих кістеней, а отже, він
може датуватися часом не раніше ніж ХІІ ст. Цього не заперечує і
його відносно неглибоке залягання у культурному шарі – на глибині
0,6 м.
За якістю кістені з різних пам’яток відрізняються один від одного:
екземпляри з Києва і Пліснеська характеризує ретельна обробка,
кістені з Воїня, навпаки, виготовлені достатньо грубо. Якість виробів
дозволяє припускати їхнє неоднакове походження: київські і пліснеські
кістені могли бути продукцією професійного ремесла. Заготовку для
кістеня знайдено у косторізній майстерні у Звенигороді12, що також
5

Крыганов А. В. Кистени ... – С. 63.
Кучера М. П. Древній Пліснеськ // АП. – К., 1962. – Т. 12. – Рис. 15, 11; Терський С.
Вироби… – Табл. VI, 8).
7
Довженок В. Й., Гончаров В. В., Юра Р. О. Давньруське місто ... – Табл. ХІХ, 10.
8
Флерова В. Е. Резная кость … – С. 59.
9
Кучера М. П. Древній Пліснеськ … – С. 34.
10
Там само. – Рис. 15, 13; Ратич О. О. Давньоруські вироби ... – Табл. ІІ, 43.
11
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие ... – С. 59; Флерова В. Е. Резная кость ...
– С. 59.
12
Власова Г. М. Мастерские косторезов в Звенигороде // Записки Одесского археологического общества. – Одесса, 1967. – Т. 2 (35). – Рис. 6, 2.
6
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Рис. 2. Деталі озброєння лучника та їх напівфабрикати:
1–3 – Іван-Гора; 4, 12 – Колодяжин; 5 – Білогородка;6, 17, 20 – Воїнь;
8 – Княжа Гора; 9–11, 13–15, 18, 19, 21 – Київ; 22 – Колодяжин
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вказує на можливість професійного виробництва цієї категорії речей.
Навпаки, у Воїні це, судячи з не дуже доброї якості виробів, була
справа ремісників-кустарів.
Деталі озброєння лучника
Вістря стріл. Основні типи кістяних вістер стріл з Південної Русі
авторка вже розглядала13, тому немає сенсу перераховувати їх знову.
Загалом слід констатувати, що на Півдні Русі цей вид озброєння набув
більшого поширення і різноманітності, ніж на Заході, де поки що
знайдено лише поодинокі екземпляри кістяних вістер. Більшість з них
належить до добре відомих типів, цікавих тим, що вони створюють
відносно великі серії, а отже, їх використання пов’язано зі стійкою
традицією. Саме тому на них варто зупинитися окремо.
Поширеним типом були втульчасті вістря конічної форми
(рис. 2; 9, 10) – кульоподібні, за О. Ф. Медвєдєвим14, або конічні, за
термінологією деяких інших авторів15. Їх значну кількість знайдено
на території Південної Русі, особливо на пам’ятках ХІІ–ХІІІ ст.16
Конічні стріли побутували у Східній і частково у Південній Європі,
найбільше поширення вони одержали у Саркелі і Волзькій Болгарії,
не виключено, що звідси вони походять генетично. Спеціалізовану
майстерню кінця ХІІ – першої половини ХІІІ ст., де виготовлялися
втульчасті конічні стріли, відкрито у Києві на Подолі17. Тут простежено
всі етапи їх виробництва. Поодинокі напівфабрикати аналогічних
вістер було знайдено у Звенигороді18 та у майстерні косторіза на
городищі поблизу Хутора Половецького19. Звенигородський екземпляр
не пов’язаний з косторізним комплексом, проте немає сумнівів,
що це виріб місцевого виготовлення, враховуючи існування у місті
косторізного виробництва20. У Звенигороді також було знайдено
готове вістря зазначеного типу21.
Інший поширений тип – це вістря кілеподібної форми з широким
пласким насадом (рис. 2; 11, 12). Їх традиційно зараховуються до
13

Сергеева М. С.Костяные детали ...; Сергєєва М. С. Давньоруські кістяні вістря ...
Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв.
// САИ.– М., 1966. – Вып. Е1-36. – С. 87.
15
Руденко К. А. Булгарские изделия из кости и рога // Древности Поволжья: эпоха средневековья (исследования культурного наследия Волжской Булгарии и Золотой
Орды). – М.; Казань, 2005. – С. 69; Ruttkay А. Waffen und Reiterausrüstung des 9. Hälfte
des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II) // Slovenská Archeológia. – 1976. – Ročn. 25,
číslo 2. – S. 245-395.
16
Сергеева М. С. Костяные детали … – С. 113; Сергєєва М. С. Давньоруські кістяні
вістря ... – С. 68-69.
17
Сагайдак М .А., Сергеева М. С., Михайлов П. С. Новые находки древнерусского ремесла в Киеве // Древности 1996. – Харьков, 1997. – С. 34; Сергеева М. С. Древнерусские
костяные наконечники ...; Сергеева М. С. Косторезное ремесло XI–XII вв. на Киевском
Подоле // Acta Archaeologica Albarutenica. – Мінск, 2008. – Т. 4. – С. 112–114, рис. 2.
18
Свєшніков І. К. Звіт з роботи Звенигородської археологічниї експедиції в 1988 році
// НА ІА НАНУ. – Ф. е. 1988/83. – Табл. ХХІ, 8.
19
Довженок В. И., Кучера М. П. Отчет о работе древнерусской экспедиции 1956 г.
на Роси (Хут. Половецкий, Богуславского р-на Киевской обл., с. Николаевка, КорсуньШевченковского р-на Черкасской обл.). // НА ИА НАНУ. – Ф. э. 1956/12в. – Табл. 7: 6.
20
Власова Г. М. Мастерские косторезов ...
21
Свєшніков І. К. Звіт з роботи Звенигородської археологічниї експедиції в 1987 році
// НА ІА НАНУ. – Ф. е. 1987/138. – Табл. VII, 5.
14

337

338

Марина СЕРГЄЄВА

черешкових, проте іноді виділяють в окрему групу, виходячи зі
специфічного способу сполучення з древком22. Поверхня таких насадів
часто має насічки або шорохувата для кращого закріплення на древку.
О. Ф. Медвєдєв датує ці вістря ХII – першою половиною ХIII ст.23
А. Р. Артемьев вважає зазаначений тип монгольським, аргументуючи
це тим, що він не зустрічається в містах Північно-Західної Русі, проте
багато таких стріл знайдено на південноруських пам’ятках зі слідами
монгольського погрому – на Райковецькому городищі, Дівич-горі, у
Сахновці, Колодяжині, в Ізяславлі тощо. Точні аналогії він вказує в
монгольських похованнях Східного Забайкалля24. Проте наявність
килеподібних вістер стріл у монголів не виключає їх використання
на території східноєвропейського лісостепу у передмонгольську добу.
Слід відзначити, що значну кількість вістер зазначеного типу, крім
згаданих вище пам’яток, знайдено у Києві25. Згадаємо ще одне вістря
з Галича26. У тюрко-монгольських комплексах кілеподібні вістря
зустрічаються в невеликій кількості, що можна простежити принаймні
за публікаціями, в той час як, наприклад, у Києві це один з поширених
типів кістяних вістер. У цьому зв’язку слід особливо згадати матеріали
з Княжої гори, де було виявлено цілу серію подібних вістер стріл: з
них 16 екземплярів зберігається у Чернігівському історичному музеї і
ще кілька екземплярів є в Ермітажі27. Надзвичайно велика кількість
однакових вістер на одній пам’ятці наводить на думку їх можливого
виготовлення на місці. Питання потребує подальшого вивчення, проте
складається враження, що найбільше поширення кілеподібні вістря
з пласким насадом знайшли саме у східноєвропейському лісостепу,
а отже, загалом вони належать до спільних елементів євразійського
озброєння XIII ст.
Накладки на лук
Найраніші давньоруські екземпляри накладок на лук походять
з могильників Х ст., зокрема з Шестовиці28, екземпляри ХІ–ХІІ ст.
виявлені на багатьох давньоруських пам’ятках. Накладки з багатого
поховання Гульбище у Чернігові – орнаментовані29 і, ймовірно,
мали репрезентативне значення. Зазвичай накладки на лук не
орнаментувалися.
22

Сидоров Е. А. Присваивающие виды хозяйственной деятельности населения лесостепного Приобья в І тыс. до н.э. // Экономика и общественный строй древних и
средневековых племен Западной Сибири. – Новосибирск, 1989. – С. 17; Коробейников
А. В., Митюков Н. В. Баллистика стрел по данным археологии. – Ижевск, 2007. – С. 7174; Сергеева М. С. Костяные детали ... – С. 111-112; Сергєєва М. С. Давньоруські кістяні вістря ... – С. 67.
23
Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие – С. 88.
24
Артемьев А. Р. Проблемы выделения монголо-татарского комплекса вооружения
среди древнерусских материалов XIII в. // Восточная Европа в средневековье. – М.,
2004. – С. 146.
25
Сергеева М. С. Древнерусские костяные наконечники стрел из Киева ... – Рис. 1, 15,
16, 22; Сергеева М. С. Костяные детали … – Рис. 1, 11, 12, 13.
26
Ауліх В. В. Звіт про польові дослідження Галицької археологічної експедиції Інституту
суспільних наук АН УРСР в 1980 р. // НА ІА НАНУ. – Ф. е. 1980/40. – Табл. XXVII, 3.
27
Черненко О. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В. В.
Тарновського (1896–1948). – Чернігів, 2007. – С. 39.
28
Бліфельд Д. І. Давньоруські пам’ятки Шестовиці. – К., 1977. – Табл.ХХХІ.
29
Рыбаков Б. А. Древности Чернигова// МИА.– М.; Л., 1949. – № 11. – Рис. 11.
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Незважаючи на те, що робота лучника є досить складною, а отже
вона пов’язана з професійним виробництвом, слідів спеціалізованих
майстерень зазначеного профілю досі не виявлено. Невеличкі
косторізні комплекси, пов’язані з виробництвом накладок на лук, було
зафіксовано у Києві30 і на городищі поблизу Хутора Половецького31.
Заготовки з рогу і напівфабрикати накладок знайдені також у Воїні32
і на городищі Іван-Гора (рис. 2; 1, 2).
ПЕТЛІ САГАЙДАКІВ І ФУТЛЯРІВ для лукавиготовлялися з
рогу (рис. 2, 5-7). Їхню зовнішню поверхню ретельно обробляли й
полірували, внутрішню майже не обробляли. Петлі були характерною
частиною середньовічного військового комплексу Східної Європи від
Новгорода до Криму33, зустрічаються вони й у Центральній Європі,
наприклад, у Подунав’ї34. У всьому ареалі свого поширення петлі
сагайдаків і футлярів для луків мають достатньо стандартні форми
і часто декор у вигляді косих насічок по гребеню. Сагайдачні петлі
стандартних для Східної Європи типів було знайдено у Києві35, Воїні36,
Звенигороді37. Сагайдачну петлю, орнаментовану циркульними
колами, було знайдено у Галичі38. З Києва походить екземпляр з
графіті у вигляді сполучення відрізків прямих і дугоподібної ліній39.
Ще одна петля нестандартної форми походить з Галича40. Цей
виріб має по одному округлому отвору по краях і прямокутний у
центральній частині. З Білогородки Київської обл. (середньовічне
місто Бєлгород) походить неорнаментована, грубо вироблена петля
налуччя41, яку можна розглядати як незакінчений виріб (рис. 2; 5).
Окремо слід відзначити екземпляри зі Звенигорода, які належатьдо
продукції конкретного косторізного комплексу42.
Накладки на сагайдак
Накладки на сагайдак виготовляли з рогових або рідше кістяних
платівок (рис. 2; 13-16, 18-22). Ця категорія виробів більше належить
до оздоблення певного предмету зброї, ніж має функціональне
30

Сергеева М. С. Древнерусские изделия из кости и рога с раскопа по адресу ул. Волошская, 16 (Киевский Подол) // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства – история и перспективы. – Брянск, 2008. – Рис. 1: 1–11.
31
Довженок В. И., Кучера М. П. Отчет … – Табл. 7: 14–19.
32
Сергеева М .С. Костяные детали ... – Рис. 2, 4.
33
Флерова В. Е. Резная кость ...– С. 55.
34
Diăconu P., Baraschi S. Objects of Bone and Antler from Păcuiul Lui Soare // Dacia.– 1973.
– Vol 17. – Pl. II, 7; Dinogetia. – Bucureşti, 1967. – Vol. I. – Fig. 183, 7, 10, 12 – 14, 16, 18, 19.
35
Сергеева М.С. Косторезное ремесло … – Рис. 2, 9.
36
Довженок В. Й., Гончаров В. В., Юра Р.О. Давньруське місто … – Табл. ХХІІ, 3, 4.
37
Терський С. Вироби… – Табл. VI, 3.
38
Пастернак Я. Старий Галич. Археологічно-історичні досліди у 1850–1943 рр. – ІваноФранківськ, 1998. – Рис. 77, 3; Терський С. Вироби … – С. 71, табл. VI, 4.
39
Сергеева М.С. Костяные детали … –Рис. 2: 6.
40
Ауліх В. В. Звіт про роботу Галицької археологічної експедиції Інституту суспільних
наук АН УРСР та Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею за 1969 р. // НА
ІА НАНУ. – Ф. е. 1969/77. – С. 29. Табл. XIV, 21.
41
Мезенцева Г. Г. Звіт про роботу Бєлгородської археологічної експедиції Київського
ордена Леніна державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1971 р.// НА ІА НАНУ.
– Ф.е. 1971/87. – Табл. XXXVII, 4.
42
Власова Г. М. Мастерские… – Рис. 5, 11, 15.
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значення. Оздоблення сагайдаків кістяними і роговими пластинами
було стійкою традицією, що простежується у східно-європейських
степах, починаючи з раннього середньовіччя43. На Русі накладками
з кістки прикрашали різноманітні вироби, тому далеко не завжди
їх знахідки можна асоціювати саме з сагайдаком. Безсумнівно
сагайдачними можна вважати накладки, виявлені в певному контексті
(наприклад у похованнях), або такі, що мають форми, традиційні саме
для цієї категорії виробів. У решті випадків визначення призначення
накладок може бути лише гипотетичним.
Найхарактернішими є накладки у вигляді вузьких подовжніх
пластинішироких платівок, прямокутної або іноді нерегулярної форми.
Зовнішня поверхня накладок зазвичай ретельно оброблена і часто
орнаментована, хоч зустрічаються й неорнаментовані екземпляри.
З внутрішнього боку на поверхні можна простежити нарізку для
приклеювання до основи, проте іноді є наскрізні отвори невеликого
діаметру, щоб накладку можна було пришити або приклепати. Типовим
є циркульний орнаментабо циркульна плетінка.На Райковецькому
городищі44 і Княжій Горі45 знайдені накладки, орнаментовані по
всій площині гравійованою плетінкою. Зустрічаються накладки
з геометричним орнаментом, прикладом може бути екземпляр з
Колодяжина46 з орнаментом, досить грубо прокресленим тонким
лезом або вістрям. Серед київських накладок, щоправда зі спірним
функціональним призначенням, є дві, орнаментовані трикутниками,
які прокреслено лезом ножа47.
Особливістю розглянутої категорії виробів є відсутність серійності,
а отже, такі речі, ймовірно, вироблялися на замовлення, їх ви
робництво мало індівідуальний характер. В. Є. Фльорова відзначала,
що, відповідно до саркельських матеріалів, мода на оздоблення
сагайдака накладками описаних типів існувала до початку XII ст.48
На давньоруських пам’ятках такі накладки побутували й у ХII ст.
У цілому розглянутий комплекс деталей озброєння повністю
вкладається в загальну традицію, що сформувалася у південній
смузі Євразії і поширилась у Східній і частково Центральній Європі
серед населення різної етнічної приналежності. Враховуючи зв’язок
деяких виробів зазначеної категорії з косторізними комплексами
у Києві, Воїні, Іван-Горі, Колодяжині, Звенигороді, на городищі
поблизу Хутора Половецького тощо, можна констатувати місцеве
виробництво деталей озброєння з кістки та рогу.
43

Флерова В. Е. Резная кость ... – С. 55.
Гончаров В .К. Райковецкое городище. – К., 1950 – Табл. ХХХІ, 14-16.
45
Ханенко Б. Н., Ханенко В. И.Древности Приднепровья. Вып. 5. Эпоха славянская
(VI–XIIIвв.). – К., 1902. – Табл. XXXIV, 1203.
46
Юра Р. О. Древній Колодяжин // АП. – 1962. – Т. 12. – Рис. 34, 8.
47
Шовкопляс А. М. Некоторые данные о косторезном ремесле в древнем Киеве//
КСИА АН УССР. – К., 1954. – Вып. 3. – Табл. ІІ, 16, 17
48
Флерова В. Е. Костяные детали луков, колчанов и налучий Белой Вежи// Степи Евразии в эпоху средневековья. – Донецк, 2000. – Т. 1. – С. 10; Флерова В. Е. Резная
кость ... – С. 51.
44
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КЕРАМІЧНІ СВІТИЛЬНИКИ І ПІДСВІЧНИКИ
КНЯЖОЇ ДОБИ

П

ід час розкопок на території колишнього літописного
Звенигорода впродовж 1982–1994 роках1 було зібрано
об’ємну колекцію кружальної кераміки, яка репрезентує асортимент
гончарної продукції князівської доби. Серед значного різноманіття
виробів як окрему категорію посудин виділено невеликі за розміром
мисочки, кількість яких (цілих і у фрагментах) нараховує біля 50
екземплярів.
Аналогічні знахідки (однак у значно меншій кількості) відомі з
низки пам’яток: Пліснеська2, Галича3, Белза, Городища4, Дорогобужа5.
Автори розкопок, подаючи у зведених таблицях серед нечисленного
керамічного матеріалу зображення цих предметів, називають їхніх
по-різному: “маленькі мисочки”, “ківшики”, “черпачки” – неодмінно
наголошуючи увагу на їх мініатюрних пропорціях. При цьому цікаво,
що розміри усіх відомих зразків (як опублікованих, так і тих, що
вдалося зібрати по музейних збірках) коливаються в межах певної
норми. Форма мисочок досить різноманітна, однак загальні пропорції
виробів зберігають характерні особливості, які, на нашу думку,
пов’язані з функціональним призначенням предметів.
Мисочки мають невеликі розміри: діаметр дна 50–90 мм, діаметр
вінець 50–130 мм, висота бортика 35–45 мм. За способом формування
стінок виділяються кілька типів посудинок. Найпростіші (і найменш
1
Дослідження здійснені під керівництвом світлої пам’яті доктора історичних наук Ігора Кириловича Свєшнікова.
2
Кучера М. П. Керамика // Археология Украинской ССР: в 3 т. – К., 1986. – Т. 3. –
С. 447, рис. 105, 10
3
Ауліх В. В., Джеджора О. В., Лукомський Ю. В. Дослідження Галицького Подолу
(1987 р.) // Нові матеріали по археології Прикарпаття і Волині. – Л., 1991. – С. 4.
4
Кучінко М. М. Давньоруське городище Вал в Надстир’ї. – Луцьк, 1996. – рис. 35, 5; 36, 9.
5
Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Літописний Дорогобуж. – Рівне, 1996. – рис. 20: 33;
81: 4-6
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Рис. 1.Світильники:
1 – Пліснеська; 2-5 – Галич.

Рис. 2. Світильники:
1-5 – Звенигород.

чисельні) зразки мають конічно розхилені назовні стінки (рис. 1: 5;
2: 1; 5: 1,4); край вінець заокруглений або зрізаний горизонтально
чи косозрізаний до середини. Відзначено мисочки з майже
вертикальними або конічно розхиленими стінками, профільованими
по периметру широкими та вузькими, глибокими та плиткими
борозенками, що дозволяло підвішувати вироби (рис. 3, 1,3; 4, 1-2).
Для цієї ж мети додатково призначалася й пара наскрізних дірочок,
розташованих одна навпроти другої (рис. 4, 1).
До окремого типу належать мисочки з біконічно сформованими
стінками (рис. 4: 4; 5: 3) і заокругленим або горизонтально зрізаним
краєм вінець. Як складніший варіант у межах цього типу слід
розглядати зразки з профільованою поверхнею у верхній частині
залому (рис. 3: 3); валик, що утворився під вінчиком, служив для
підвішування посудинки.
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Найчисельніший тип становлять мисочки з опукло сформованими
стінками. Серед них є різновиди із заокругленими і загнутими до
середини (рис. 1: 2; 2: 2-5) та відхиленими назовні (рис. 3, 4; 4, 3,5)
вінцями. Як додатковий елемент для підвішування на зовнішній
поверхні двох посудинок під вінцями було зроблено борозну-закраїнку
(рис. 2: 4; 3: 4). Мальовничо виглядали мисочки з гострим реберцем
профільованим глибокою ввігнутістю по зовнішній поверхні попід
вінцями (рис. 1: 1,3; 3: 5; 5: 2).
Додатковим елементом для вищезазначених моделей мисочок
виступають вушка у вигляді замкнутої петлі (рис. 2: 5; 4: 4; 5: 5,13;
6: 6), язичка (рис. 3: 1; 4: 3,5; 5: 2,4,6-7,9-11,14) чи стрижня (рис. 1: 2;
5, 8,12). Форма вушка у перерізі була різна: округла діаметром 1020 мм (рис. 5: 5,7-9), прямокутна розміром 10-20×3-16 мм (рис. 5: 1011,14), багатогранна (рис. 5: 6,12-13).
Підсумовуючи, варто зазначити, що, незважаючи на значну
диференціацію моделей мисочок, у процесі їх формування переважно
дотримувалися засад створення “замкнутого простору” (за винятком
моделей з конічно розхиленими стінками). Така форма посудинок,
враховуючи мініатюрні розміри, була дуже незручною, якщо
припустити, що вони використовувалися як черпаки. Через особливу
форму вінець не надавалися для цього і зразки з конічно розхиленими
стінками. Не могли також служити ківшиками екземпляри без
вушок. Натомість майже всі вироби (як з вушками, так і без них),
що походять зі Звенигорода, на внутрішній поверхні містили
залишки або сліди масної кіптяви. Враховуючи особливості форми,
параметри і додаткові пристосування (як для переміщення, так і для
підвішування), вважаємо можливим інтерпретувати вищерозглянуту
сукупність мисочок як світильники. Функціонально як світильники
були окреслені схожі мисочки без вушок, які виявив Р. Виєзжев
у керамічних комплексах Городська, Колодязного, Білопілля6.
Світильники без вушок, очевидно, частіше використовувалися як
лампадки. Як предмети практичного використання, пов’язані з
горінням, світильники, за окремими винятками, не орнаментувалися.
Однак, незважаючи на відсутність декору, посудинки самі по
собі виглядали дуже привабливо завдяки лише творчому підходу
майстрів до моделювання окремих складових елементів форми.
Наймальовничішими були зразки, оздоблені насічками чи
вдавлюваннями по вінцях, хвилястим та прямолінійним орнаментом
по стінках. Виявлено світильники, зовнішня та внутрішня поверхні
яких були вкриті зеленою та коричневою поливою.
Виготовлення давньоруськими гончарами такого різновиду
виробів, як світильники, відоме з матеріалів інших регіонів. На
сьогодні дослідники відзначають існування кількох типів світильників
6
Выєзжев Р. И. Новые типы древнерусских светильников // КСИА УССР. – К., 1961.
– Вып. 11. – С. 89-90.
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Рис. 3. Світильники:
1-5 – Звенигород.

Рис. 4. Світильники:
1-3 – Звенигород; 4-5 – Пліснеська.

залежно від території. Наприклад, найхарактернішими для Середнього
Придніпров’я є світильники т. зв. “київського типу”, з одним або двома
ярусами пласких чаш на циліндричній ніжці7; оригінальна форма
притаманна новгородським світильникам8. Серед матеріалу нашого
дослідження таких світильників не виявлено. Одночасно дослідники
відзначали істотну відмінність форми світильників, поширених,
зокрема, на території Волині9. За винятком пласко циліндричних
накривок, помилково прийнятих за світильники, волинські зразки
репрезентують різної форми невеликі мисочки, аналогічні виявленим
7

Толочко П. П. Гончарное дело // Новое в археологии Киева. – К., 1981. – С. 292; Мезенцева Г. Г. Давньоруські керамічні світильники і підсвічники // Археологія. – 1973.
– № 10. – С. 72-77, рис. 1-2.
8
Смирнова Г. Н. Опыт классификации керамики древнего Новгорода // МИА СССР.
– 1956 – № 55. – Т. 1 – С. 241; Колчин Б. А., Янин В. Л., Ямщиков С. В. Древний Новгород: прикладное искусство и археология. – М., 1985. – С. 145, рис. 279.
9
Кучера М. П. Керамика... – С. 452.

КЕРАМІЧНІ СВІТИЛЬНИКИ І ПІДСВІЧНИКИ КНЯЖОЇ ДОБИ

у Звенигороді та Галичі. Факт наявності на Прикарпатті та Волині
однотипних світильників найімовірніше свідчить про існування у
цьому регіоні локальних традицій у моделюванні таких виробів.
Усі вищерозглянуті зразки світильників походять з давньоруських
міст і досі не виявлені на селищах. Так, переважна більшість
звенигородських світильників зафіксована у комплексах багатих
дворів першої половини XII ст. на торгово-ремісничому пригороді,
а також поблизу залишків згорілої (можливо в результаті монголотатарського нападу 1241 р.) дерев’яної церкви на дитинці10. Цим
же часом датується аналогічний світильник з Кам’янки-Надбужної
у Мазовії11. Є підстави вважати, що світильники почали поступово
виходити з ужитку впродовж другої половини XII ст., оскільки
зразки, що походять зі звенигородських комплексів кінця XII –
першої половини XIII ст., здебільшого були виявлені під черенями
печей або під долівками будинків. Однак, незважаючи на певний
занепад, аналогічна форма світильників виявилася дуже “живучою”.
У післямонгольський період вони поширюються на значній території
і впродовж багатьох століть стають предметами щоденного побуту
широких мас населення як у містах, так і на селах. Світильники у
вигляді черпачків, з петлеподібними вушками, зі слідами кіптяви
відомі, наприклад, серед московської кераміки XIV–XVI cт.12
Етнографічні матеріали свідчать про існування на території
Прикарпаття ще у XIX ст. мисочок-світильників, т. зв. “каганців”13.
Якщо світильники належать до категорії рідкісних знахідок, то
підсвічники взагалі зустрічаються поодинокими екземплярами.
Нами виявлено підсвічники у Звенигороді (1 од.), Судовій Вишні
(3 од.), Галичі (2 од.). Вражає, що на кожній зі згаданих пам’яток
підсвічникам притаманна різна форма. Звенигородський підсвічник
має потужну ніжку, що плавно переходить на обох кінцях у пласкі диски
(рис. 6: 2). Посередині верхнього диску є отвір для свічки діаметром
20 мм, заглиблений на 51 мм в тулуб ніжки. Підсвічник виготовлений
на гончарному колі з тіста з домішками дрібнозернистого піску,
випалений до бежевого кольору з тришаровим зламом. Датується не
пізніше як серединою XII ст.
У Судовій Вишні виявлено підсвічники, однакові за формою,
але різних розмірів. Вироби мають високий піддон, що ззовні
нагадує мисочку (рис. 6: 1,3). З внутрішнього боку біля верхнього
краю піддона є широка ввігнутість, над якою плавно здіймається
10

Swiesznikow I., Hupało W. Uwagi na temat chronologii obiektów na grodzie właściwym
w Dźwinogrodzie (Zvenygorod) koło Lwowa // Sprawozdania archeologiczne. – 1996 . –
T. XLVIII. – S. 187, ryc. 7, 3,13.
11
Rauhut L. Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznej osady produkcyjnej we wsi
Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecki w 1956 r. // WA. – 1957. – T. XXIV. –
Z. 4.– S. 325, тabl. 2.
12
Розенфельд Р. Л. Московское керамическое производство XII-XVIII вв. // САИ.
– 1968. – Вып. Е 1-39. – С. 15-16, табл. 2, 8; 4, 1; 6, 24; 14, 2.
13
Лащук Ю. Ф. Закарпатська народна кераміка. – Ужгород, 1960. – С. 36.
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Рис. 5. Світильники і фрагменти вушок від них:
1, 7 – Галич; 2, 5, 8-12 – Пліснеська; 3-4, 6, 13-14 – Звенигород.

профільований стовпчик. У всіх підсвічників посередині стовпчика
є отвір для свічки діаметром 15 мм, заглиблений у найбільшому
з них на 7 мм, у найменшому на 12 мм. Підсвічники виготовлені
на гончарному колі з тіста, насиченого дрібнозернистим піском,
і випалені до червоного кольору з одно- і тришаровим зламом. За
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тістом вони не відрізняються від горщиків другої половини XI ст. і
також датуються цим часом. Прямі аналогії до підсвічників із Судової
Вишні відсутні. Лише віддалено нагадує їхні обриси нижня частина
новгородського світильника, що має мисочку-піддон14 або мисочку зі
слабо профільованою придонною частиною15
Галицькі підсвічники мають циліндричну форму. В одного з них
над циліндричною ніжкою здіймається розпливчастий стовпчик
з отвором для свічки діаметром 12 мм, заглибленим на 13 мм
(рис. 6: 5). Вінчик виробу не зберігся. Підсвічник виготовлений з
добре відмученої глини з мінімальним вмістом піску, вкритий світлокоричневою поливою. Другий галицький підсвічник має форму
циліндра з профільованим тулубом (рис. 6: 4). Відігнутий назовні
і заокруглений вінчик утворює отвір для свічки діаметром 10 мм,
заглиблений на 13 мм. Він виготовлений з добре відмученої глини і
вкритий поливою зеленого кольору. Галицькі підсвічники датуються
широко – XII–XIII ст. Аналогії їм не виявлено.
Світильниками і підсвічниками вищерозглянутих форм, звичайно,
не вичерпується огляд і вивчення моделей цієї своєрідної категорії
гончарної продукції. Однак здобуті нові дані дозволили зі значною
достовірністю окреслити функціональну належність світильників та
підсвічників, а також звернути увагу на диференціацію у моделюванні
цих предметів.

Рис. 6. Підсвічники (1-5) і
вушко світильника (6):
1, 3 – Судова Вишня; 2
– Звенигород;
4-5 – Галич; 6 – Белз.

14

Колчин Б. А., Янин В. Л., Ямщиков С. В. Древний Новгород… – С. 145, рис. 279.
Мезенцева Г. Г. Давньоруські керамічні світильники і підсвічники // Археологія.
– 1973. – № 10. – С. 73, рис.1, 6.

15

347

348
Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 348-357

Сергій ТАРАНЕНКО

Могильники давньоруського Подолу
Києва в його планувальній структурі

У

науковій літературі до останнього часу були представлені
двічі давньоруські могильники Подолу Києва . У монографії
М. Сагайдака виділені два могильники: за траншеєю теплотраси,
що йшла лівою частиною Спаської вулиці (колишня Героїв Трипілля)
лінією від перетину з вул. Волоською до перетину з вул. НабережноХрещатицькою, досліджений 1983 року; та могильник, зафіксований
під час спостереження за будівництвом у 1984–1988 роках підземного
колектору на вул. Хорива1. У дослідженні В. Івакіна описані всі
відомі давньоруські поховання на Подолі Києва2. Автор виділив 12
могильників та місць, де вони могли розташовуватися апріорно. При
цьому навіть там, де не було зафіксовано поховань давньоруського
часу, – біля церков давньоруського часу. Дослідник вважає, що
вони там мали бути, мотивуючи тим, що навколо них існували
пізньосередньовічні поховання, які зруйнували раніші могили3.
Оскільки ця робота за часом є останньою та найбільш інформативною,
у нашому дослідженні ми додержуємося запропонованої автором
нумерації могильників.
1. Щекавицька, 25-27, 1981-1982 рр. (рис. 1: 1)
На розкопі зафіксовано три поховання в трунах. Одне з них
частково зруйноване спорудою XII ст., від якої залишилися сліди
стін та розвал печі. Загалом були досліджені три споруди XI ст., дві
XII ст. і паркан, що, певно, розділяв садиби. Це може свідчити про
регулярне заселення цієї території, яке почалося, на думку авторів, з
рубежу X–XI ст.4
1
Сагайдак М. А. Давньо-Київський Поділ: проблеми топографії, стратиграфії, хронології. – К., 1991. – С. 445-47.
2
Івакін В. Г. Християнські поховальні пам’ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – С.
43-55.
3
Там само. – С. 53.
4
Ивакин Г. Ю., Степаненко Л. Я. Отчёт о раскопках по ул. Щекавицкой, 25, 27 в 19811982 гг. – К., 1983 // НА ІА НАНУ – Ф.е. 1981-1982/34 д. – С. 11-16.
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Рис. 1. Могильники Подолу Києва з міською забудовою XI-XIII ст.:
1.
2.
2а.
3.
3а.
4.
5.
5а.
6.
6а.
6б.
7.
7а.

Вул. Щекавицька , 25-27.
Вул. Героїв Трипілля
(сучасна вул. Спаська), 1983 р.
Вул. Героїв Трипілля, 1987 р.
Вул. Хорива.
Вул. Верхній Вал, 68.
Вул. Межигірська, 43.
На розі вул. Нижній Вал
та вул. Почайнинської.
Вул. Почайнинська, 27/44.
Вул. Межигірська, 3/7(Р-2).
Межигірська, 3/7 (Р-4).
На розі вул. Верхній Вал
та вул. Хорива.
Вул Хорива, 21.
Вул. Хорива, 21.

7б.
8.
9.
9а.
9б.
9в.
10.
10а.
10б.
11.
11а.
11б.
12.

Вул. Межигірська, 11.
Вул Набережно-Хрещатицька, 1а.
Вул. Борисоглібська, 13.
Вул Іллінська, 8.
Борисоглібська, 3.
Вул Борисоглібська, 2.
Вул. Фрунзе, 23/25
Вул. Оболонська, 4.
Вул. Ратманського, 3а
Вул. Юрківська, 3а.
Вул. Константинівська, 61.
Вул. Юрківська, 12/59.
Церква
Успіння Богородиці Пирогощі.
13. Набережно-Хрещатицька, 9.

Оскільки одне з поховань було перерізане спорудою XII ст.,
ми можемо припустити, що могильник, який розмістився на цій
території, припинив своє існування чи перемістився на північ
– північний захід у міру того, як розростався посад. Розташування
його на цій території можна пояснити тим, що на початок XI ст. ця
місцевість не була заселена та являла собою одну з околиць Подолу і
тому, можливо, використовувалася для могильника, а згодом, про що
свідчать елементи планувальної структури міста – споруди та паркан,
він перестав існувати.
2. Вул. Героїв Трипілля (сучасна вул. Спаська), 1983 р. та 1987 р.
В один могильник об’єднані поховання, досліджені під час
аварійно-рятувальних робіт на двох розкопах: у 1983 р. – розкриття
траншеї теплотраси на вул. Героїв Трипілля та у 1987 р. – розкриття
каналізаційного колектору на перехресті вул. Героїв Трипілля та
Почайнинської.
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1983 рік (рис. 1: 2). Дослідження північної частини траншеї
показало, що тут розташовувався давньоруський могильник – 33
поховання, орієнтація – західна. Більшість поховань запущено з
горизонту, який датується за знайденою керамікою XII ст. У зоні
могильника досліджено 7 поховань у трунах, що залягали у два яруси.
Кістяки покладені на спині зі складеними руками на грудях. На
нижньому ярусі поховання орієнтовані на захід та північний захід,
на верхньому – на північний захід5.
1987 рік (рис. 1: 2а). Дослідження відбувалися у невеликому шурфі
(1,8×3,2 м), було знайдено 17 поховань. Конструкція могильних ям,
трун, поховальний обряд однакові в усіх похованнях. Усі поховання
безінвентарні, витягнуті на спині трупопокладення зі складеними
руками на грудях. Керамічний матеріал в усіх похованнях однаковий
і належить до ХІ – початку ХІІ ст., таким чином, час існування
кладовища можна віднести до ХІІ–ХІІІ ст. Такій даті не суперечать й
окремі знахідки металевих виробів6.
М. А. Сагайдак виділив його як могильник № 1, який тягнеться
вздовж північної сторони вул. Героїв Трипілля, де зосереджені
поховання, що можуть за стратиграфією бути віднесеними до другої
половини ХІІ–ХІІІ ст. У цій зоні чітко виділяються дві хронологічні
групи поховань, критерієм для розділення яких є алювіальний
піщаний шар. Поховання першої хронологічної групи мають
однакову західну орієнтацію, а поховання другої – південно-західну.
Цей факт, очевидно, можна пояснити переплануванням могильника
після чергової повені. Це у свою чергу свідчить про впорядковану
планувальну структуру, що виходила із суворих вимог компактності
та економії вільного міського простору. Найвищого ефекту можна
було досягти, лише застосовуючи паралельне розташування могил,
що спостерігається на території могильника № 17.
Для того, щоб визначити, яке положення мав цей могильник
у міській структурі, наведемо дані з розкопів, які розташовані
безпосередньо біля нього. З півдня – південного сходу могильник
обмежувався забудовою, яка представлена, крім споруд кінця XI
– середини XII ст., елементами планувальної структури – парканами
та дорогою. З півночі розташовувалася споруда № 8, що входила в
комплекс садиби. На північ від садиби досліджено дощатий поміст,
який міг бути помостом дороги. Там, де він закінчується, починається
могильник. Очевидно, ремісничий комплекс та могильник були на
різних сторонах вулиці8.
5
Сагайдак М. А. Исследования в зоне строительства теплотрассы по ул. Героев Триполья в 1983 г. Польова документація. – С. 6–11.
6
Сагайдак М. А., Занкин А. Б., Тимощук В. Н. Отчёт Подольской постоянно-действующей экспедиции за 1988 год. – К.,1988 //НА ІА НАНУ. – Ф. е. 1988/28. – С. 29–36.
7
Сагайдак М. А. Давньо-Київський Поділ … – С. 46
8
Сагайдак М. А. Исследования в зоне строительства теплотрассы ... – С. 10–11.
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Не викликає сумнівів, що могильник розташовувався та існував
тривалий період (про це свідчать поховання, здійснені двома ярусами)
серед житлового кварталу, обмежений садибами. Враховуючи
невеликий відсоток дослідженої території навколо могильника,
можемо припустити існування церкви, біля якої він розміщався.
3. Вул. Хорива, 1984–1988 роках
Особливо цінними виявилися матеріали, добуті під час
спостереження за будівництвом підземного колектора на вул. Хо
рива у 1984-1988 роках, де розкрито понад 20 поховань з добре
збереженими дерев’яними домовинами.
Могильник № 2, виділений М. А. Сагайдаком, розташований на
північ від могильника № 1 (безпосередньо під проїжджою частиною
вул. Хорива на відтинку від перехресть з вулицями Почайнинською та
Набережно-Хрещатицькою) (рис. 1: 3). Поховання датуються першою
половиною – серединою ХІ ст. Ймовірно, що північною межею цього
могильника був берег літописної Почайни, південною – русло Ручая,
траса якого добре простежується в цій зоні Подолу9.
Звичайно, складно простежити розташування поховань,
враховуючи умови їх дослідження у неширокій траншеї. Але
можна представити їх як рядне розташування. З північного сходу
могильник межує з двома спорудами, які, безумовно, входили до
складу садиби. Також можна навести дані з розкопу на вул. Верхній
Вал, 68, де була зафіксована дорога на трьох будівельних горизонтах
XI–XIII ст. (рис. 1: 3а)10. Елементи масової забудови поруч із мо
гильником свідчать про органічне існування і, незважаючи на те, що
територія навколо могильника досліджена достатньо слабо, можна
запропонувати його розташування посеред кварталу (чи, можливо,
розділяючи їх), що робить його аналогічним з могильником № 2.
4. Межигорська, 43, 1989 р. (рис. 1: 4)
Могильник розташовувався в західній частині Подолу. З середини
XI ст. почалося осушення цієї території, оскільки вона була заболочена.
Це підтверджують дренажні канави завширшки 2–3 м, зафіксовані
на всій території, які розташовані паралельно за 3–8–14 м одна від
одної11. Стратиграфічно одночасними є два поховання (№ 6 та № 7).
Яма поховання № 7 перекривалася кількома парканами, що були
запущені з горизонтів другої половини XI – початку XII ст. Ще одне
поховання (№ 1) цього самого періоду зафіксовано за 1 м від дороги,
паралельно до неї, у неглибокій ямі, без труни, яма перекрита двома
дошками нахлистом12. Виявлені ще п’ять поховань, давньоруське
9

Сагайдак М. А. Давньо-Київський Поділ … – С. 47.
Сагайдак М. А. Нові відкриття на Подолі та деякі дискусійні питання історичної
топографії середньовічного Києва // АНТ. – К., 2005. – С. 6-30.
11
Занкин А. Б., Полин С. В., Калюк А. П. Отчёт о полевых исследованиях Подольской
экспедиции НПК “Археолог” на Киевском Подоле по ул. Межигорская, 43 в 1989 г. – К.,
1990. – Т. 1. // НА ІА НАНУ. – Ф. е. 1989/81. – С. 14.
12
Там само. – С. 27.
10
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походження яких дослідники ставлять під сумнів, та припускають їх
датування післямонгольським часом13.
Таким чином, ситуація з могильником на цій території, на наш
погляд, схожа з ситуацією з ділянкою на вул. Щекавицькій, 25-27
(рис. 1; 1), коли могильник припиняє існування з появою елементів
планувальної структури міста – споруд, парканів та вулиць, тобто
з активним заселенням цієї території. Та в цьому випадку він
відновлюється знову після припинення життя на цій ділянці,
пов’язаного із захопленням Києва монголо-татарами.
5. На розі вул. Верхній Вал та Почайнінської 2004 року
Було відкрито 18 поховань, датованих за рівнем запуску могильних
ям XII–XIII ст. (рис. 1: 5). Шість з них були орієнтовані за віссю південьпівніч, дев’ять кістяків були перепоховані14. Важко погодитися з
автором, що могильник підтверджує легенду про існування храму
давньоруського часу на місці Введенської церкви. Дослідження 20032006 років проводилися саме на місці зруйнованого храму (рис. 1: 5а).
Було досліджено залишки садиб кварталу XII–XIII ст. зі спорудами
та парканами15. Можливо, церква існувала в цьому районі, але не
зафіксовано жодних доказів – ні конструктивного плану, ні речового.
Поховання розміщені безсистемно й не можуть порівнюватися з
могильниками № 2 та № 3. Але принаймні можемо відмітити, що з
півночі та північного заходу він обмежувався житловими садибами,
тобто розташовувався серед житлових кварталів міста.
6. Межигірська, 3/7, 2003 р.
Серед відкритих поховань при давньоруському храмі (Р-2)
окрему групу складали 34 поховальні комплекси з рівнем запуску
3,70–4,41 м від сучасної денної поверхні (рис. 1: 6). За орієнтацією,
стратиграфічними даними та конструкцією домовин їх можна
датувати давньоруським часом. З цих поховань 25 здійснені в
інтер’єрі, 9 – поза стінами церкви. У 15 трун цих поховань простежені
ручки нош. Одна труна мала трапецієподібний контур, її конструкція
була складена з дощок, що кріпилися за допомогою пазів, вибраних
не тільки у нижній основі, але й у торцях бокових стінок. Ця
конструкція повною мірою відповідає поховальним спорудам типу
“В”, виділеного М. А. Сагайдаком на матеріалах міського некрополю
на вул. Хорива. Окрім одного поховання, решта безінвентарні. На
рівні кісток грудної клітки зазначеного поховання, що належало
дитині, була зафіксована гербаризована рослина роду пасльонових
– гілка з чотирма квітками16.
13

Занкин А. Б., Полин С. В., Калюк А. П. Отчёт о полевых исследованиях Подольской
экспедиции НПК “Археолог” на Киевском Подоле по ул. Межигорская, 43 в 1989 г. – К.,
1990. – Т. 1. // НА ІА НАНУ. – Ф. е. 1989/81. – С.34.
14
Івакін В. Г. Християнські поховальні пам’ятки … – С. 47.
15
Сєргєєва М. С., Тараненко С. П., Журухина О. Ю. Дослідження на Київському Подолі по вул. Почайнинська, 27/44 у 2003 р. // АДУ 2003-2004 рр. – К., 2005. – Вип. 7.
– С. 60.
16
Тараненко С. П., Ивакин В. Г. Деревянная мостовая XVIII – начала XIX вв. на киевском
Подоле // Верхнее Подонье: археология, история. – Тула, 2008. – Вип. 3. – С. 157.
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Зі сходу дерев’яна церква з могильником прилягала до лінії
паркану, що маркував західну межу вуличного тракту (його ширина
біля храму – 3,3 м). Траса цієї вулиці на двох ділянках розкопок 2003 р.
простежена завдовжки понад 20 м. Кордони цього тракту визначали
лінії парканів, що обмежували її зі сходу та заходу. За 20–30 м від
північної стіни храму на північ нам вдалося дослідити давньоруський
горизонт, на якому зафіксовані три будівлі кінця XI – початку XII ст.,
та простежити кордони трьох садиб (Р-4) (рис. 1: 6а).
З півдня – південного заходу в 2 м від храму знаходився розкоп
1972 р. (рис. 1: 6б), на якому зафіксовані залишки садиби, п’ять
будівель котрої розподілялися за трьома горизонтами. Садиба, що
увійшла до площі розкопу частково, займала ріг двох вулиць, одна
з яких прямувала вздовж Почайни-Дніпра (генеральна вісь: північпівдень) і мала 6 м завширшки, інша ж – у напрямку від Гори до
Дніпра (генеральна вісь: захід-схід), завширшки нараховувала
близько 3 м. Будівлі садиби розташовувалися вздовж вулиць, що
обмежувалися лініями парканів17.
Враховуючи археологічні дані, можемо стверджувати, що
могильник безпосередньо пов’язаний з існуванням храму, який у
свою чергу був складовою частиною кварталу та відділявся від садиб
парканами. Тобто він існував як прихрамовий могильник – органічна
частина міста в його забудові.
7. Хорива, 21, 2004 рік
У могильнику, який розташований за 120 м від вул. Ме
жигірській, 3/7 на північ – північний захід зафіксовано 16 поховань
(рис. 1: 7). Автори розкопу реконструюють цей могильник як
рядний18.
На цьому розкопі зафіксовані елементи масової забудови. У
південно-західній частині котловану досліджено три споруди та дві
лінії парканів, що обмежують садибу із західного боку, кінця XI ст.
– першої половини XII ст. (рис. 1: 7а)19.
На північ 50 м від цієї ділянки розташовувався розкоп за адресою
вул. Межигірська,11 (рис. 1: 7б), де зафіксовано 10 споруд та паркани
XII–XIII ст., що підтверджує обмеження могильника елементами
масової забудови. Це дозволяє нам зарахувати цей могильник до
групи, що розташовувалися серед житлових садиб, і не заперечує
існування храму.
8. Набережно-Хрещатицька, 1а, 2007 (рис. 1: 8)
Під час досліджень на ділянці виявлено давньоруський могильник
та залишки дерев’яної споруди, яку ми вважаємо залишками церкви.
Всього на дослідженій ділянці розчищено 15 могил. У чотирьох
17

Гупало К. М., Толочко П. П. Давньокиївський Поділ у світлі нових археологічних
досліджень // Стародавній Київ. – К., 1975. – С. 65-70.
18
Сагайдак М. А. Нові відкриття на Подолі ... – С. 14-15.
19
Там само. – С. 13.
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трун простежені ручки нош. Поховання лежали двома ярусами:
дванадцять – у верхньому, три – у нижньому, що вказує на тривале
функціонування могильника.
Реконструювати цю ситуацію, на наш погляд, можна таким
чином: на рубежі ХІ–ХІІ ст. у цьому районі був дерев’яний храм
та могильник при ньому. Не пізніше середини ХІІ ст. церкву було
розібрано, могильник припинив існування, його територію було
штучно засипано. У другій половині ХІІ ст. цю ділянку вже забудували:
у культурному шарі, зафіксованому над кладовищем, виявлено
споруди, які належали двом садибам, розділеним парканом, що
датуються другою половиною ХІІ – початком ХІІІ ст.20
Таким чином, зафіксовано могильник при храмі, але розміщений
на околиці, й так само, як і у випадках з іншими аналогічними
могильниками, після припинення його існування вже через незначний
відрізок часу над ним виростає житловий квартал.
9. Борисоглібська церква
На базі досліджень 1936 та 2007 років на вул. Борисоглібській,
13 (рис. 1: 9) було виділено місце, де були церква та могильник21. На
жаль, поруч розкопки не проводилися. Найближчими дослідженими
ділянками є: Борисоглібська, 2 (рис. 1: 9в) 2004 р. – дві споруди
другої половини XII ст.22; Борисоглібська, 3 (рис. 1: 9б) 2006 р. – три
споруди та два паркани (міжсадибні) XII ст.23; Іллінська, 8 (рис. 1: 9а)
2007 р. – дорога XII-XIII ст.24 Звичайно, названі розкопи розташовані
на деякій відстані від приблизного місця церкви з могильником, але
їхні дані дають підставу вважати, що церква з могильником містилися
серед житлового кварталу.
10. Вул. Фрунзе, 17-23
В межах розкопів 1975 та 2008 років зафіксовані поодинокі
поховання XII–XIII ст.25
Одну з крайніх координат заходу Подолу Києва чітко ілюструє
розкоп на вул. Фрунзе, 23/25 (рис. 1: 10). Особливості рельєфу (“конус
виносу”, утворений яром гори Щекавиці) спричинили спорудження
дерев’яних конструкцій, які мали захистити садибну ділянку від
води. В розкопі не виявлено житлових або господарських споруд,
зафіксовано лише захисні гідротехнічні конструкції. Очевидно,
20

Тараненко С. П., Ивакин В. Г. Про находку двух деревянных культовых сооружений древнерусского времени на Киевском Подоле // Acta archaeologika Albaruthenika.
– Мінск, 2008. – Vol. 4 – С. 158.
21
Івакін В. Г. Християнські поховальні пам’ятки ... – С. 52.
22
Зоценко В. М., Тараненко С. П., Івакін В. Г., Журухіна О. Ю. Про археологічні дослідження ділянки за адресою вул. Борисоглібська, 2 // АДУ 2001-2002 рр. – К., 2004.
– Вип. 6. – С. 16.
23
Сагайдак М. А., Тараненко С. П., Івченко А. В. Археологічне дослідження Подолу
Києва за адресою вул. Борисоглібська, 3 у 2006 році // АДУ. – К., 2009. У друці.
24
Тараненко С. П., Івакін В. Г. Амулет “молот Тора” з розкопок Подолу Києва // Чернігівські старожитності. – Чернігів, 2008. – С. 196-198.
25
Івакін В. Г. Християнські поховальні пам’ятки ... – С. 52-53.
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цей етап був підготовчим при заселенні ділянки. Найдавніші
житлові горизонти цієї ділянки за даними стратиграфії та наявного
матеріалу належать до другої половини XI ст. – першої половини
ХІІ ст. Зафіксовані три давньоруські горизонти, які відповідають
періоду середини ХІ–ХІІ ст. На цих горизонтах виявлено 11 споруд
та господарські ями. Два поховання у східній стінці котловану,
залишки двох трун, збитих залізними цвяхами, та велика кількість
перевідкладених людських кісток, виявлених під час першої зачистки,
вказують на те, що з середини ХІІ ст. в цьому районі функціонувало
кладовище26.
Безпосередньо поруч із цією ділянкою проводилися археологічні
дослідження, які зафіксували елементи масової забудови та
планувальної структури міста: вул. Оболонська, 4 (рис. 1: 10а) – 16
споруд та фрагменти міжсадибної огорожі27; вул. Ратманського,
3а (сучасна вул. Введенська) (рис. 1: 10б) – всього сім споруд та
міжсадибні паркани XI–XII ст.28
Аналізуючи археологічні дані північно-західного району Подолу,
можемо говорити про початок його заселення не раніше від першої
половини XI ст. Таким чином, якщо б цей могильник існував,
то початок його закладення може співпадати з часом заселення
території, тобто першою половиною XI ст. Але якщо ми маємо дату
зафіксованих поховань XII–XIII ст., то можливо, що у ХІІ ст. у цьому
районі дійсно стояла церква і могильник формувався навколо неї.
11. Юрковська, 3а
Зафіксовано храм у 2003 р., датований XII ст. (рис. 1: 11)29.
Жодного давньоруського поховання не виявлено. Досліджені ділянки
безпосередньо біля нього свідчать про використання цієї території
під міську забудову в давньоруський час. Вул. Костянтинівська,
61 (рис. 1: 11а) – розкрита межова зона кількох садиб, де було
зафіксовано дві споруди XII ст. (цей розкоп є найзахіднішою точкою
на мапі Подолу, де був зафіксований не просто давньоруський шар,
а й елементи масової забудови)30; розкоп за адресою вул. Юрківська,
12/59 (рис. 1: 11б) – зафіксовано елементи планувальної структури
міста: дві споруди та паркан першої половини XIII ст.31
26

Сагайдак М. А, Івакін В. Г., Гречко Д. С., Тараненко С. П. Звіт про археологічні дослідження Центра археології Києва ІА НАНУ взимку – навесні 2008 р. за адресою вул.
Фрунзе, 23–25. – К., 2009 // В польовому комітеті ІА НАНУ.
27
Бидзиля В. И., Тимощук В. Н., Фридман М. И. Отчёт научно-производственного кооператива “Археолог” о полевых исследованиях по ул. Оболонская, 4 в 1989 г. – К.,
1990. // НА ІА НАНУ. – Ф.е. 1989/56. – С. 67-68.
28
Калюк А. П., Фридман М. И. Отчёт НПК “Археолог” об охранных археологических
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Сагайдак М. А. Нові відкриття на Подолі … – С. 6-30.
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Андрощук Ф. А., Бобровский Т. А., Зоценко В. Н. Отчёт об исследованиях Почайнинского отряда Подольской экспедиции ИА АН УССР в 1988 г. – К., 1989. // НА ІА
НАНУ. – Ф.е. 1988/25а.
31
Занкин А. Б., Калюк А. П. Отчёт научно-производственного кооператива “Археолог”
об исследованиях на киевском Подоле в 1991-1992 гг. – К., 1993 // НА ІА НАНУ – Ф.
е. 1993/15.
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Отже, могильник не був виявлений, але за всіма ознаками він має
там бути: по-перше, храм, по-друге, околиця. Можливо, могильник,
який мав належати цій церкві, розташовувався в іншому місці.
Такий приклад існує для давньоруського Києва – на горі Щекавиця,
коли могильник функціонавував за 200 м від зафіксованих залишків
храму XII ст.32
12. Церква Успіння Богородиці Пирогощі (рис. 1: 12)
Виділена як місце, де могильник міг існувати апріорно через
наявність храму33. Висновки щодо руйнації пізнішими похованнями
здаються не зовсім переконливими. Важко собі уявити, що могильні
ями чітко повторювали раніші, а слідів нівелювання території вже в
післямонгольский час не було виявлено. З іншого боку біля Пирогощі
на декілька кварталів не зафіксовано давньоруських шарів через різні
обставини. Саме розташування храму – практично центр Подолу,
безпосередньо біля торгової площі – можливо, було одним з факторів,
що унеможливив існування тут могильника.
13. Набережна-Хрещатицька, 9, 2008 року (рис. 1: 13)
Продовж 2008 р. Центр археології Києва проводив рятувальні
роботи на одній зі східних точок Подолу Києва. Було зафіксовано
могильник першої половини – середини XI ст. – всього 13 поховань.
Поховання були запущені в алювіальний пісок руслового характеру.
Вже з другої половини XI ст. у шарі, який перекривав їх, зафіксовано
споруду № 2 та паркани. Таким чином, реконструкція цієї ситуації
бачиться такою: на початок XI ст. ця територія була не заселена
через проходження тут русла Почайни (за даними геоморфологів). З
середини XI ст. русло відійшло й займало площу приблизно в сучасних
межах р. Дніпро, і тоді мешканці використовували цю територію під
могильник, побоюючись жити на ній самі. Але через покоління, коли
люди були впевнені, що вода, тобто русло, не повернеться, ділянку
заселили (автор висловлює вдячність М. С. Сергеєвій та Д. В. Пефтіцу
за наданий матеріал).
Могильник на Набережно-Хрещатицькій, 9 можна вважати
околичним. Він стає в ряд з могильниками, що розміщалися на
крайніх точках розселення, і які в період розростання міста зникали
під забудовою.
Таким чином можемо прийти до наступних висновків. Серед
представлених давньоруських могильників Подолу Києва виділяється
кілька груп за принципом їх розміщення на посаді.
Перша група. Могильники, які розташовуються біля (поруч,
навкруги) церков. Це могильники: № 6 (Межигірська, 3/7), № 8
(Набережно-Хрещатицька, 1 а), № 9 (Борисоглібська, 13). За історикоархеологічними даними до цієї групи можна внести пам’ятки: № 5
(перетин вул. Нижній Вал та Почайнинської), № 11 (Юрківська, 3а),
№ 12 (церква Успіння Богородиці Пирогощі).
32
33

Тараненко С. П., Івакін В. Г. Амулет “молот Тора” …. – С. 198.
Івакін В. Г. Християнські поховальні пам’ятки ... – С. 54.
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Друга група. До цієї групи входять могильники, які розміщувалися
на околиці міста, де на час їх існування не було планувальної
садибно-вуличної системи з елементами масової забудови: західна
та північно-західна частини Подолу – № 1 (Щекавицька, 25-27), № 4
(Межигірська, 43), № 10 (Фрунзе, 23-25); східна та південно-східна
частини – № 13 (Набережно-Хрещатицька, 9), № 8 (НабережноХрещатицька, 1а).
Третя група. Зафіксовані могильники, що розташовані у середині
кварталів як органічна частина міської структури: № 2 (вул. Героїв
Трипілля), № 3 (вул. Хорива), № 7 (вул. Хорива, 21). Їх об’єднує рядне
розміщення поховань. Враховуючи незначну площу досліджуваної
навколо них території, можна припустити існування храмових споруд
на цих ділянках.
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АРТЕФАКТ ВОЗА З ТУСТАНІ ТА ЙОГО
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ХОДУ
КОЛІСНОГО ТРАНСПОРТУ КНЯЖОЇ ДОБИ

М

ісце і роль сухопутного транспорту, зокрема колісного, у
виробничо-господарській діяльності населення України
княжої доби, розвитку тогочасної внутрішньої і зовнішньої торгівлі,
розбудові міст, формуванні характерних рис та властивостей
українців як етнічної спільноти тощо важко переоцінити. На жаль,
сучасна історична наука володіє дуже обмеженими свідченнями про
засоби пересування цього історичного періоду1. Тому введення в
науковий обіг кожного нового факту і докладний його аналіз, який
допоможе пролити світло на конструкцію ходу та форми кузова
давніх зразків колісного транспорту, заслуговує підвищеної уваги як
з боку археологів, так і знавців матеріальної культури українського
народу загалом.
Серед багатьох археологічних знахідок, які Михайло Рожко
виявив під час тривалих досліджень стародавньої Тустані, значиться
і дерев’яна вісь від воза за інвентарним № 6292, яка знаходилась
у видовбаній у скелі цистерні. Очевидно, сюди вона потрапила
випадково разом з іншими дерев’яними предметами – дошками,
брусами, трісками, побутовими виробами тощо3. Так чи інакше,
але це поки що єдина достовірна пам’ятка (за винятком коліс), яка
1
Глушко М. Перспективи і наукові засади реконструкції сухопутного транспорту Галицької землі княжої доби // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України: матер. Міжнар. ювіл. наук. конф. – Івано-Франківськ; Галич, 1998. – С. 76-79;
Його ж. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Л.,
2003. – С. 22-23.
2
Рожко М. Ф. Раскопки наскальной крепости Тустань // Археологические открытия
1982 года. – М., 1984. – С. 323; Його ж. Звіт про археологічні дослідження наскельної
фортеці Тустань Урицьким розвідковим загоном у 1982 р. – Л., 1982 // НА ІА НАНУ
– Об. зб. 1982/158. – С. 15, 20.
3
Див.: Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К., 1996. – С. 82-90.
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Рис. 1. Вісь воза, виявлена у цистерні давньоруської Тустані
(рис. М. Рожка, 1998 р.)

безпосередньо стосується конструкції ходу літнього транспорту
України княжої доби4. Отож маємо добру нагоду торкнутися її
основних характеристик більш докладно.
Конкретна розмова про цю вісь уперше відбулася в березні 1998 р.,
коли автор цієї розвідки та М. Рожко готувалися до Міжнародної
наукової конференції “Галич і Галицька земля в державотворчих
процесах України”, приуроченої до 1100-річчя славного м. Галича.
Оглянувши її залишки, а також записи та рисунок, які вчений зробив
“по гарячих слідах” (відразу після виявлення археологічної пам’ятки
– в 1982 р.), ми дійшли попереднього висновку про те, що це була
задня вісь, а не передня, як досі вважав Михайло Федорович5. Тоді
ж виникла ідея підготувати про неї окрему статтю – у співавторстві6,
щоб відповідне припущення можна було підтвердити конкретними
аргументами. Однак через різні об’єктивні і суб’єктивні причини
цей задум не вдалося реалізувати на практиці, за винятком одного
– на наше прохання вчений спеціально відтворив того ж 1998 р. на
окремому аркуші паперу стандартних розмірів зовнішній вигляд
пам’ятки та зазначив основні її параметри.
4
Раніше українські археологи виявили на території Подола, що у Києві, залишки двох
коліс (Гупало К. Н. Обработка дерева, кости и камня // Новое в археологии Киева. – К.,
1981. – С. 323, 324, рис. 142). До речі, лише відповідними артефактами обмежуються
знахідки колісного транспорту і на теренах давнього Новгорода (Колчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия // Свод археологических источников. – М.,
1968. – Вып. Е1–55. – С. 51, 137).
5
Рожко М. Ф. Раскопки наскальной крепости Тустань… – С. 323; Його ж. Звіт про
археологічні дослідження наскельної фортеці Тустань ... – С. 15, 20.
6
М. Рожко планував підготувати ту частину статті, де йшлося б про конкретні обставини виявлення цієї археологічної пам’ятки, а також про давні шляхи сполучення
у Східних Карпатах, які цікавили його ще раніше (Рожко М. Карпатські шляхи та їх
оборона // УІЖ. – 1990. – № 10. – С. 86–97; Його ж. Тустань … – С. 164-168, рис. 82).
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Згідно із зображенням, вісь виготовили
з бруска завдовжки 1,54 м7 і завтовшки
8х8 см. Нижня площина виробу є рівною і
майже не обробленою (сказане не стосується
конусоподібних кінців). Натомість на
верхній площині бруска наявні всі головні
елементи, властиві типовій дерев’яній осі.
Точніше, її основу становить менша (64 см)
потовщена частина, на якій майстер
видовбав три прямі пази завширшки 10 см
і завглибшки 2,0 см кожний: півкруглої
форми посередині і прямокутної – по боках
від нього. Між сусідніми пазами знаходяться
виступи завширшки 11 см. Крім цього,
аналогічні виступи, лише менших розмірів
(6 см), відділяють пази прямокутної форми
й оброблені кінці осі конусоподібної форми
(їх українці Карпат часто називають
“рукавами”) для коліс діаметром 6 см біля
основи (“плеча”) та 4,5 см у торці виробу.
Функціональне призначення описаної
археологічної пам’ятки можна з’ясувати
лише на основі зіставлень і порівнянь з
головними складовими конструкції хо
ду традиційного воза, передусім із тра
диційними компонентами з’єднання його
передка і задка.
Наприкінці XIX – у першій половині
XX ст. на українських етнічних те
ренах побутувало декілька моделей чо
тириколісного засобу пересування, які
відрізнялись одні від одних конструкцією своєї ходової частини.
Найчастіше відмінність між ними зумовлювали різні типи тяглового
приладу та поздовжнього з’єднувального приладу, за допомогою якого
задок сполучається з передком. Оскільки М. Рожко проінтерпретував
виявлену в цистерні знахідку як елемент передка, стисло зупинимось
на типах і формах тяглових засобів, які з одного боку залежали від
виду гужових тварин (тяглової сили) та способів їх запрягу, з іншого
– безпосередньо впливали на форму і тип осі.
7
Довжина осі, зазначена на рисунку, не відповідає сумі довжин окремих складових,
зокрема на 6 см загалом і на 3 см кожна її половинка. Вважаємо, що М. Рожко помилився на відповідні величини через недогляд під час сумування розмірів усіх елементів, хоча б з тієї причини, що зображений на рисунку предмет відтворений із строгим
дотриманням конкретного масштабу – 1:5. Автор рисунку міг помилитися також через те, що один із кінців знахідки був уже обламаним. Інакше кажучи, археологічна
пам’ятка з Тустані була завдовжки 154 см, а її половинка – завдовжки 77 см.

АРТЕФАКТ ВОЗА З ТУСТАНІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ...

Упродовж княжої доби – першої половини XIX ст. українці Карпат
і Прикарпаття, інших регіонів України плекали як робочу худобу
передусім волів, яких запрягали в сухопутний транспорт переважно
парою. Селяни Полісся, частково лісостепових районів Лівобережжя
запрягали у транспорт (сани і віз) також одного вола8. Однак кожного
разу тягловий прилад (вилкоподібне “війє” для пари волів, паралельні
“оглоблі” для одного вола) кріпили до передньої осі (до її “рукавів” біля
“плеча”), причому так, що він вільно рухався вверх-униз9. Аналогічно
приєднували до передньої осі воза й однокінні голоблі10. Отож, і
щонайголовніше, в кожному із зазначених випадків прямокутні
вирізи, наявні на знахідці з Тустані, були зайвими.
Щоправда, у XIX–XX ст. на теренах України побутував також
віз, передня вісь якого мала два широкі пази11. Проте, на відміну від
досліджуваної археологічної пам’ятки, їх вирізали чи видовбували на
верхній площині бруска навскіс, що зумовлювала зовсім інша система
конструкції передка транспортного засобу загалом і тяглового засобу
зокрема: у пазах відповідної форми знаходилися задні кінці окремої
вилки (так званих сниць), а між її передніми кінцями – задній кінець
прямої жердини (“дишля”), який кріпили нерухомо.
Форму дишля та відповідний спосіб його кріплення, як і весь
передок воза цього типу, українці запозичили в сусідніх етносів.
Поляки, наприклад, спорадично застосовували його вже у XII–XIV ст.12
Іноетнічне (західноєвропейське) походження дишля та описаної
з’єднувальної системи підтверджують народні назви супровідних
компонентів: терміни “сниці” і “дишель” належать до германізмів, які
в українській народно-розмовній мові закріпилися аж у XVIII ст.13
Загалом же дишель, на відміну від “війя”-трійні та паралельних
голобель, служив лише скерувальним і гальмівним засобом; тяглові
тварини (пара коней чи один кінь) перетягали транспортний засіб
за допомогою барків (“орчиків”), посторонків та хомутів чи шлей
як складових кінської упряжі. У сучасній європейській науковій
літературі сукупність усіх названих предметів найчастіше називають
“новою упряжжю”, а самий запряг – “новим запрягом”14. Отже, і з
цього погляду давньоруська археологічна пам’ятка із цистерни не
могла служити передньою віссю літнього транспортного засобу.
8
Глушко М. С. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої
половини XIX – поч. XX ст. – К., 1993. – С. 123.
9
Глушко М. Генезис тваринного запрягу ... – С. 36-60, 106-117.
10
Там само. – С. 120-125.
11
Там само. – С. 187-194.
12
Там само.
13
Глушко М. С. Шляхи сполучення ... – С. 93, 129, рис. 11: IV–г, д; Його ж. Генезис
тваринного запрягу ... – С. 180–184.
14
Matuszewski J . Początki nowożytnego zaprzęgu konnego. Cz. 2. Materiały do sprawy
pojawienia się zaprzęgu nowożytnego w Polsce // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej.
– 1954. – № 4. – S. 652–653, тabl. 1-3.
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Зіставивши
місцезнаходження
та форму крайніх пазів археологічної
знахідки з аналогічними елементами
деяких моделей карпатського воза,
доходимо
однозначного
висновку:
давньоруський виріб призначався не для
передка, а для задка чотириколісного
засобу пересування. Справа в тому,
що відповідні заглиблення на верхній
площині осі залежали передусім від типу
поздовжньої з’єднувальної деталі, за
допомогою якої, власне, і сполучалися
передок і задок.
Наприкінці XIX – у першій половині
XX ст. в українців Карпат побутували різні типи й варіанти цього
елемента і різні його назви: “підтока”, “росохи”, “розвора”, “розвора
одностайна” тощо. Серед відомих етнологам зразків карпатської
“підтоки” найдавніша з них мала форму трійні, передок якої був
суцільним, а задок закінчувався короткою розвилкою (приблизно 1/3
частина). Принаймні така трійня була характерна для воза першої
половини XVIII ст. зі с. Жукотин Турківського району Львівської
області15, який нині зберігається в Музеї етнографії та художнього
промислу Інституту народознавства НАН України. Водночас
населення Східних Карпат, передусім бойки (села Верхнє Синьовидне,
Грабовець, Ялинкувате Сколівського р-ну, с. Бабин Старосамбірського
р-ну Львівської обл.; села Вишків, Семичів Долинського р-ну
Івано-Франківської обл.; с. Гусний Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.), ще в першій половині XX ст. сполучали передок
і задок воза за допомогою поздовжньої з’єднувальної трійні з довгою
розвилкою, складові якої розміщувалися одна до одної паралельно
і сходилися разом на самому передку засобу16. Прилад аналогічної
форми використовували в минулому також мешканці бойківськолемківського пограниччя17. Знали його і на теренах Західної Волині18.
Задля виготовлення виробу цього зразка майстер зумисне шукав у
лісі дерева твердої породи з роздвоєним стовбуром у прикореневій
15

Дзендзелівський Й. О. Українсько-західнослов’янські лексичні паралелі. – К., 1969.
– С. 125–126; Кочерган М. П. Німецькі лексичні запозичення в південно-західних говорах української мови // Мовознавство. – 1997. – № 1. – С. 21.
16
Див.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. – С. 200;
Grocholski J. Formy zaprzęgu konnego // Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego.
– Wrocław, 1997. – T. 4: тransport i komunikacja lądowa. – S. 240–241, 244, 269; Глушко М. Упряж тяглових тварин в Україні доби енеоліту та бронзи: сучасні наукові інтерпретації з погляду етнолога // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Л.,
2003. – Вип. 38. – С. 519–520.
17
Кобільник В. Матеріяльна культура села Жукотина Турчанського повіту. – Самбір,
1937. – С. 103–104.
18
Архів Інституту народознавства НАН України. – Ф. 1, оп. 2, спр. 324, зош. 1, арк. 68,
70; зош. 2, арк. 2, 2 зв., 21, 25, 32; спр. 326, зош. 1, арк. 8, 19; спр. 446, арк. 21.
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Рис. 4. Господарський віз із воловим дишлем, с. Присліп Міжгірського р-ну
Закарпатської обл., 50-ті роки XX ст. (Музей етнографії та художнього
промислу Інституту народознавства НАН України, інв. № ЕП–66602)

частині. Обробивши заготівку, задні кінці розвилки такої “підтоки”
закладали у видовбані між віссю та стаціонарною подушкоюбруском отвори задка і закріплювали нерухомо вертикальними
дерев’яними тиблями19. Однак лише за наявності довгих і паралельно
розміщених елементів “росохи” видовбані на горизонтальній площині
осі пази обов’язково були прямими, що й характерно для знахідки
з Тустані, в іншому випадку неможливо сполучити передок і задок
чотириколісного засобу пересування.
Тустань як давньоруська наскельна фортеця знаходилася саме
на теренах сучасної Бойківщини, причому на одному з найдавніших
і найінтенсивніших шляхів сполучення через гірські перевали
Східних Карпат. Більшість возів, які ми виявили з описаним
поздовжнім з’єднувальним приладом найдовше побутувала також у
тих районах, де пролягав цей шлях. Отож маємо підстави ще для
одного важливого висновку: витоки реліктових явищ, характерні
для конструкції ходу традиційного літнього засобу пересування
центральної і північно-західної частин Бойківщини та сусідньої
Лемківщини, сягають щонайпізніше княжої доби і, навпаки, давні
за походженням пережитки у сфері колісного транспорту місцевого
населення збереглися аж до середини XX ст. Існує й інша підстава
для відповідного висновку: торкаючись традиційних способів
сполучення передка і задка селянського воза, які використовували
різні народи Європи, відомий естонський дослідник Антс Війрес
переконливо довів, що найдавнішою за походженням була трійня
саме з натуральною розвилкою20.
19

Фальковський С. Село Волосате Ліського повіту: начерк матеріяльної культури // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1935. – Т. 5. – С. 24; Falkowski J., Pasznycki W. Na pograniczu
łemkowsko-bojkowskiem: zarys etnograficzny. – Lwów, 1935. – S. 71-72, rys. 3.
20
Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. – Kraków, 1929. – Cz. 1: Kultura materjalna.
– S. 639 (Fig. 518/2).
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Аналіз давньоруської осі з Тустані буде неповним, якщо оминути
центральний виріз півкруглої форми. Справа в тому, що за наявності
природної “підтоки”-трійні, яку кріпили в задку ходової частини
воза завжди статично, цей паз на перший погляд є зовсім зайвим.
Принаймні видовбували його для рухомої суцільної прямої жердини“розвори”, за допомогою якої можна було збільшити довжину
воза21. Зокрема, задній кінець поздовжньої деталі цього типу
закладали в отвір, який утворювали суміщені по вертикалі пази осі
та стаціонарної подушки. До речі, зазначений тип з’єднувального
приладу є значно пізнішого походження, ніж вищеописані22. І все
ж, як засвідчують спорадичні польові етнографічні матеріали, які
автор зібрав на теренах Бойківщини, місцеві мешканці видовбували
відповідний паз на поверхні осі та накладної подушки також тоді,
якщо з’єднувальним елементом слугувала суцільна трійня з довгою
розвилкою. Щоправда, на відміну від рухомої “розвори”, її передній
кінець кріпили статично на місці природного роздвоєння стовбуратрійні, а задній кінець вставляли у центральний отвір задка воза.
Очевидно, що при відповідній системі з’єднання передка і задка
зазначена “розвора” вже не могла впливати на загальну довжину
ходової частини колісного засобу пересування. Її функціональне
призначення було зовсім інше – утримувати вантаж (сіно, снопи,
дрова тощо) під час транспортування, передусім у кузові без дна23,
особливо в тих випадках, коли паралельно розміщені складові
розвилки суцільної “підтоки” знаходилися занадто далеко одна від
одної (30–40 і більше сантиметрів; згідно з параметрами осі, у воза з
Тустані відстань між ними могла сягати до 32 см).
Наукове зацікавлення викликає ще один важливий нюанс
археологічної пам’ятки, яку М. Рожко виявив у цистерні, – розміри
конусоподібних кінців. Як засвідчують зазначені на рисунку дані,
довжина кожного “рукава” сягала 45 см. Відповідні параметри вони
мали лише тоді, якщо колесо було зовсім дерев’яними, зокрема і
без задовбаної у маточину (“головку”, “дзвон” тощо) залізної втулки
(“букші”). Через це і “рукав” осі, і “головка” колеса швидко стиралися,
що у свою чергу спричиняло хитання самого колеса під час їзди. Згідно
з народним досвідом, амплітуда його хитання в боки зменшувалася,
а експлуатаційний вік транспортного засобу збільшувався, якщо
конусоподібний “рукав” осі та головку колеса виготовити оптимально
допустимих розмірів. До речі, зважаючи на параметри першої з
21

Глушко М. С. Шляхи сполучення ... – С. 93, 124, рис. 11: III–а, б, в, г.
Вийрес А. О. Принципы типологии европейских крестьянских телег (На основе
материала Советской Прибалтики) // Типология основных элементов традиционной
культуры. – М., 1984. – С. 95.
23
Глушко М. С. Шляхи сполучення ... – С. 93, 129, рис. 11: III–д, е; Його ж. Полозні
і колісні засоби пересування // Полісся України: матеріали історико-етнографічного
дослідження. – Л., 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 70; Його ж. Сухопутний транспорт поліщуків // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження.
– Л., 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 75 та ін.
22
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них, можемо стверджувати: довжина головки кожного колеса воза
княжого періоду могла сягати до 45 см (найімовірніше 40–42 см;
за 2–3 см від краю “рукава” в осі обов’язково просвердлювали
вертикальний отвір, в який вставляли так званий заколесник, що
запобігав зіскакуванню колеса з осі), а діаметр просвердленого отвору
в маточині, за допомогою якого колесо накладали на вісь, – до 6 см.
Аналогічна довжина (45–50 см) була характерна для “рукавів” кожної
осі майже всіх дерев’яних возів кінця XIX – початку XX ст.24, що
зумовлювалося загальними рисами конструкції ходу транспортного
засобу та розмірами головки традиційного колеса.
Водночас, аналізуючи зображене на рисунку, не виявляємо
конкретних ознак функціонального використання давньоруської
пам’ятки. Не засвідчив їх і М. Рожко, хоча знахідка відразу
викликала у вченого особливе зацікавлення. І не безпідставно,
оскільки майстер княжого періоду ще не завершив свій виріб – не
просвердлив у заготівці-осі щонайменше два вертикальні наскрізні
отвори, зокрема між виступами, що відділяли сусідні пази різної
форми (півкруглої і прямокутної). Функціональна роль цих отворів
дуже важлива: сюди загонили довгі дерев’яні (дубові, букові, ясенові
тощо) тиблі, за допомогою яких кріпили стаціонарну подушку
(брусок), що розміщувалася на дерев’яній осі, зрозуміло, спершу
сумістивши отвори обох деталей25. Цілком можливо, що кожну вісь і
верхню подушку давньоруського воза могли з’єднувати за допомогою
чотирьох вертикальних тиблів, що часто практикували українці
Карпат, зокрема і бойки, наприкінці XIX – на початку XX ст. Тоді
два інші вертикальні отвори мали б просвердлити у крайніх виступах
– між пазами прямокутної форми та кінцями осі конусоподібної
форми26. Незавершеність давньоруської пам’ятки засвідчує ще один
суттєвий аргумент – відсутність на вцілілому кінці “рукава” отвору
для заколесника, без якого, як уже зазначалося, колесо злітало б з
осі.
Так чи інакше, але саме через те, що давньоруський майстер не
закінчив виготовлення свого виробу, останній опинився у цистерні
(все-таки, мабуть, випадково) і разом з іншими дерев’яними
предметами пролежав тут аж до 1982 р. – до початку інтенсивних
досліджень залишків колишньої наскельної фортеці. Зважаючи на цю
ж обставину, маємо всі підстави ще для одного важливого висновку:
виявлена у Тустані археологічна пам’ятка є місцевого походження.
Вона ж засвідчує й інше: вже у княжий період на теренах Східних
Карпат та Прикарпаття широко побутував колісний транспорт,
зокрема віз.
24

Глушко М. Генетичні витоки традиційного транспорту населення Східних Карпат
// Н. З. – 2000. – № 1. – С. 56.
25 Глушко М. С. Шляхи сполучення... – С. 132.
26
Глушко М. Генетичні витоки традиційного транспорту…. – С. 55.
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Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 366-378
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Architektura obronna i wyposażenie
załogi zamku sanockiego w późnym
średniowieczu

W

Kronice Janka z Czarnkowa, w ustępie omawiającym inwestycje
króla Kazimierza Wielkiego po przyłączeniu Rusi Czerwonej do
Korony Polskiej około 1340 roku, wspomniane są m. in. dwie twierdze
pograniczne, które król ten miał obwarować – Tustań i Sanok1. Jako
że działalność naukowa Michaiła Rożki skupiła się na pierwszym z
wymienionych obiektów2, warto w tym miejscu przedstawić obronność
i możliwości militarne zamku sanockiego, najbliższej pod względem
terytorialnym twierdzy kazimierzowskiej. Nasuwające się spostrzeżenia
dotyczące obu obiektów mogą w przyszłości ukazać pewne zbieżności lub
różnice w architekturze obronnej i wyposażeniu militarnym zamków Rusi
Czerwonej w późnym średniowieczu.
Późnośredniowieczny zamek sanocki był własnością królewską, a
zarazem siedzibą władzy administracyjnej całej ziemi sanockiej3. Na zamku rezydował starosta i inni urzędnicy grodzcy, m. in. – podstarości, burgrabia zwany też wojewodą (grodzkim), sędzia, czy pisarz4. Przebywały
tutaj również koronowane głowy – królowie Kazimierz Wielki, Władysław
Jagiełło, królowe Elżbieta Granowska, Zofia Holszańska i Izabella Jagiellonka, żona króla węgierskiego Jana Zapolyi, a także książę Władysław
Opolczyk5.
Zamek ulokowano na płaskim plateau (powierzchnia 100×70 m),
sztucznie odciętym za pomocą fosy, ale też naturalnego ukształtowania
1
Kronika Janka z Czarnkowa // Monumenta Poloniae Historica. – Lwów, 1872. – T. 2.
– S. 626-627.
2
Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – K, 1996 – 240 с.
3
Z tego miejsca składam serdeczne podziękowania Pani mgr Marii Zielińskiej z Muzeum
Historycznego w Sanoku za udostępnienie autorowi materiałów ze swoich badań oraz
wszelką pomoc w ich interpretacji i datowaniu.
4
Fastnacht A. Inwentarz zamku, folwarków i młynów starostwa sanockiego z r. 1558.
– Warszawa, 1948. – S. 14.
5
Ibidem. – S. 13-14.
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terenu od kompleksu staromiejskiego. Naturalne warunki obronne
wzgórza zamkowego podkreślał płynący u jego podnóża, jeszcze w
XIX wieku – San, a także usytuowany po południowej stronie Potok
Płowiecki. Wzgórze osiąga dziś wysokość około 27 m ponad dnem doliny
rzeki (317 m n.p.m.), i roztacza się z niego rozległy widok na niemal całą
Kotlinę Sanocką.
Pierwszą informację o sanockim zamku przekazuje wspomniana
wyżej Kronika Janka z Czarnkowa, według której król Kazimierz Wielki
obwarowuje miasto i zamek6, co powtarza również Jan Długosz7. Nie
stety nie sposób ustalić dokładnie daty tej inwestycji, miała ona miejsce
między rokiem 1340 a 13708. Do czasu przeprowadzenia szerszych badań
archeologicznych w literaturze przeważała teza, że zamek kazimierzowski
był w większej części drewniany9. A. Fastnacht uważał, iż jedynie wieża
i mury mogły być wykonane z kamienia, reszta zaś wraz z zamkiem
była w całości lub niemal w całości drewniana10. Historycy zajmujący
się tym problemem podpierali się tutaj wzmianką w Aktach Grodzkich i
Ziemskich z 1447 roku, gdzie wymienia się Balka, kniazia z Olszanicy,
oskarżonego o usiłowanie rabunku i spalenia zamku. Możliwość spalenia
zamku miała świadczyć o tym, że był on wówczas drewniany11.
W połowie XV w. zamek otoczony był niewątpliwie drewnianymi
umocnieniami – parkanami. Nakazała ich budowę względnie naprawę
królowa Zofia w listopadzie 1444 roku, a wiemy z innej zapiski, że w maju
1445 roku przeprowadzono te roboty poczynając od sypialni królowej12.
Prace przeprowadzili mieszkańcy siedmiu wsi królewskich – Sanoczka
z obojgiem Strożów, którzy mieli wykonać suam partem alias przieslo,
następnie Trześniowa, dalej Miejsca, Rogów i Lubatówki13. W 1448 roku
królowa nakazuje naprawę parkanów począwszy od mostu koło baszty (et ad baschty), a roboty te prowadzone są też koło jakiejś “wieży gli
nianej”14. Do robót tych zobowiązani byli kmiecie wsi królewskich, przy
6
In terra Russiae [...] Sanok civitatem et castrum. Janka z Czarnkowa ... – S. 626. Zamek
sanocki, podobnie jak w Tustaniu, powstał w miejscu starszego grodu ruskiego. ńska M.
archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku //Mówią Zbiory. – , 1996. – Т. . – S. 5-20;
P. N. System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu // Acta Militaria Mediaevalia.
– 2005. – T. 1. – S. ; Fastnacht A. Inwentarz zamku … – S. 11-12.
7
Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. – Varsaviae, 1978. – S. 217;
Kiryk F. Terytorium i zabudowa // Sanok. Dzieje miasta / red. F. Kiryk. – Kraków, 1995.
– S. 106; A. Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. – Kraków,
2002. – Cz. 3. – S. 100, 119.
8
Kiryk F Stolica ziemi sanockiej // Sanok. Dzieje miasta / red. F. Kiryk. – Kraków, 1995.
– S. 273.
9
Kiryk F. Terytorium i zabudowa ... – S. 106.
10
Fastnacht A. Inwentarz zamku ... – S. 12.
11
Ibidem. – S. 16.
12
Czy ową sypialnię (cubiculum Reginale) można utożsamiać z zamkiem królewskim
jak sugerował W. Kucharski, nie da się stuprocentowo stwierdzić. Kucharski W. Sanok
i sanocka ziemia w dobie Piastów i Jagiellonów. Monografia historyczna. – Lwów, 1905.
– S. 37-38.
13
Fastnacht A. Inwentarz zamku ... – S. 13 -14; A. Słownik historyczno-geograficzny ...
– S. 119.
14
Incipiendo a ponte et ad Baschty kmethones de Possada XXVI ulnas debent reformare,
oraz dalej Proschek debent reformare XV ulnas w tyle wyeszye glynyeney.
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Ryc. 1. Plan sytuacyjny wzgórza zamkowego w Sanoku z zaznaczonym przebiegiem
elementów późnośredniowiecznych fortyfikacji (A – wieża; B – baszta lub punkt
obserwacyjny; C – mur obowodowy; D – mur ceglany) oraz rozrzutem odkrytych
militariów: 1-2 – fragmenty głowni i rękojeści puginału nożowatego (nr 427/66/07,
431/70/07); 3 – pocisk ołowiany (nr 491/104/08); 4-5 – fragmenty kul kamiennych
(nr 492/109/08, 496/110/08); 6-24 – groty bełtów od kuszy (nr MHS 411, MHS 541,
35/8/97, 36/9/97, 110/13/98, 169/18/00, 189/19/02, 241/22/05, 280/69/06,
303/41/06, 305/45/06, 306/47/06, 349/37/06, 349/39/06, 58/06, 422/84/07,
426/85/07, 435/89/07, 446/96/07); 25-26 – fragmenty ostróg (nr 349/40/06,
303/82/06); 27 – fragment wędzidła (MHS 569); 28 – fragment podkowy
(nr 296/30/06). Oprac. P. N. Kotowicz.
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czym każda wieś miała naprawić tyle łokci parkanów, ile w niej było
łanów osiadłych15. Z wyliczeń A. Fastnachta wynika, że ogółem naprawiono wtedy około 384 łokcie, czyli około 265 metrów umocnień16. Naprawie
nie podlegał zapewne cały przebieg obwarowań, gdyż jeszcze dzisiaj obwód wzgórza zamkowego przekracza 300 m. Ze wzmianki tej wynika
również, iż w architekturze obronnej wzgórza zamkowego główne miejsce
w tym czasie zajmowała baszta koło mostu, zapewne drewnianego17.
Jak słusznie zauważył A. Fastnacht baszta ta18 pełniła zapewne funkcję
bramy wjazdowej na dziedziniec zamkowy i jest wielce prawdopodobne,
że wykonana była z kamienia19. Opis naprawy parkanów informuje nas
również, iż znajdowała się tutaj tzw. “wieża gliniana”20, a więc zapewne
zbudowana z cegły, za którą pracowali mieszkańcy Prusieka.
Weryfikację tych hipotez przyniosły dopiero wyniki prowadzonych
w ostatnich latach badań archeologicznych kierowanych przez
M. Zielińską (por. ryc. 1). W latach 1997-2001, w północnej części wzgó
rza odsłonięto relikty kamiennej, gotyckiej architektury – wieży obronnej i muru obwodowego, interpretowanych jako relikty inwestycji króla
Kazimierza Wielkiego. Wieża zbudowana została na planie kwadratu o
wymiarach 10×10 m z obrobionych ciosów szaro-niebieskiego piaskowca
krośnieńskiego, spojonych zaprawą piaskowo-wapienną. Grubość jej
murów wynosiła 3 m, a stopa fundamentowa znajduje się na głębokości
5,6 m od obecnej powierzchni dziedzińca. Do wysokości 2,0 m od stopy fundamentowej kamień był nie olicowany, wyższe partie wykonano
w technice opus emplectum, o układzie warstw poziomych z wyraźnie
czytelnymi co 60 cm warstwami wyrównawczymi. Kwadratowe wnętrze
wieży o powierzchni 14,06 m², 5,6 m od stopy fundamentowej przy zastosowaniu trompów przechodzi w sklepienie21. Podczas tych samych badań
15

Parkany naprawiali wówczas mieszkańcy wsi Posada (dziś Posada Olchowiecka) – 26
łokci, Przedmieście Sanockie – 12 łokci, Haczów – 45 łokci, Strachocina, Wrocanka – 13
łokci, Dąbrówka (Ruska) – 20 łokci, Czerteż – 10 łokci, Trepcza – 16 łokci, Międzybrodzie – 7
łokci, Nowosielce – 22 łokcie, Krościenko (Wyżne) – 36 łokci, Iskrzynia – 13 łokci, Prusiek
– 15 łokci, Lubatowa – 15 łokci, Rogi – 23 łokcie, Miejsce – 20 łokci, Trześniów – 16 łokci,
Sanoczek – 16 łokci, Hroszówka – 8 łokci, Zahutyń – 18 łokci, oboje Stróżów – 8 łokci,
natomiast wsie Wróblik (Królewski), Targowiska i Łężany były wówczas od tego obowiązku
zwolnione, gdyż ich obciążenie wzięła na swe barki królowa. Fastnacht A. Inwentarz
zamku… – S. 14-15; Fastnacht A. Słownik historyczno-geograficzny ... – S. 120.
16
Fastnacht A. Inwentarz zamku … – S. 14-15; Fastnacht A. Słownik historycznogeograficzny ... – S. 120. W. Kucharski błędnie obliczył tę długość na około 650 metrów.
Kucharski W. Sanok i sanocka ziemia ... – S. 37.
17
Zdaje się to potwierdzać inwentarz z 1548 r., w którym jest informacja, że do zamku
prowadził most drewniany, dawniej jeszcze wybudowany (antique construcionis). Fastnacht
A. Inwentarz zamku ... – S. 16.
18
W. Kucharski wiązał ją błędnie z umocnieniami miejskimi. Kucharski W. Sanok i
sanocka ziemia ... – S. 37
19
Fastnacht A. Inwentarz zamku ... – S. 12, 15. Rekonstrukcję przebiegu obwarowań i
lokalizację bramy wjazdowej przedstawił J. Malczewski Malczewski J. Miasta między Wisłoką
a Sanem do początku XVI wieku. Powstanie – zagospodarowanie – układy przestrzenne.
– Rzeszów, 2006. – Ryc. 39/Z.
20
Fastnacht A. Inwentarz zamku ... – S. 15.
21
Zielińska M., Kotowicz P. N. Sanok późnośredniowieczny w świetle źródeł archeologicznych.
Uwagi wstępne // Późne średniowiecze w Karpatach polskich / red. J. Gancarski. – Krosno,
2007. – S. 446.
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po północno-zachodniej stronie wieży odsłonięto 17-metrowy odcinek
muru obwodowego o szerokości 2,4 m (czyli 4 łokci), sięgającego również
do głębokości 5,6 m od poziomu dziedzińca. Mur wykonany był z piaskowca krośnieńskiego, jednak znacznie lepszej jakości aniżeli materiał
użyty do budowy wieży. Poszczególne kamienie spajano analogiczną
zaprawą piaskowo-wapienną. Mur, ze względu na niestabilność terenu
przechylał się w kierunku zbocza wzgórza zamkowego i tylko na niewielkim odcinku zachował się w nienaruszonym stanie. Ślady powstrzymania procesu jego naturalnego niszczenia dokonywane w przeszłości
dokumentuje obecność podpierającej go przypory22. W latach 2003-2004
odsłonięto na odcinku 16 m analogiczny pod względem użytego materiału
mur, zlokalizowany w południowo-wschodniej części wzgórza zamkowego.
Mur ten, nieco węższy od omówionego wyżej (1,6 m szerokości)23 łączył
się z prostokątną w przybliżeniu budowlą o wymiarach około 6,0×6,5 m,
będącą zapewne fundamentem punktu obserwacyjnego (może niewielkiej baszty) powstałego w ramach inwestycji kazimierzowskiej i przebudowanej w czasach późniejszych24. Kontynuacja muru obwodowego,
długości ponad 5,5 m, zarejestrowana została też we wschodniej części
wzgórza zamkowego w trakcie badań prowadzonych w latach 2005200725.
Z architekturą obronną późnośredniowiecznego zamku sanockiego
związany jest zapewne jeszcze jeden obiekt odkryty przed zachodnią
elewacją obecnego budynku zamkowego w trakcie badań M. Zielińskiej
w latach 1998 i 2001. W odległości 2,5 m od zamku, równolegle do niego
odsłonięto fragmenty muru zbudowanego z cegły “palcówki” o wątku
polskim, posadowionego na drewnianym “rusztowaniu”. Rusztowanie to
złożone z kilku warstw ukośnie i nieregularnie ułożonych belek i desek,
nie powiązanych ze sobą, przełożonych ziemią z kawałkami piaskowca i
okruchami cegieł, wypełniało istniejące w tym miejscu obniżenie terenu.
W resztkach tej budowli można z dużą rezerwą upatrywać enigmatycznej
“wieży glinianej”26.
22

Zielińska M., Kotowicz P. N. Sanok późnośredniowieczny w świetle źródeł archeologicznych.
Uwagi wstępne // Późne średniowiecze w Karpatach polskich / red. J. Gancarski. – Krosno,
2007. – S. 446.
23
Z tej strony mur mógł być węższy i nie umniejszało to jego walorów obronnych ze względu
na to, że wieńczył niemal pionowe stoki wzgórza zamkowego, uniemożliwiające jakikolwiek
szturm zamku od wschodu.
24
Zielińska M., Kotowicz P. N. Sanok późnośredniowieczny... – S. 447. Obiekty te
odkryte zostały już w trakcie pierwszych systematycznych badań na wzgórzu zamkowym,
prowadzonych przez A. Kunysza. Uznano je wtedy za fundamenty budowli – prawdopodobnie
baszty lub bramy wjazdowej (?!) powstałej w XV w. A. Badania wykopaliskowe w Sanoku
w roku 1963 // Sprawozdanie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1963.
– Rzeszow, 1963. – S. 45.
25
W tym rejonie mur niszczył znajdujące się tutaj wcześniej cmentarzysko szkieletowe.
26
Zielińska M. Prace archeologiczno-wykopaliskowe na stanowisku nr 1 w Sanoku (wzgórze
zamkowe) w latach 1999-2002 // Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. – Przemyśl, 2004.
– Т. 1/2. – S. 73-75; Zielińska M., Kotowicz P. N. Sanok późnośredniowieczny ... – S. 447.
W literaturze pojawiła się też interpretacja, sugerująca, że z interesującym nas przedziałem
czasowym wiązać można odkryty w trakcie badań M. Zielińskiej w 1984 r., fragment wału
ziemnego, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części wzgórza, na prawo od obecnej
bramy, który wystąpił na głębokości 2,0-2,6 m. Nasyp ten posiadał 1,4 m wysokości, a jego
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Co prawda żadne źródło nie wspomina o tym, aby zamek królewski w Sanoku przeżywał w średniowieczu jakiekolwiek oblężenie, ale
gotowość załogi do działań bojowych musiała być cały czas utrzymywana. Generowało ją samo położenie obiektu, przy granicy z Królestwem
Węgier i na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących zza Karpat
na Ruś i do Polski27. Zresztą nie tylko zagrożenia ze strony sąsiedniego
mocarstwa powodowały utrzymywanie zbrojnej załogi zamkowej. Należało
strzec się również przed zbrojnymi bandami rozbójników grasujących w
Karpatach, a także niesfornymi poddanymi. Jako przykład można podać
Balka, kniazia wołoskiego z Olszanicy, którego zamęczono na śmierć
za usiłowanie złupienia i spalenia zamku sanockiego w 1447 roku28. W
archiwum w Bardejowie na Słowacji zachował się też list zbójników do
rajców tego miasta z końca XV wieku. W liście zbójnicy postawili ultimatum nakazujące zapłacenie w przeciągu trzech tygodni okupu w
wysokości 400 florenów, jako zadośćuczynienie za powieszenie czterech
ich współbraci. Jeżeli rajcy nie wywiązaliby się z tego obowiązku, zbójcy
w swoisty, ale sugestywny sposób – poprzez nakreślenie szabli, miotły,
ognia i rusznicy oraz wypalenie dziur – ukazali jak postąpią z sześcioma
miastami po obu stronach głównego grzbietu Karpat, w tym również z
Sanokiem29. Nie dziwi więc dbałość królowej Zofii, a zapewne też innych
gospodarzy zamku o utrzymanie w należytym stanie jego obwarowań.
Ze względu na brak przekazów źródłowych trudno ustalić wielkość
i skład załogi zamkowej, będącej pod dowództwem starosty, a właściwie
jego zastępcy – burgrabiego vel wojewody (grodowego)30. W latach 14241443 artylerię sanockiego zamku obsługiwał szlachetny (nobilis) Andrzej
z Łubna, nadworny puszkarz królewski (regie aule pixidarius), który
dzierżył wójtostwo w Jaśliskach i sołectwo w Króliku Polskim, a za swoją
wierną służbę (z racji dobrze wykonywanych obowiązków wojskowych?)
król Władysław Jagiełło wynagrodził go nadaniem posiadłości ziemskiej31.
Zapewne puszkarz ten miał do dyspozycji również kilku przeszkolonych
pomocników. Pewne natomiast jest, że w razie nagłej potrzeby, np. w
czasie działań wojennych, liczba zbrojnych na zamku ulegała znacznemu
zwiększeniu. Gwarantowały to nadania królewskie, w ramach których,
wypełnisko tworzyły liczne, rozdrobnione fragmenty spalonego drewna, osadzone w czarnej
tłustej ziemi. Niewykluczone (ale trudne do udowodnienia), iż mamy tutaj do czynienia
z materialnym śladem wspominanego wyżej parkanu, naprawianego przez mieszkańców
okolicznych wsi. Kotowicz P. N. System militarny Sanoka… – S. 63.
27
Kucharski W. Sanok i sanocka ziemia ... – S. 38; Kiryk F., Leśniak F. Wymiana towarowa
// Sanok. Dzieje miasta / red. F. Kiryk. – Kraków, 1995. – S. 177-179.
28
Fastnacht A. Inwentarz zamku … – S. 16; Fastnacht A. Słownik historycznogeograficzny... – S. 119-120.
29
Sroka S. A. Janosik i jego poprzednicy w zbójnickim rzemiośle w Karpatach //Późne
średniowiecze w Karpatach polskich/red. J. Gancarski. – Krosno, 2007. – S. 308-309.
30
Leśniak F. Stosunki ustrojowe // Sanok. Dzieje miasta / red. F. Kiryk. – Kraków, 1995.
– S. 126.
31
Szymczak J. Die Feuerwaffenvorräte in den Schloß- und Stadtarsenalen in Polen in
der 2. Hälfte des. 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts // Fasciculi Archaeologiae
Historicae. – 1996. – S. 9; Szymczak J. Początki broni palnej w Polsce (1383-1533). – Łódź,
2004. – S.172, 204)
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w zamian za otrzymaną ziemię, uposażeni zobowiązani byli do służby
wobec zamku. Najstarsza z zachowanych wzmianek potwierdzających
ten fakt pochodzi z 1402 roku, kiedy to król Władysław Jagiełło nadaje
trzem braciom a sługom swoim z Ulucza – Dymitrowi, Zankowi i Jurkowi
– pole Dobre (dzisiejsza wieś Dobra) z obowiązkiem konnej służby wobec zamku sanockiego “ku wszelakiej potrzebie”32. Podobne wymagania
postawiono kniaziowi wołoskiemu i mieszkańcom Radoszyc, którzy wedle zobowiązań zawartych w przywileju lokacyjnym z 1441 roku winni
wspomagać starostę sanockiego w obronie zamku33. Nie zawsze jednak
przestrzegano tych obowiązków. W 1446 roku starosta sanocki pozwał i
skazał na kary służących z Dobrej za to, że nie chcieli w myśl (wspomnianego wyżej?) przywileju służyć na zamku w liczbie trzech łuczników
(kuszników?) w razie wojny oraz trzema końmi w razie potrzeby34. Niekiedy
też zdarzało się, że dołączenie do załogi zamkowej pozwalało uniknąć uczestnictwa w wyprawie wojennej. Przyzwolenie na taką zamianę uzyskał
np. w 1456 roku – Jan, wójt sanocki, który w razie wyprawy wojennej
miał pozostawać na zamku35.
Niewiele niestety powiedzieć możemy o uzbrojeniu indywidualnym
kombatantów, na których barkach spoczywała obronność zamku w Sanoku. Brak ku temu zarówno wyraźnych przekazów źródłowych, jak i
spektakularnych odkryć militariów. Z pewnością najwyższej klasy uzbrojeniem dysponowali kolejni starostowie sanoccy. Dobrze obrazuje
to przykład Wierzbięty z Branic, starosty sanockiego, znanego z aktów
wystawionych w Sanoku, w latach 1412 i 141736. Uzbrojenie, którym
dysponował starosta ukazane jest na jego epitafium, przechowywanym
obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w przedstawieniu na płycie nagrobnej z kościoła w Ruszczy37. Oba przedstawienia datowane są na około 1425 rok i, jak sądzą badacze, przedstawiają ten
sam lub niezwykle podobny komplet uzbrojenia ochronnego. Wierzbięta
wyobrażony jest w pełnej zbroi płytowej z hełmem w typie przyłbicy o
półkolistym dzwonie z zasłoną na zawiasach bocznych (na płycie nagrobnej zapewne w “psim pysku”) i czepcem kolczym. Korpus rycerza osłania
napierśnik bombiasty, zakończony szorcą złożoną z sześciu folg38; ręce
- płytowe naramienniki, opachy i zarękawia. Nogi okryte są nabiodrkami, nakolankami ze skrzydełkami, a stopy trzewikami. Na biodrach
32

Kucharski W. Sanok i sanocka ziemia ... – S. 78-79; Fastnacht A. Słownik historycznogeograficzny ... – S. 119.
33
Fastnacht A. Słownik historyczno-geograficzny ... – S. 119.
34
Ibidem.
35
Ibidem. – S. 120.
36
Ibidem. – S. 123.
37
Kajzer L. Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł
ikonograficznych. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1976. – S. 70-71, ryc. 12; Nowakowski A. Uzbrojenie ochronne // Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450 / red. A.
Nadolski. – Łódź, 1990. – S. 73, ryc. 56.
38
Szorca na przedstawieniu z epitafium pokryta jest fioletową tkaniną w romboidalne
wzory Nowakowski A. Uzbrojenie ochronne ... – S. 73, ryc. 56.
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Wierzbięty ukazano pas rycerski złożony z kwadratowych ogniwek zdobionych motywem czwórliścia. Przy pasie znajduje się miecz39 w pochwie,
a na nogach ostrogi z bodźcem gwiaździstym. Niewątpliwie był to zestaw
wysokiej klasy i znacznej wartości.
Uzbrojenie będące na wyposażeniu załogi późnośredniowiecznego
zamku sanockiego przybliża nam krótki inwentarz spisany w 1446 roku
przez ustępującego starostę Jana Kuropatwę. W inwentarzu tym nowemu
staroście, kasztelanowi zawichojskiemu Wojciechowi z Michowa przekazane zostają: jedna żelazna taraśnica i trzy hufnice, a ponadto proch do
działa w małym naczyniu, groty do strzał (bełtów?) w dwóch beczkach
i pudle oraz kamienne kule do broni palnej40. Broń palna znajdowała
się na wyposażeniu zamku i wcześniej, skoro do Sanoka skierowano,
wspomnianego wyżej, Andrzeja z Łubna, nadwornego puszkarza królewskiego, a w 1431 roku wysłano też do Sanoka duży transport ołowiu i
broni palnej (dział)41.
Oba rodzaje wymienionych w źródle dział, były jednymi z najpopularniejszych ówcześnie używanych. Taraśnica, której kaliber wynosił średnio
od 40 do 100 mm42, jak nazwa wskazuje, pierwotnie służyła jedynie do
obrony murów. Lufa działa do połowy długości leżała w wydrążonym
klocu i była z nim połączona obręczami. Szybko jednak zwiększono jej
rozmiary, wydłużono i wzmocniono lufy, a w celu wykorzystania na
polu bitewnym dodano łoże na kołach43. Taraśnice skutecznie raziły
na odległość 250-300 m44. W literaturze przyjęło się, iż ze względu na
niewielki kaliber, z taraśnic strzelano głównie pociskami żelaznymi lub
ołowianymi45, jednak odkrycia stosunkowo licznych kul kamiennych
odpowiadających przedziałowi kalibrów charakterystycznych dla tego
typu dział wskazują na konieczność rewizji tych poglądów. Fragmentarycznie zachowana kula kamienna do taraśnicy, wykonana z miejscowego piaskowca krośnieńskiego, o średnicy 83 mm i o wadze pierwotnej ok. 2 funtów odkryta została w latrynie, w trakcie badań na Rynku
39

Na obu przedstawieniach widnieją dwa różne miecze, o czym świadczy kształt ich
głowic.
40
W oryginale: Item una ferrea pixis tharasniczka, item pulveres pixidis in uno parvo
wasculo parum, item in duobus vasis tele sagittarum et eciam in pudlo sunt tela, item
lapides pixidis [...] item tres pixides huffnycze. Fastnacht A. Inwentarz zamku… – S. 16;
Fastnacht A. Słownik historyczno-geograficzny ... – S.119; Szymczak J. Zasoby uzbrojenia
// Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450 // red. A. Nadolski. – Łódź, 1990.
– S.389; Szymczak J. Die Feuerwaffenvorräte in den Schloß- ... – S.9-14; Szymczak J.
Początki broni palnej ... – S.54, 172.
41
Szymczak J.ątki broni palnej ... – S. 462.
42
Szymczak J. Początki broni palnej ... – S.54; Łaszkiewicz T., Michalak A. Broń i
oporządzenie jeździeckie z badań i nadzorów archeologicznych na terenie Międzyrzecza
// Acta Militaria Mediaevalia. – 2007. – T.3. – S.126; Strzyż P. Zespół kamiennych kul
działowych z zamku w Reszlu // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. – 2007. – Т.4 (258).
– S. 462.
43
Strzyż P. Zespół kamiennych kul ...– S. 462.
44
Łaszkiewicz T., Michalak A. Broń i oporządzenie jeździeckie ... – S. 126.
45
Szymczak J. ątki broni palnej ... – S. 54.
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Ryc. 2. Wybór militariów
późnośredniowiecznych
z badań na wzgórzu
zamkowym w Sanoku:
1-2 – kule kamienne do
hufnic (nr 496/110/08,
492/109/08).
Fot. D. Szuwalski.

w Krośnie, pow. krośnieński46. Z kolei hufnice były najbardziej popularnymi działami polowymi o kalibrze nie przekraczającym 230 mm47.
Strzelały pod dość wysokim kątem podniesienia lufy, aby pocisk raził
nieprzyjaciela ukrytego za naturalną lub sztuczną przeszkodą. Miały też
łukowaty mechanizm do podnoszenia lufy. Otwór lufy był większy aniżeli
w taraśnicy, gdyż wyrzucały one większe, a zatem i cięższe pociski48. Pociski do dział tego typu odkryto np. w trakcie badań pobliskiego zamku
rodu Kmitów - “Sobień” w Manastercu, pow. leski. Jest to sześć kul kamiennych o kalibrach od 135 do 215 mm49. Użytkowanie dział drugiego
typu przez załogę zamku sanockiego dokumentują również dwie kule odkryte w trakcie badań w 2008 roku (ryc. 2:1-2). Jedna z nich, o średnicy
130 mm, odkryta na kamiennym bruku gotyckim, zachowała się niemal
w połowie. Kula wykonana jest z niezbyt starannie obrobionego granitu,
a jej waga wynosi obecnie 1282 g. Druga, znacznie staranniej obrobiona,
miała średnicę pierwotną wynoszącą około 160 mm. Z kuli zachowała się
jedynie 1/3 pierwotnego zabytku o masie 942 g.
Dwa zabytki dokumentują być może obecność wśród załogi zamkowej
kombatantów wyposażonych w ręczną broń palną. W trakcie badań
sondażowych Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej, kierowanej przez
A. Żakiego, w 1952 roku, wraz z późnośredniowiecznym materiałem ceramicznym, pozyskano niewielką, starannie wytoczoną i dobrze wypaloną
46

Kotowicz P. N., Muzyczuk A. Militaria średniowieczne z Królewskiego Miasta Krosna //
Acta Militaria Mediaevalia. – 2008. – T. 4. – S. 142-143, ryc. 9:11 – tam dalsza lit.
Kaliber wrocławskich hufnic wysłanych w 1438 r. do obrony Brzegu przed wojskami
polskimi ocenia się natomiast na około 130 mm, a miotały pociski kamienne o wadze około
2,7 kg. Szymczak J. Początki broni palnej ... – S. 61.
48
Ibidem – S. 60-61.
49
Kotowicz P. N. Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku.
– Sanok, 2002. – S. 15, kat. 56-61, fot. 1.
47
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Ryc. 3. Wybór militariów późnośredniowiecznych z badań na wzgórzu zamkowym
w Sanoku: 1 – pocisk ołowiany (nr 491/104/08); 2-7 – groty bełtów od kuszy
(nr 280/69/06, 58/06, 349/37/06, 349/39/06, 305/45/06, 306/47/06); 811 – fragmenty ostróg (nr 349/40/06, 303/82/06); 12 – fragment podkowy (nr
296/30/06). 1 – fot. D. Szuwalski; 2-12 - rys. P. N. Kotowicz.

kulkę glinianą o średnicy 23 mm50. Mimo, że w źródłach pisanych brak
jest informacji, aby wykonywano pociski z tego surowca, to jednak spora
grupa badaczy interpretuje podobne znaleziska właśnie jako pociski broni palnej. Zabytki takie wystąpiły na kilku stanowiskach z ziem polskich
– w Kaliszu, na pobojowisku grunwaldzkim, Jemiołowie koło Olsztynka51.
J. Szymczak, monografista początków broni palnej w Polsce akceptując
możliwość stosowania gliny do produkcji pocisków, przypuszcza, że był
to zaledwie epizod w dziejach broni palnej, podyktowany, być może,
znikomymi kosztami ich wytwarzania52. Drugi pocisk ręcznej broni palnej to kulka wykonana z ołowiu, średnicy 16 mm (ryc. 3:1). Jej chronologia nie jest do końca sprecyzowana – odkryta została w warstwie nie
pozwalającej na jednoznaczne stwierdzenie, czy należy ją wiązać tylko
z późnym średniowieczem. Pewne natomiast jest, że pociski takie były
wtedy niezwykle popularne, o czym informują nas źródła pisane. Spisy
inwentaryzacyjne miasta Lwowa mówią np., iż w 1495 roku znajdowały
50

Niestety, nie wiemy obecnie gdzie dokładnie zlokalizowane były wykopy ekipy
A. Żakiego.
51
Świętosławski W. óźnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło
Olsztynka//Acta Militaria Mediaevalia. – . – Т. 4. – S. 195-196.
52
Szymczak J. Początki broni palnej ... – S. 158.
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się tutaj kulki ołowiane do rusznic, hakownic i taraśnic, a według spisu
z 1509 roku, obejmującego broń pozostawioną we Lwowie w 1497 roku
znajdowało się tam blisko 600 sztuk globurum alias kul plumbi53. Materialnym dowodem na używanie pocisków ołowianych na terenie Rusi
Czerwonej są chociażby znaleziska ze wspomnianego wyżej Krosna54.
Trudno jednoznacznie stwierdzić z jakiej broni mogły być wystrzelone
pociski odkryte na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Kulka gliniana była
zapewne pociskiem do hakownicy. Ten typ broni charakteryzuje się wedle badaczy kalibrem powyżej 20 mm55, ale fakt istnienia oryginalnych
zabytków o mniejszych kalibrach (ok. 15 mm) nakazuje dużą ostrożność
w ostatecznych sądach. Problem ten nie dotyczy jednak kulki glinianej,
ale ołowianej, której średnica wskazuje, że mogła być zarówno pociskiem
do hakownicy, jak i do piszczała, którego kaliber oscylował pomiędzy 15
a 20 mm56.
Wśród znalezisk militariów ze wzgórza zamkowego w Sanoku
najliczniejszą grupę stanowią groty bełtów do kuszy – odkryto ich 19
sztuk (ryc. 3:2-7). Właściwie niemal w każdym sezonie badawczym,
począwszy od 1962 roku natrafiano na zabytek tego typu57. Zabytki te
wystąpiły głównie w nawarstwieniach i przy obiektach o chronologii
późnośredniowiecznej (2 połowa XIV–XV w.), a kilka sztuk odkrytych w
późniejszych nawarstwieniach (nr 241/22/05, 303/41/06, 306/47/06,
349/37/06, 349/39/06, 58/06, 442/84/07, 435/89/07) to zapewne
zabytki, które znalazły się na wtórnym złożu. Groty bełtów tworzą dość
spójny typologicznie zbiór, który w klasycznej klasyfikacji A. F. Medvedeva obejmuje typy 4, 6 i 858. Wśród tej grupy zabytków występują zarówno
okazy masywne i duże59, ale znajdujemy też zabytki dość smukłe lub sto53

Szymczak J. Początki broni palnej ... – S. 155.
Kotowicz P. N., Muzyczuk A. Militaria średniowieczne ... – S. 143-144, ryc. 9:6,10.
55
Nekuda R., Ustohal V. Militária ze Mstěnic // Službá Archeologie: sbornik k 75.
narozeninám Prof. Ph. Dr. Vladimira Nekudy / red. V. Hašek, R. Nekuda, J. Unger. – Brno,
2003. – T. 4. – Tab. I.
56
Kotowicz P. N., Muzyczuk A. Militaria średniowieczne ... – S. 144.
57
Kunysz A. Badania wykopaliskowe w Sanoku ... – S. 44-45, ryc. 2; Kotowicz P. N.
Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego ... – S. 9-10, kat. 73-78,
tab. V:4,6,13, VI:1-3; Kotowicz P. N. Wojowie i rycerze. Uzbrojenie średniowieczne na
pograniczu polsko-rusko-słowackim: katalog wystawy. – Sanok, 2004. – Kat. 157-159;
Zielińska M., Kotowicz P. N. Sanok późnośredniowieczny ... – Ryc. 3:6-8. Jeden z tych grotów
bełtów (nr MHS 541) poddano analizom metaloznawczym, które wykazały, że został on
wykonany z wysokofosforowego żelaza. Piaskowski J. Metaloznawcze badania starożytnych
i wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych i żużla z południowo-wschodnich ziem
Polski // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 19761979. – Rzeszów, 1984. – S. 190, ryc. 8:41; Kotowicz P. N. Militaria średniowieczne w
zbiorach Muzeum Historycznego ... – S. 9-10, kat. 74, tab. V:6.
58
Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук, стрелы, самострел) VIII-XIV вв. //
Археология CCCP. Cвод археологических источников. – М., 1966. – Вып. Е1-36. Groty
bełtów zbliżone do typu 8 wg A. F. Medvedeva odkryto także w trakcie badań twierdzy
Tustań. Рожко М. Зброя дальнього бою стародавньої Тустані (Наконечники стріл лука
та самостріла (арбалета) // ЗНТШ. – Л., 1998. – Т. 244 – С. 305-306.
59
Są to głównie groty typu 6 – por. Kotowicz P. N. Militaria średniowieczne w zbiorach
Muzeum Historycznego ... – Tab. VI:1-3.
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sunkowo niewielkich rozmiarów (głównie typu 8 – por. ryc. 3:3,5). Jeden z
grotów bełtów60 różnił się od pozostałych tym, iż zaopatrzony był zapewne
w trzpień, może mieć on jednak chronologię wcześniejszą – XIII-wieczną61.
Inny (ryc. 3:5) nosi wyraźne ślady użycia, a właściwie uderzenia o twardą
zaporę – jest silnie wygięty. Wobec braku jakichkolwiek wzmianek o
napaściach na zamek sanocki w późnym średniowieczu, należy ostrożnie
założyć, że do zniszczenia grotu doszło w innych okolicznościach. Nie
wykluczone, że miało to miejsce podczas ćwiczeń strzeleckich załogi zamkowej, które choć nieoświetlone źródłowo z pewnością miały miejsce62.
Zaledwie jeden zabytek broni zaczepnej możemy wiązać z indywidualnym wyposażeniem kombatanta. Jest to, odkryty w 2007 roku,
puginał nożowy zachowany w dwóch częściach, odkrytych niemal
obok siebie. Zabytek ten zaopatrzony jest w sztabkowatą rękojeść z za
chowanymi pięcioma nitami mocującymi jej okładziny oraz dość wąską
głownię o wydatnym sztychu. Okaz ten zbliżony jest do odmiany B1c wg
Ł. Lewandowskiego, który formy takie datuje na XIV-XV wiek63.
Zaledwie kilka zabytków można wiązać z późnośredniowiecznym
wyposażeniem jeździeckim. Na pierwszy plan wysuwają się odkryte w
2006 roku trzy, bardzo zniszczone i fragmentarycznie zachowane ostrogi, zaopatrzone pierwotnie w bodźce gwiaździste. Ich stan zachowania
uniemożliwia pewne określenia typologiczne, a kontekst znalezisk nie
pozwala na ścisłe datowanie. Jedna z nich, zachowana w dwóch fragmentach odkryta została wraz z dwuczęściową, profilowaną sprzączką,
z którą stanowiła zapewne w przeszłości jedną całość (3:8-9). Wymia
ry i kształt zabytku, a także rodzaj fragmentarycznie zachowanego za
czepu (typ 3) pozwala łączyć ten okaz z odmianą B ostróg z bodźcem
gwiaździstym w klasyfikacji S. Kołodziejskiego. Chronologia tej odmiany
przypada na 2. połowę XIII i początki XIV w.64, co może sugerować, iż pochodzi ona jeszcze z czasów posadowienia na wzgórzu zamkowym grodu
ruskiego. Nie sposób natomiast jednoznacznie przyporządkować typologicznie łukowato wygiętego ramienia kolejnej ostrogi, zakończonego za
czepem typu 1 (ryc. 3:10). Niewykluczone, że mamy tutaj do czynienia z
ostrogą odmiany A w tej samej klasyfikacji, która datowana jest analogicz
nie jak wspomniana wyżej65. Zastanawia jednak fakt, iż ramię to odkryto
w skupisku, gdzie wystąpiły trzy fragmenty kolejnej ostrogi, zachowanej
60

Kunysz A. Badania wykopaliskowe w Sanoku ... – Ryc. 2.
Ewentualności takiej nie ujęto we wcześniejszym opracowaniu zabytku. Kotowicz P. N.
Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego ... – S. 9, tab. V:6.
62
Wobec faktu przebywania na zamku sanockim koronowanych głów nie od rzeczy będzie
również stwierdzenie, iż mogło tutaj też dochodzić do urządzania pokazów lub konkursów
strzeleckich.
63
Lewandowski M. Puginały średniowieczne z ziem polskich // Mediaevalia Archaeologica.
Acta Archaeologica Lodziensia / red. A. Nadolski. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk;
Łódź, 1986. – T. 31. – S. 108, tabl. II:6.
64
Kołodziejski S. Les éperons à molette du territoire de la Petite Pologne au Moyen Âge //
Memoires Archeologiques / red. A. Kokowski. – Lublin, 1985. – S. 165-166, fig. 4:2.
65
Ibidem. – S. 165, Fig. 4:1.
61
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niemal w całości (ryc. 3:11). Ostrogę tę, o kabłąku w kształcie litery V
i kolankowato wygiętych ramionach, charakteryzuje przede wszystkim
niezwykle długa szyjka bodźca (ok. 8 cm), która charakteryzuje właściwie
tylko ostrogi XV-wieczne66. Najbliższe typologicznie omawianemu okazowi
są okazy ostróg należące do odmiany I wg S. Kołodziejskiego67. W trakcie
badań M. Zielińskiej w 1981 roku odkryto także fragment wędzidła o
klasycznej dwuczłonowej formie, którego końce zakończone były pierwotnie dwoma niewielkimi kółkami (nr MHS 569). Ta niemal niezmienna w
czasie forma nie może być precyzyjnie datowana, chociaż kontekst odkrycia naszego zabytku wskazuje na jego średniowieczną metrykę68. W
2006 roku w nawarstwieniach późnośredniowiecznych odkryto również
połówkę dużej podkowy69 z wykształconym zaczepem i wąską bruzdą, w
której zachowały się osadzone trzy podkowiaki o stosunkowo płaskich
główkach (ryc. 3:12). Podkowa ta nie znajduje specjalnie bliskich analogii
w klasyfikacji J. Kaźmierczyka70, jednak użytkowanie podobnych form w
okolicach Sanoka dokumentuje luźne odkrycie niemal identycznej podkowy pod grodziskiem wczesnośredniowiecznym “Horodna” w Trepczy,
pow. sanocki71.
Kolejne sezony badawcze z pewnością pozwolą na sprecyzowanie
przedstawionych tutaj ustaleń, a także ujawnienie zupełnie nowych
danych dotyczących poruszanej problematyki. Już dzisiaj jednak możemy
stwierdzić, iż obwarowania późnośredniowiecznego zamku w Sanoku nie
były wykonane jedynie z drewna, jak postulowano po analizie źródeł
pisanych. Potężne mury obwodowe, wraz ze zlokalizowanymi w ich obwodzie basztami, a także wieżami doskonale ukazują rozmach inicjatywy
królewskiej i chęć pokazania monarszej potęgi. Zadziwiający jest natomiast rozrzut militariów odkrytych w trakcie badań archeologicznych.
Większość z nich koncentruje się w środkowej części dziedzińca zamkowego, a tylko nieliczne, mimo wieloletnich badań, odkryte zostały na
jego obrzeżach - co jednak istotne, w sąsiedztwie późnośredniowiecznych
obiektów obronnych. Z interpretacją tego fenomenu należy się jednak
jeszcze wstrzymać.
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Kołodziejski S. Les éperons à molette du territoire ... – Fig. 7:2, 8:1, 9:1-2; Koóšová
P. Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôch z územia Slovenska (12.-15. storočie) //
Archaeologia Historica. – 2004. – T. 29. – S. 536, tab. I-II.
67
Kołodziejski S. Les éperons à molette du territoire ... – S. 169, fig. 8:1.
68
Kotowicz P. N. Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego ... – S. 14,
kat. 80, tab. XII:2.
69
W 1448 r. starosta sanocki za zgodą kasztelana ustalił ceny za wykonanie przez kowali
podków (babatum) dla wałachów po 1 groszu, dla dużego konia po 5 kwartników i dla
małego konia po 4 kwartniki. A. Słownik historyczno-geograficzny ... – S. 103.
70
Kaźmierczyk J. Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Studia z dziejów kultury materialnej.
– Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk. – 1978.
71
Kotowicz P. N. Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego ... – S. 14-15,
tab. XII:8; P. N.Zabytki archeologiczne z okolic grodziska ... – S. 466, ryc. 3:H.
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РОЗВІДКОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В ОКОЛИЦЯХ МОНАСТИРЯ СМТ ПІДКАМІНЬ
НА БРОДІВЩИНІ

С

учасне селище міського типу Підкамінь, що на Бродівщині,
розташоване на межі двох природно-географічних областей
– Західного Поділля та Малого Полісся. Воно займає частину ВолиноПодільської височини і переважно розміщене на стику ВороняцькоКременецького горбогір’їв. З північного заходу на південний схід через
Підкамінь проходять горбисті пасма Медоборів, що складаються з
окремих, помітно виділених гряд, кряжів, конусоподібних скелястих
горбів, котрі нерідко піднімаються над місцевістю на висоту 50–60 м.
Нерідко на місцевості виділяють кам’янисті вапнякові заліснені та
оголені горби-стрімчаки, породжені ще у глибинах прадавнього
Сарматського моря (15–20 млн років тому). Місцевість Підкаменя
прорізана численними ярами та балками. У Підкамені бере початок
багато струмків, які впадають у річки Ікву та Серет.
Сприятливі ґрунтові, природнокліматичні, рельєфні та інші умови
сприяли порівняно ранньому заселенню навколишніх територій. У
селищі та поблизу знайдено кам’яні знаряддя, керамічні посудини,
які є характерними для археологічних культур неоліту та міднобронзового віку1. З недалеких околиць Підкаменя відомими є знахідки
речових матеріалів, що належали племенам висоцької культури
(IX–VI ст. до н.е.), населенню яке проживало у добу римського,
ранньослов’янського і давньоруського часу2.
Особливе місце в історії дослідження давнього історичного
минулого Підкаменя належить відомому українському досліднику
Михайлові Рожку, який у польовому сезоні 1984 та 1997 роках
у Підкамені виконував археологічно-архітектурні дослідження.
1
2

Гудима П. Підкамінь. Портрет на фоні століть. – Тернопіль, 2004. – С. 25.
Онищук Я. Скелястий велетень Підкамінь // Голос відродження. – 2001. – 17 лип.
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Прискіпливу увагу знаного у науковому світі архітектора привернув
місцевий монастир, який знаходиться на помітно виділеній горі, що
виділяється над сучасним селищем. Поблизу монастиря дослідник
не лише відкрив унікальну пам’ятку оборонного мистецтва
давньоукраїнської історії, але й на підставі виявлених пазів та врубів
зумів відтворити унікальне оборонне творіння3, котре містилося на
велетенському камені, від якого, ймовірно, походить сучасна назва
села.
Селище Підкамінь має досить давню історію. За твердженням
галицького історика ХІХ – початку ХХ ст. К. Зукєвіча, перша писемна
згадка про мешканців Підкаменя поміщена у польських монастирських
хроніках і датується 1245 р. Писемну згадку пов’язують із появою
у Підкамені ченців-домініканців. Автор твердить, що засновником
монастиря був польський місіонер, домініканець Я. Одровондж, якого
він навіть також вважає засновником Домініканського монастиря
у Києві4. Однак наведена інформація вимагає критичного підходу,
бо саме у ній у часи середньовіччя закладалися певні ідеологічні
підвалини і тому окремі документи стосовно їхньої автентичності не
зовсім правильно та синхронно відповідають відомим історичним
подіям, а отже, можуть мати пізніше походження.
З історії відомо, що чернечий Орден домініканців виник у Європі
на початку ХІІІ ст. Його виникнення пов’язують з іменем іспанського
місіонера Домініка Гузмана, який народився близько 1170 р., здобув
престижну богословську освіту, 1195 р. був висвячений та отримав
посаду каноніка в єпископській консисторії. Але Домінік відмовився
від запропонованої посади архієпископа і повністю віддав себе нелег
кій місіонерській праці з іновірцями. У 1216 р. папа Гонорій ІІІ почав
закладати основи для майбутнього чернечого ордену, в основі якого
мала лежати матеріальна убогість, релігійна відданість, праведність
та покірність. Домінік Гузман одним з перших підтримав ідею папи
римського і став фактичним виконавцем його задуму. Після смерті
Домініка (1221 р.) папа Григорій ІХ канонізував його у лику святих5,
і з цього часу орден стали називати Домініканським.
Перша писемна згадка про Підкамінь, яка виявлена у фондах
відділу давніх актів ЦДІАУ у Львові, значиться під 1441 р. Писемні
матеріали засвідчують передачу шляхтичу Петру Цебровському, що
походив із Жабокруків, у приватну власність с. Підкамінь. Серед
інших документів в архівних матеріалах відзначено величну забудову
замку Цебровського та костелу, виконану на крутому скелястому
урвищі у Підкамені.
Зазначені пам’ятки у зруйнованому та у значно перебудованому
вигляді дійшли до наших днів. Зараз вони творять великий
3
Рожко М. Про деякі оборонні Преображенські монастирі ХІІІ ст. в Галичині // Лавра.
– 1999. – № 1. – С. 46.
4
Zukiewicz K. Dzieje cudownego obrazu Maryi w kosciele oo. Dominikanow w Podkamenie.
– Kraków, 1907. – S. 5.
5
Житіє святих. – Л.: Місіонер, 1998. – Т. 1. – С. 163-165.
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архітектурний комплекс, що займає площу близько 10 га. У забудові
головного храму, каплиці, оборонних укріплень, житлових та
господарсько-адміністративних приміщень відзначається поєднання
різних архітектурних стилів (готика, бароко, ренесанс), що свідчить
про їх періодичну перебудову та добудову, яку пов’язують із
численними пожежами та руйнуваннями пам’ятки.
Монастир у смт Підкамінь Бродівського р-ну знаходиться з
південної сторони селища на значній височині одного з відрогів
добре виділеного гористого пасма, що сягає у висоту близько 200 м
над середнім рівнем розташування центральної частини сучасного
населеного пункту. Гористе пасмо займає доволі широку (бл. 1,5 км)
продовгувату смугу (4–5км), спрямовану у південно-східному напрямі
у бік с. Немяч. Гориста височина місцевості, де знаходиться монастир,
має нестійкий та нерівномірний ґрунтовий покрив. В окремих місцях
поверхню височини прорізають виступи – безформенні кам’яні глиби,
а в інших відзначаються ями, западини та печерні порожнини,
які, вірогідно, утворилися від вибирання каменю, піску чи інших
матеріалів.
Монастир мав добрий захист, який творили потужні основні та
допоміжні оборонні стіни, вимуровані з каменю. Основні захисні мури
зараз мають висоту 3,7–4 м та ширину близько 2 м. План забудови
монастиря мав форму близьку до прямокутника, яка розміщена
довшою стороною у напрямі схід – захід. Колись, у формі квадрата,
до монастирських приміщень із північної сторони примикав замок.
Серед споруд монастирського двору величністю забудови
відзначається центральний монастирський храм, який має багате
зовнішнє скульптурно-архітектурне оздоблення. Ширина храму – 28 м,
довжина – 55 м, висота – близько 40 м. Забудова споруди виконана
у готичному стилі. В окремих місцях на внутрішніх стінах будівлі
збереглися стародавні фрескові зображення. Загалом у недалекому
минулому приміщення храму було поруйноване та сильно занедбане
(побиті вікна, поламані двері, розкритими виявилися п’ять крипт,
відсутнє покриття долівки, обсипана штукатурка стін тощо).
Варто зауважити, що для будівництва храму поряд із каменем
використано різні типи цеглин. Переважану більшість складає
цегла-пальчатка, яка з’явилася у XV та широко використовувалася
в будівництві упродовж XVI–XVIIІ ст. Під час обстеження оборонних
стін, сторожових веж та монастирських будівель поміж каменями та
пальчаткою було виявлено кладку з тонких (3–4 см), продовгуватих
цеглин, які за характерною формою, розмірами, випалом та
структурою глиняного тіста нагадують давньоруську плінфу. З
плінфи збудований притвор головного храму монастиря. Наявність
плінфи серед пізніших будівельних матеріалів може бути свідченням
існування раніших забудов, з яких використали будівельний
матеріал.
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Потрапити на територію
монастиря можна було лише
через західні або східні ворота.
Територію
монастирського
двору захищали високі мури та
кутові потужні вежі. На сьогодні
збереглися лише округлі стіни
трьох веж. На основі залишків
перекриття можна твердити,
що вони мали триповерхові
рівні. Вежі, що знаходилася
на
північно-східному
куті
монастиря та східних воріт,
зараз не існує. Від неї залишився
фрагмент потужної кам’яної
стіни, залишки зруйнованих
фундаментів, окремі архітектурні
оздоблювальні фрагменти з надбрамних конструкцій та дорога,
викладена з тесаних каменів.
Діючими є лише західні ворота. У них виділяється міцна
монастирська брама, кована хвіртка, надбрамні консулі з бійницями
та інші традиційні для середньовіччя елементи фортифікацій.

Рис. 2. План монастиря в смт Підкамінь із зазначенням місць,
де були проведені розвідкові археологічні роботи
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Археологічні розвідкові дослідження було проведено на внутріш
ній та навколишній монастирській території (рис. 2). Слід зауважити,
що з північного боку монастиря (між монастирем та Каменем)
знаходиться Велика печера, яка була вирубана у кам’яній основі гори.
Пам’ятка ще вимагає детального окремого наукового обстеження.
З північного боку монастиря особливу увагу привертає
велетенський камінь, який на вершині сусідньої гори помітно
виділяється великими розмірами. Ще й досі з цим каменем місцеві
мешканці пов’язують численні легенди та перекази. На основі
зафіксованих різнотипних архітектурних “слідів”, виявлених від
забудовних конструкцій, Михайло Рожко виконав гіпотетичну
реконструкцію споруди, чим і засвідчував існування на Камені
стародавнього ранньохристиянського храму (рис. 1).
Згодом археологічна експедиція ЛНУ ім. І. Франка під керівницт
вом Р. Береста поблизу Каменя виконала розвідкові археологічні
роботи, унаслідок яких виявлено остеологічні матеріали, сліди
житлових та господарських споруд, а також різні знахідки доби
середньовіччя.
Шурф 1 розміром 1×1 м було закладено із західної сторони
Каменя на відстані 10 м від його середньої частини. Розбивку
шурфа виконано відповідно до просторової орієнтації. Верхній шар
(до 0,2 м) представив дернове супіщане покриття сірого кольору, у
якому зрідка траплялися шматочки дрібного вапнякового каміння.
На глибині 0,2–0,4 м від рівня поверхні виявлено хаотичний “засип”
кісток від кількох давніших поховань. У шурфі на зазначеній
глибині виявлено 262 кістки. Знайдено фрагмент черепної коробки,
розламану нижню щелепу, 34 ребра, 4 плечові, 5 ліктьових, 4
променевих, 9 великих та малих гомілкових кісток, 6 ключиць, 3
лопатки, 4 тазові кістки, 92 хребці хребтного стовпа та понад 100
дрібних кісток, які належать до групи нижніх та верхніх кінцівок
гомінідів (фаланги пальців, плесна, заплесна, човноподібні, таранні
та інші кістки). Чимало остеологічних матеріалів залишилося у стінках
у На глибині 0,4–0,6 м культурний шар відзначається темнуватим
відтінком. У шарі відзначено помітне зменшення остеологічних
знахідок та певну відмінність у стані збереження кісткових
матеріалів. Кістки мали значний ступінь розкладу, тобто порівняно
більшу архаїчність. Знайдені кісткові матеріали також знаходилися у
хаотично розкиданому положенні. Виявлено механічно пошкоджену
тазову кістку, кілька хребців, ребер, лопатку, 2 стегнових кістки, з
яких одна була розламана. У шурфі на глибині 0,6–0,8 м виявлено
безінвентарне захоронення. На основі характерних краніологічних
та диморфологічних ознак встановлено, що остеологічні матеріали
належать індивиду чоловічої статі. Аналіз ступеня облітерації
черепних швів дає підстави твердити, що похованому було 50–55
років. Покійник лежав у випростаному положенні. Кістки правої руки
лежали вздовж тулуба, а лівої опинилися під зрізом північної стінки
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шурфу. Раніше порушеними у похованні виявилися кістки таза та
нижніх кінцівок, які не відповідали антропологічній конституції
індивида. На остеологічних матеріалах не виявлено слідів механічних
пошкоджень, переломів та відзначено нормальні для функціонування
нижнього рухового апарату кульшові отвори, куди входять стегнові
кістки. Це дає підстави висловити припущення, що їх витягнули з
поховання, можливо, випадково або у процесі попередніх робіт. На
глибині 0,8 м під темно-чорним гумусоподібним шаром відкривається
світлого кольору піщана материкова основа. У стратиграфічному
плані залягання шарів та фіксації знахідок найкраще відображення
дає північна стінка шурфу, у якій залишилися кісткові рештки, добре
фіксується стратиграфія та ін.
Шурф 2 (2×2 м) було закладено у західному підніжжі пагорба, на
відстані 100 м від середньої частини Каменя. У закладеному шурфі на
глибині 0,2 м під стійким дерновим покриттям виявлено поховальну
плиту. Вона була витесана з вапнякового каменю і мала прямокутну
форму (1,6×0,4 м). По периметру плити була вирізана неглибока (до
1 см) канавка шириною близько 2 см. На плиті висічено зображення
однораменного хреста, що має висоту 0,5 м, ширину – 0,2 м. Хрест
символізовано опирався у підтрикутну фігуру, яка нагадує насип
могили. На плиті зафіксовано характерні неглибокі, округлої форми
ямкоподібні заглиблення, які, вірогідно, утворилися унаслідок впливу
комплексу природних чинників (дощ, мороз, вивітрювання тощо).
Схожі підплитові поховання виявлено на середньовічному кладовищі
в Уневі. Їх попередньо датовано XVI–XVII ст. На прохання монахів
монастиря виявлене підплитове поховання не досліджувалося.
Шурф 3 розміром 1×1 м було закладено приблизно в середній
частині північного схилу пагорба на відстані 46 м від середньої
частини Каменя у північному напрямі. Верхній грунтово-дерновий
шар, що має товщину близько 0,2 м, представлений легкою
сіро-піскуватою сумішшю, у якій виявлено кілька невеликих та
дрібненьких вапнякових каменів, декілька вугликів, шматочки
перегнилої деревини та ін.
На глибині 0,2–0,6 м відзначено залягання супіщаного світлокоричневого шару, у якому було знайдено кілька дрібненьких
невиразних тонкостінних фрагментів сірого кольору керамічного
посуду та глиняної обмазки. На глибині 0,6 м у південно-західному
куті шурфу 3 зафіксовано великий вапняковий камінь, який
отримав продовження у західній стінці шурфу. З глибини 0,6–1 м у
зазначеному шурфі відзначено потужний темно-коричневий шар, у
якому знайдено фрагменти керамічного посуду часів Київської Русі.
Серед знахідок привертають увагу уламки двох давньоруських
амфорок. Одна з них представлена великим фрагментом, інша –
меншими. Амфорки мали майже однакові розміри, добре вигладжену
поверхню, високо підняті та майже вертикально напрямлені вінця,
які у верхній частині мали ледь помітне звуження (D 18, D 17), а
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також добре виділений бічний
бортик у вигляді загостреного
носика, який є легко опущеним
від верхньої частини шийки на
4 та 3,5 см. Фрагменти амфорок
мають майже однакову товщину
стінок, але різний колір (менший
– сірувато-коричневий, більший
– цеглястий). За зовнішнім ви
глядом
більшого
фрагмента
амфорки можна відзначити, що
виріб мав опуклобоку форму
та об’єм близько 4,5–5 л. На
плечиках амфорки виділяється
орнаментація у вигляді п’ятьох
врізаних в основу горизонтальних
ліній. Також привертають увагу
уламки
кількох
опуклобоких
горщиків ХІІ–ХІІІ ст. (рис. 3), не
великий уламок конічної миски
та фрагменти покришок.
Дослідження темно-коричне
вого культурного шару у шурфі
дає підстави твердити, що його
формування відбулося за рахунок
перегнилих органічних решток,
найімовірніше деревини (дуба).
На нашу думку, темно-коричневий шар міг утворитися від перегнилої
деревини, з якої була збудована напівземляна споруда.
Західну сторону монастиря було також детально обстежено. На
підставі проведених робіт можна твердити, що в західній околиці
культурний шар майже відсутній. Тонкий ґрунтовий покрив
здебільшого тонким шаром залягає на кам’яну основу гори. У багатьох
місцях на поверхню ґрунту виходить гірська кам’яна основа. У
потужній гірській основі західного схилу у різних місцях зафіксовано
вісім каменеломень. У багатьох з них порівняно недавно утворено
скельні навіси, гроти та печерні порожнини.
На нашу думку, лише одна з печерних порожнин, що знаходиться
приблизно у середній частині гори з південно-західного боку від
приміщень сучасного монастиря могла мати колись практичне
призначення. Печеру видовбано у шарі м’яких піщаних та гіпсововапнякових відкладах неогенового періоду. Печерна порожнина
має форму низького, нерівного та доволі продовгуватого підземного
коридору з невеликими побічними нішами, заглибленнями та
короткими відгалуженнями. На стелі печери простежуються сліди
від кіптяви, продовгуваті та глибокі тріщини, які сприяють добрій
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вентиляції. Печера має низьке овальне склепіння висотою 0,9–1,2 м.
Ширина основного коридору, який виділяється піщаною долівкою,
становить 3–4 м.
Південна сторона монастиря відзначається більш пологим схилом
та нерівною поверхнею. Поблизу південних монастирських мурів
культурний шар відсутній. Під ґрунтовим покривом знаходиться
кам’яна основа гори. В окремих місцях камені виступають на
поверхню. У ґрунтовому шарі переважно зустрічаються невеликі
вапнякові камені. Відзначено наявність глибоких ям, яроподібних
ровів та різних заглиблень, які, вірогідно, утворилися внаслідок
добування каменю. На відстані 50–80 м від оборонної стіни
монастиря у південному напрямі (у сільських городах) на поверхні
ґрунту виявлено кілька фрагментів тонкостінної кераміки, яку за
характерними ознаками можна віднести до XVI–XVII ст. Керамічні
уламки мають сірий колір, багату орнаментацію, виконану у
вигляді комбінації прямих та зигзагоподібних ліній, яку зроблено
за допомогою спеціальних інструментів. Вироби належали великим
горщикам. Діаметр вінець одного з них, що мав опуклобоку форму,
становив 34 см, іншого, злегка біконічної форми, – 28 см.
Східна сторона монастиря мала подвійну оборонну стіну.
Внутрішня стіна разом зі східною брамою зруйнована раніше, а
зовнішня, що має висоту близько 3 м та ширину у верхній частині
близько 1,5 м, межує з сусідніми забудовами селища.
Кам’яні мури зовнішньої та внутрішньої стін викладені з цеглипальчатки та каменів. Колись у зовнішній монастирській стіні було
три хвіртки, через які прочанам можна було потрапити на територію
монастирського двору. Від колишніх проходів – хвірток у стінах
залишилися характерні замуровані аркоподібні ніші, які мали висоту
близько 2,5 м та ширину майже 2 м.
Зі східної сторони виявлено кілька невеликих фрагментів
середньовічної кераміки та скляних виробів. Уламки кераміки
належали кільком горщикам, а вироби зі скла – невеликій пляшці
та двом чашоподібним посудинам. На фрагменті одного зі скляних
тонкостінних виробів було нанесено зображення у вигляді міфічних
рослинних мотивів. З поверхні скла зафіксовано виділення
характерних сріблястих відшарувань, які спричинені руйнівними
процесами (ерозія скла).
На території монастиря зі східної його сторони було закладено
два розвідкові шурфи (між внутрішньою та зовнішньою оборонними
стінами).
Шурф 4 (1×1) орієнтовно знаходився поблизу кутової південнозахідної частини оборонного муру. Загалом до глибини 0,7 м
заповнення у шурфі надзвичайно перемішане, хоча можна виділити
три шари.
Верхній (до 0,2 м), ґрунтовий шар, який має злегка сіруватий
колір, в основному є сильно перемішаний з будівельним сміттям. У
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середньому шарі (глибина 0,2–0,45 м) відзначено кілька металевих
знахідок (осколки від боєприпасів, частина металевої миски, колючий
дріт, цвяхи та ін.), куски цегли-пальчатки, вапнякові камені, кістки
тварин. Особливий інтерес викликали знахідки трьох невеликих
фрагментів від мармурових, шліфованих, темно-коричневого кольору
плит із заглибленим епіграфічним надписом, який виконаний
латинським шрифтом. Напис був виділений позолоченими літерами.
На першому фрагменті літери нанесені великими буквами, а на
двох інших – меншими. Їхній зміст зараз досліджується. Попередньо
відзначимо, що маємо фрагменти двох посвячувальних плит. Про
одну з них згадується у роботі польського історика ХІХ ст. Садока
Баронча за 1870 р. Автор пише, що величну посвячувальну плиту
було встановлено у вівтарній частині головного храму ще у XVІ ст.,
однак не наводить її змісту.
На глибині 0,7 м відкривається кам’яна основа гори. До глибини
0,8–0,9 м вона представлена шаром дрібного вапнякового каміння, а
далі відзначено суцільну кам’яну брилу гори.
Шурф 5 (1×1 м) також було закладено у монастирському садку
відповідно до просторової орієнтації на відстані 55 м від внутрішньої
частини південного захисного муру монастиря та 60 м від зовнішньої
частини внутрішнього муру.
У стратиграфії шурфу 5 можна виділити три послідовні шари.
Верхній, ґрунтовий, що має товщину 0,2 м. Середній – це шар, який
утворився та формувався порівняно пізно (вірогідно XV–ХІХ ст.)
унаслідок різних будівельних робіт. Він має потужність від 0,2 до
0,5 м. Нижній шар представлений темнуватим прошарком, який
колись зазнав значних руйнувань. На глибині 0,6–0,7 м у шурфі
зафіксовано появу каменів та кам’яну основу гори, що унеможливила
дальше проведення археологічних робіт6.
Зі східної сторони монастиря знаходився замок. Писемні згадки
про його забудову датовані 1441 р. Після забудови тут виконано
значні землерийно-планувальні роботи. Приблизно на 1,5–2 м було
піднято рівень поверхні. Із західного боку замок мав потужну опорну
кам’яну стіну, яка ще й зараз має висоту близько 12 м.
Забудова приміщень замку та монастиря була виконана на
міцній кам’яній основі гори, яку називають Рожаниця. Нам удалося
простежити кілька метрів фундаментів вівтарної частини основного
храму монастиря, що знаходяться у приміщенні підземної частини
головного храму, де фундаменти будівлі покладені на потужну гірську
основу.
Таким чином, археологічні розвідкові роботи в околицях
монастиря с. Підкамінь Бродівського р-ну Львівської обл. засвідчують
його заселення ще з княжих часів та відкривають перспективи для
майбутніх широкомасштабних досліджень.
6
Берест Р. Я. Розвідкові археологічні дослідження території монастиря в с. Підкамінь
Бродівського р-ну Львівської обл.: звіт // Архів НДЛ-81 історичного факультету – Л.,
2005. – С. 58.
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РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В м. УГНЕВІ У 2006 р.
2006 року вперше було проведено археологічні дослідження
на території сучасного м. Угнова Сокальського р-ну Львівської обл.
Перша згадка про місто датована 1360 р.1 Роботи виконувалися
на двох ділянках: на території костелу Успення Богородиці та в
ур. Замочок (рис. 1). При костелі завданням досліджень було
зафіксувати стан фундаментів будівлі та локалізувати у разі
можливості рештки попереднього дерев’яного костелу, в ур. Замочок
– встановити час спорудження земляного валу.2
Результати археологічних досліджень
костелу Успення Богородиці
Костел Успення Богородиці розміщений на великій ділянці у
західній частині середмістя. В минулому ділянка прилягала до лінії
оборонного валу міста. Храм орієнтований головним фасадом на схід
до Ринкової площі. Крім костелу, на ділянці розташована двоярусна
дзвіниця з проїздом та брамою. З усіх боків територія костелу була
первісно оточена мурованою огорожею або валом. Особливістю цього
храмового комплексу є те, що дзвіниця поставлена перед головним
фасадом храму3.
При костелі Успення Богородиці для проведення археологічноархітектурних робіт було закладено три шурфи (рис. 2).
Шурф 1 розмірами 3×1,5 м розпланований при південно-західній
частині костелу (при примиканні ризниці до нави). Материк у вигляді
білої мергелевої глини виступив на глибині 2,43 м. Усі стратиграфічні
шари були насичені вкрапленням материка. Вони характеризуються
1

Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. – К. 1974. – С. 618.
Лазурко О. Р. Звіт про результати археологічних досліджень та території Державного
історико-культурного заповідника в м. Белзі. – Л., 2007. – С. 17.
3
Бевз М. Матеріали до архітектурно-містобудівної історії Угнова // Вісник інст. “Укрзахідпроектреставрація”. – Л., 2006. – Вип. 16. – С. 169-171.
2
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слабою та середньою гумусованістю, з малим насиченням артефактів
і належать до важких та середніх суглинків. У шурфі виявлено два
поховання.
Поховання І виявлено на глибині 0,75 м. Це було дитяче
тілопокладення у домовині зорієнтоване головою на схід. Руки
покійника випростані вздовж тіла. Загальна довжина кістяка
становила 0,8 м.
Поховання 2 виявлено на глибині 1,25 м. Трупопокладення
здійснювалося головою на схід без домовини і виходило за межі
шурфа. З виявленого фрагмента кістяка простежено лише променеві
кістки. Фундаменти нави та ризниці у шурфі знаходилися на
різних глибинах. Підошва фундаменту ризниці від цоколя костелу
знаходилася на глибині 2,65 м, до підошви нави – 3,23 м.
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Археологічні знахідки у шурфі І представлені незначними
фрагментами кераміки XVIII–XIX ст. та срібним солідом початку
XVII ст.
Шурф 2 розмірами 3×1,5 м закладений при північній стіні
костелу. У шурфі виявлено чотири поховання та дві поховальні
ями. Поховання 3 знаходилося на глибині 0,75 м і виходило за межі
розкопу. Виявлено лише череп та фрагменти плечей. Трупопокладення
здійснювалося головою на схід без домовини. Поховання 4 відкрито
на рівні 1,5 м. Трупопокладення здійснювалося головою на захід,
без домовини. Руки зігнуті і покладені на живіт. Нижні кінцівки
покійника відсутні через будівництво північного крила костелу,
яке їх перерізало. Поховання 5 знаходилося на глибині 1,65 м.
Трупопокладення західної орієнтації, без домовини. Руки покійника
зігнуті і покладені на груди. Аналогічно до поховання 4 гомілкові
кістки покійника відсутні. Поховання 6 знаходилося на рівні 1,63 м.
Через пошкодження кістяка фундаментом костелу зафіксовано лише
череп та грудну клітку.
Археологічні матеріали, виявлені у шурфі 2, представлені
фрагментами вінець гончарного посуду та уламком полив’яної кахлі.
Хронологічно вони належать до XVIIІ–XIX ст. Серед індивідуальних
знахідок виявлено монету, т. зв. “боратинку”, XVІІ ст.
Шурф 3 розміром 4,0×1,5 м закладений при східній стіні північної
вежі костелу з відступом 0,5 м від північно-східного кута. По всій
площині шурфа з глибини 0,4-0,5 м виявлено контури поховальних ям
та рештки дерева від трун. Для виявлення решток культурного шару
до закладення цвинтаря було вирішено продовжити шурф прирізкою
на 2 м, однак і в цій частині виявлено численні поховання, опущені
в материк.
Тут зафіксовано понад 10 поховань та поховальних ям.
При фундаменті виявлено невелику ділянку поховальної ями та
перепоховання, які, очевидно, були перерізані під час влаштування
фундаментів. Найкраще збережене поховання 8. Поховання 12 було
перерізане дитячим похованням 13. Дитячі кістки виявлені також у
заповненні поховальної ями 7.
Фундамент цегляний, кладений на вапняно-піщаному розчині.
Нижня частина (висотою 0,37–0,40 м) викладена з пісковикуплитняку. Рівень закладки фундаменту зафіксований на гл. 0,38–
0,40 м. Поверхня материка (щільні шари опоки) залягає на відмітці
1,15 м, низ фундаменту – на гл. 2,85 м.
Найкраще стратиграфія терену прослідковується при фундаменті
костелу. Шар 1 сформований в кінці ХХ ст. з побутового сміття. Шар
2 – чорний гумус, що сформувався на ділянці після ремонту 20-х рр.
ХХ ст. під час функціонування храму до 1951 р. Шар 3 – вугілля з
часу пожежі (ймовірно 1914 р.). Шари 4 (вапно), 5 (будівельні рештки)
– свідчення великого ремонту об’єкта. Вдалося виявити невеликі
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фрагменти похованого ґрунту (1,00-1,15 м), покритого шарами з
материковими викидами. Імовірно, це рівень закладання першого
храму на цій ділянці. Нажаль, у цьому шарі археологічні артефакти
не виявлені. При північній стінці шурфу зафіксовано дві підстовпові
ями квадратної форми, опущені в материк з рівня денної поверхні
функціонування костелу.
Керамічний матеріал, виявлений у поховальних ямах, датується
XVII–XVIII ст. У заповненні поховальної ями 13 виявлено скляну
поліхромну намистину XVІІ–XVІІІ ст. Вона орнаментована косими
лініями жовтого та білого кольорів.
Характеризуючи поховання, можна виділити чотири рівні за
глибиною їхнього залягання.
І рівень (0,4–0,75 м). У цьому горизонті виявлено контури
поховальних ям та рештки дерева від трун. Також два поховання
1 і 3, орієнтовані на схід, більшу частину котрих перерізає
фундамент костелу. Ці поховання є ранішими за костел. Захоронення
безінвентарні.
ІІ рівень (1,14–1,19 м). У цьому горизонті виявлено контури
поховальних ям та поховання 9, 10, 13. Всі поховання орієнтовані на
захід. Лише поховання 9 дещо зміщено в південно–західну сторону.
Захоронення безінвентарні.
ІІІ рівень (1,24-1,45 м). У цьому горизонті виявлено контури
поховальних ям та поховання 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14. Усі поховання
орієнтовані на захід. Лише поховання 8 та 12 дещо зміщені в
південно–західну сторону. Захоронення безінвентарні.
ІV рівень (1,58-1,65 м). У цьому горизонті виявлено контури
поховальних ям та поховання 5, 6, 15, 16, 17, 18. Усі поховання
орієнтовані на захід. Лише поховання 16 дещо зміщено в південно–
західну сторону. Захоронення безінвентарні.
У результаті археологічних досліджень виявлено 25 знахідок.
Найпоширенішими є керамічні артефакти, представлені фрагментами
мисок, кахель та горщиків ХVII–XVIII ст. Серед металевих виробів
виявлена пласка залізна підківка С-подібної форми, типова для
зазначеного періоду. Скло представлено гутним денцем келиха
синього кольору та вище згаданою бусинкою. Усі знахідки виявлені
на глибині до 0,7 м та датуються ХVII–ХІХ ст. Доказом цього є
нумізматичний матеріал. Зокрема, срібний Солід Густава Адольфа
XVІІ ст.4 знайдений на глибині 0,6 м, вже згаданий мідний шеляг
XVІІ ст., виявлений на глибині 0,35 м та один мідний грош 1900 р.,
знайдений на глибині 0,3 м. Окремою знахідкою є крем’яний відщеп,
котрий знаходився на глибині 0,4-0,6 м у шурфі І і лежав у порушених
культурних нашаруваннях.
Отже, в ході археологічних досліджень при костелі Успення
Богородиці виявлено кількашарове кладовище, яке існувало при
4

Зварич В., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. – Тернопіль; Л. 1998. – С. 338.
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Рис. 3. План та стратиграфічний профіль перетину валу.

костелі. Визначено рівень залягання фундаментів споруди. Зібрано
незначну кількість археологічних та нумізматичних знахідок, що
доповнили історичні дані про існування костелу.
Результати археологічних досліджень в ур. “Замочок”
Замок в Угнові розташовувася на березі р. Солокія і з двох сторін
був захищений заболоченою долиною ріки. З третьої сторони підступ
до твердині було закрито середмістям. З 1580 р. існують згадки про
розбудову замку5.
У грудні 2006 р. проведено археологічні дослідження валу,
який в минулому оточував колишній замок. При західному торці
валу закладено траншею розмірами 8×1 м. Культурні нашарування
простежені на глибину до 1,86 м. Стратиграфічні нашарування
складалися з дерну, під яким залягав шар білої глини потужністю
0,30–0,40 м. Ймовірно, він виконував укріплювальну функцію. Це
пояснює добру збереженість форми та розміру валу. Під глиною
в локальних місцях з чіткими границями послідовно залягають
нашарування гумусованих супісків та суглинків із вкрапленням
материкової глини. Материк у вигляді білої глини виступив на рівні
1,85 м.
На проміжному етапі досліджень на рівні 0,80 м у плані траншеї
простежено контур споруди. На карті Угнова 1854 р. при валі
5

Бевз М. Матеріали до архітектурно-містобудівної історії Угнова … – С. 169-171.
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позначені житлові споруди, які знаходилися на місці закладання
траншеї6. На поверхні материка виявлено дві заглиблені ями округлої
в плані форми (рис. 3). Вони, ймовірно, були конструктивними
елементами споруди.
Археологічний матеріал представлений 21 знахідкою. У ньому
переважають фрагменти кераміки кінця XІV–XVI ст., яка виявлена
на гл. 0,45–0,9 м (рис. 4).
Враховуючи результати досліджень, можна припустити, що
спорудження валу навколо угнівського замку датується кінцем XІVXVI ст.

Рис. 4. Фрагменти вінець гончарного посуду
6
Бойко О., Слободян В. Костел Успення Пресвятої Богородиці в м. Угнові // Вісник
інст. “Укрзахідпроектреставрація” – Л., 2007. – Вип. 17. – С. 56.
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Археологічні дослідження
на вул. Краківській-Вірменській у 2007 р.
2007 року науково-дослідний центр “Рятівна археологічна служба”
ІА НАНУ провів археологічні дослідження на вул. Краківській, 6-12 у
м. Львові.
Досліджувана ділянка, знаходиться в історично сформованому
центрі міста, у північній частині Середмістя (рис. 1).
Освоєння території Середмістя розпочалося з його північної
частини,1 яка лежала найближче до стародавньої торговиці на
перетині двох важливих торгових шляхів.
Первісна назва вулиці Краківської – Татарська, або “Поганська”.
Вулиця названа так тому, що на ній при Краківській брамі було
кілька будинків татар.2 Сучасна назва вперше зустрічається 1441 р.
і походить від того, що вулиця була початком великого шляху на
Краків, який проходив по сучасній вул. Городоцькій3.
У податкових реєстрах з початку XV ст. серед мешканців вулиці
переважають ремісники найрізноманітніших професій, серед яких
найбільше було пекарів, та ремісників пов’язаних з обробкою металу.
Тут працювали львівські мечники4. В національному складі населення
вулиці становили німці, українці, вірмени та поляки, прізвища яких
знаходимо в архівних матеріалах XIV–XV ст.
Вул. Вірменська (перша згадка про цей квартал датована 1394 р.)5
з вул. Краківською є найдавнішими транспортними комунікаціями
львівського середмістя. Вона вперше фіксується у документах під
1441 р.6 Найвизначнішою пам’яткою на цій вулиці є Вірменський
собор, найдавніша частина якого датується 1363 р.
1
Могитич Р. Розвиток планувальної структури північно-західної частини львівського
Середмістя (до кінця XIV ст) // Вісник інст. “Укрзахідпроектреставрація” – Л., 2000.
– Ч. 11. – С. 17.
2
Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові. – Л.: Каменяр, 1991. – С. 74.
3
Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. – Л., 2002. – С. 122.
4
Там само. – С. 123.
5
Качор І., Качор Л. Львів крізь віки. – Л., 2004. – С. 73.
6
Мельник Б. Вулицями ... – С. 147.
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Рис. 1. План розташування досліджуваної ділянки

На вул. Краківській, на ділянці, що підлягала дослідженню,
знаходилося чотири кам`яниці за номерами 6-12, історія яких добре
задокументована архівними матеріалами, починаючи з XVI ст.
(рис. 2).
Кам’яниця № 6 у 153640-их роках, носила назву
власника Андрія Кульганека, а
з другої пол. XVI ст. виступає
як дім Кульгановських. Вона
вже на той час мала трьох
співвласників, згодом – у
XVII ст. – кількість співвласни
ків доходила до 6–8 oci6, серед
яких зустрічаємо у 166484 pоках відомого львівського
історика
та
бурґомістра
Б. Зиморовича. У цьому ж
часі поряд iз першою назвою
зустрічається i паралельна
– кам’яниця Гринвальтова,
або Гринвальтовська за іме
нем
Габріеля
Гринвальта,
що, можливо, доклався до її
розбудови.
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Будинок № 8 у XVI-XVIІ ст. належав міщанській родині Кіностів:
Мартину (1536), муляру Станіславу (1537-38), Шимону (1569-1610),
Мартину (поч. XVII ст.) від яких дістала назву кам’яниця Кіностовська.
З середини XVII ст. переходить в іншу власність і якийсь час носить
паралельну основній ще одну назву Засядських, згодом – зрідка –
Чеховичівська – за іменем її власника, доктора медицини i львівського
бургомістра Андрея Чеховича. Проте остаточна назва кам’яниці до
XVIII ст. залишалася Кіностовська.
У міському архіві виявлено описи поділу між власниками кам’яниці
Кульганківської за 1572 та 1576 роки, поділу між спадкоємцями
кам’яниці Кіностовської за 1610, 1646 роки, будівельний кошторис
на ремонт цієї кам’яниці з 1660-х років.7
Найдавнішими фіксованими мешканцями кам’яниці № 10 були
слюсар Іван (1535), Микола Угрин (1536-37), сідляр Мушка (1538),
мечник Якуб (1542). У 1569-1589 роках власником названо Якуба
Сошку, права якого успадкувала вдова. Тому на поч. XVIІ ст. вперше
фіксується власна назва – дім Якубової Сошини. Незабаром дім
переходить у власність львівського патриція Станіслава Шольца i вже
з 1647 р. отримує остаточну назву кам’яниця Станіслава Шольца (або
Шульца).
У будинку № 12 в 1536-42роках мешкав Йон Квартник, тому
будинок уже в 1560-х роках носив власну назву дім Квартниковський.
Близько 1630 р. власником будинку стає Ян Убальдіні делля Ріппа,
міський радник з 1644 р., нащадок Урбана Убальдіні – купця родом з
Флоренції. Вiд нього кам’яниця отримала назву Убалдиновська.
З приходом Австрійської імперії будинки, які на той час
перебували у порівняно задовільному технічному стані, зазнають
різних модифікацій, зокрема надбудови поверхів зі зміною систем
водовідведення з даху, перебудов фронтальних стін, перепланувань
приміщень тощо. Усе це призвело до того, що на початку ХХ століття
кам’яниці досягли критичного стану експлуатації та були розібрані.
У 1930-х роках на місці вже знесених кам’яниць № 8, 10 та 12 біля
ще iснуючого будинку № 6 знаходилися складські приміщення.
Кам’яниця № 6 розібрана уже в повоєнний час – у 1940-50-х роках.
Згодом, у радянські часи, на їхньому місці, а також на місці
кам’яниці № 6 було облаштовано дитячий майданчик.
Розкопки проводилися в південній частині досліджуваної
ділянки. Відкрита площа сягала 360 м2. Розкоп розбито на сітку
квадратів розмірами 2×2 м. Розкопані рештки підвальних приміщень
з перегородками отримували назву “сектор”, у результаті чого розкоп
мав 6 секторів. Для встановлення глибини залягання підошв мурів
колишніх кам`яниць та фіксації стратиграфії в секторах були закладені
зонди з прокопкою до материкового шару. Загальна площа розкопу
7
ЦДІАУЛ, фонд 52, опис 2, спр. 184. – С. 813-815; спр. 345. – С. 879, 1090; спр. 347.
– С. 294; спр. 58. – С. 1387; спр. 375. – С. 449-451.
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була розкрита на глибину 1,5–2,0 м. Дослідження супроводжувалися
графічною та фотофіксацією.
Під час археологічних досліджень відкрито відносно добре
збережені рештки підземних стін кам’яниці № 6 та частково збережені
мури кам’яниці № 8. Розкриті будівельні конструкції є підземними
частинами кам’яниць і не сягають поза межі головних будинків
кам’яниць № 6 та 8. Майже на всю глибину розкриття заповнення між
стінами складалося із засипки з будівельних матеріалів повторного
використання.
Після розчистки завалів видалося можливим описати конструкції
підземних стін кам’яниць і простежити стратиграфічні нашарування.
У межах розкриття найкраще збереглися стіни пивниць кам’яниці
№ 6 та одного конструктивного прольоту кам’яниці № 8 прилеглого
до неї.
Сектор 1
Знаходився в південно-західній частині ділянки археологічних
вишукувань (рис. 3). Його довжина сягала 5,5 м, ширина – 3,4 м.
Тут закладено зонд площею 1,0×1,2 м, який прокопано на глибину
4,8 м для дослідження і встановлення глибини залягання підошви
межового муру будинку № 6 і фіксації стратиграфії.
Межовий мур знаходився у південій частині розкопу і простягався
по лінії захід-схід уздовж секторів 1, 2, 3. Він мурований з ламаного
каменю-пісковика. Товщина муру складала 0,92–1,0 м. Його підошва
запущена глибоко в материкову глину і зафіксована на глибині 3,9 м
від рівня сучасної поверхні.
У східній частині сектора знаходится поперечна стіна, яка
розділяла сектори 1 і 2. Вона мурована з ламаного каменю і є тоншою
від межового муру, її товщина становить 0,60–0,75 м. Підошва стіни
запущена в материк на глибину 3,2 м. У ній влаштовано дверний
проріз, який сполучає пивниці. Його ширина 1,25 м, висота приблизно
1,65 м. Поріз перекритий арковою перемичкою, мурованою у
півцегли, відкоси також вирівняні цегляною кладкою.
Закладений у південо-східній частині сектора зонд дав змогу
простежити стратиграфічний шар, який складався з будівельного
румовища. Воно утворилося в результаті спорудження межового мур.
Нижче залягав прошарок вугілля, який лежав на материку – мергелі
світло-сірого кольору, і сформувався, можливо, в результаті пожежі.
У південно-західній частині зонда на глибині 4,5 м зафіксовано
рештки обгорілої дерев’яної бочки. Вона була відкрита на довжину
0,5 м. Її діаметр становив приблизно 0,62 м, товщина стінки 0,04 м.
Бочк знаходилася на рівні шару вугілля.
Сектор 2
Розташований у південній частині розкопу (рис. 3), його розміри
3,35×3,20 м. У межовому мурі кам’яниці № 6, який знаходився в
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Рис. 3. План архітектурних розрізів
за Р. Могитичем та А. Мартинюк-Медвецькою
1 – архітектурно-археологічні обміри збережених фрагментів проводились по
верхніх партіях стін (на відм. 280,96–280,00), а також по нижчих партіях
(на віди. 0,000, що встановлений на – 2,31 м нижче рівня ґрунту на наріжнику
гаража і дорівнює 279,61 м топогеодезичної системи міста).
Контур стін по верхньому ярусу не завжди збігається з нижніми ярусами, і
де відхилення спостерігається, додатково супроводжується надписами (низ
стіни, т.д.). Здійснені проміри по ± 0,000 = 279,61 м є на наших кресленнях
– розгортках стін та планів
2. цей план є суміщеним планом верхнього та нижніх ярусів

південній частині сектора, у кам’яній кладці простежувалася цегла
розмірами 28×13×8 см. У центральній частині цієї стіни знаходилося
склепіння шириною 1,5 м і висотою 2,3 м, споруджене з цегли формату
29×14×8,5 см. У східній частині сектора закладено зонд (розміром:
3,2×1,2 м), прокопаний на глибину 3,4 м від рівня денної поверхні.
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Тут зафіксовано кам’яне мощення долівки підвального приміщення,
виконане з рваного каменя – пісковика. У східній частині сектора
знаходилася стіна з дверним прорізом у вигляді арки висотою
1,83 м і шириною 1,2 м. Стіна розділяла сектор 2 і 3. Її західна частина
зведена з каменю-пісковика на вапняно-піщаному розчині, а східна
сторона побудована з цегли розмірами 29×12,5×9 см.
Сектор 3
Відкритий у східній частині ділянки, відведеної під розкоп (рис. 3).
Розміри сектора – 3,3×2,6 м. Стінки мурів викладені з цегли (розмір
28×14×6 см). На північній стінці сектора прослідковувалися залишки
цементної штукатурки. Верхня частина цих кам’яних конструкцій
вимурована на вапняно-піщаному розчині з каменю-пісковика.
Склепіння перекриттів над підвальними приміщеннями присутні
у всіх секторах. Вони влаштовувалися на пізніших етапах розвитку
кам’яниць. П’яти склепінь зарубані у товщу мурів. Стріла склепінь
проектується значно вище від сучасної позначки поверхні вулиці.
Отже, підлога першого поверху обидвох кам’яниць піднімалася над
сучасним рівнем хідника вулиці Краківської щонайменше на метр.
Сектор 4
Його розміри становили 2,5×2,5 м, розташований у західній
частині ділянки (рис. 3). Південна та північна стіни затерті вапнянопіщаним розчином. У північній стінці знаходилася ніша розмірами
0,6×0,5×0,2 м, функціональне призначення якої невідоме. Північна
сторона сектора в її нижній частині викладена з каменю-пісковика. У
верхній частині муру прослідковується кладка, яка була вимурувана
в 3-4 ряди з цегли-пальчатки. У цьому секторі склепіння є цегляним,
змуроване з модульної цегли розміром 7×13×27 см, що може вказувати
на його пізнє – не раніше 2-ї пол. ХVІІ ст. – походження. Склепіння
перекриттів заокруглюється в напрямку на північ.
У східній частині сектора був закладений зонд 3 (розміри
1,0×1,1 м). У ньому зафіксовано підошву (-4,3 м від рівня денної
поверхні) муру, яка запущена в материковий шар.
Сектор 5
Знаходився в північній частині досліджуваної території (рис. 3).
Площа камери підвалу становила 3,65×2,5 м. У південній частині
сектора знаходився межовий мур, який розділяв кам’яницю № 6 і
№ 8. Конструкції цього муру підлягали перекладці, на що вказує ужита
модульна цегла у лицевих частинах, що переходить у конструкції
склепінь. Його середня частина забутована дрібним каменем
на вапняному розчині. У західній частині сектору влаштована
перегородка, викладена з каменю, вона розділила простір на два
вузькі витягнуті приміщення (сектор 4 і 5). У його північній та
східній стінках добре фіксується цегла-пальчатка, яка, очевидно, має
повторне використання.
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У східній частині сектора закладено зонд 2 розмірами 1,0×0,8 м,
де на глибині 3,8 м було прослідковано підошву муру. Фото і графічно
тут зафіксовано східну стратиграфічну колонку. Вона складалася із
мергелю сірого кольору (перевідкладений материк) з вкрапленнями
вугликів, піску жовтого кольору, та материку (мергель) світло-сірого
кольору.
Сектор 6
Відкрито в північно-східній частині розкопу (рис. 3). Його
площа становила 4,3×2,6 м. У західній частині сектора знаходилися
сходи, складені з шести збережених кам’яних блоків випадкової
форми. Максимальний габаритний розмір однієї з найбільших
сходинок – приблизно 1,75×0,3–0,5×0,23 см. Їхня поява викликана
переплануванням, у результаті чого за рахунок тильної ізби
вигороджено додатковий простір для сходової клітки. При цьому була
перемурована поперечна стіна між сектором 6 і 5. Цегла, використана
для обличкування лицевої поверхні цієї стіни, така сама, у підмурівку
сходових блоків та у п’ятах склепінь межового муру.
У південній частині сектора знаходився межовий мур, у якому,
як і в секторі 5, простежувалися вставки з цегли, замазані вапнянопіщаним розчином.
У південній частині цієї ділянки закладено зонд 1, який мав
розміри 1,2×0,9 м і прокопаний на глибину 4,4 м від рівня сучасної
поверхні. У ньому на глибині 4,32 м прослідковано підошву межового
муру.
Тут зафіксовано східну стратиграфічну стінку зонда, яка
складалася з вугільного шару, супіску темно-коричневого кольору,
який утворився в результаті вирівнювання поверхні, супіску сірого
кольору – фундаментний рів, що утворився в результаті спорудження
межового муру, супіску яскраво – жовтого кольору, мергелю сірого
кольору (перевідкладений материк), стерильного материкового піску
жовтого кольору, та материка (мергель світло-сірого кольору).
Під час археологічних досліджень було знайдено 196 артефактів.
Їх умовно розділено на такі групи: кераміка (112 од.), скло (26 од.),
метал (22 од.), кістка (1 од.).
До чисельнішої категорії знахідок – кераміки – належать фрагменти
гончарного посуду, покришки, кахлі з румпами та люльки. Посуд
представлений вінчиками, боковинами та денцями горщиків, мисок
та пляшок. Фрагменти переважно темно-сірого кольору. На деяких
вінчиках прослідковується заглиблений геометричний орнамент.
Зустрічаються фрагменти вінець та денець, зовнішня та внутрішня
поверхня яких оздоблені поливою світло- і темно-зеленого кольору
(рис. 4).
Кахлі прикрашені темно-коричневою та темно-зеленою поливами
і мають рельєфний геометричний та рослинний орнаменти.

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВУЛ. КРАКІВСЬКІЙ-ВІРМЕНСЬКІЙ ...

Рис. 4. Керамічні знахідки з розкопок

Серед кераміки велику частку складають фрагменти і уламки
пляшок з ручками на воду, які мають клейма. Клейма рельєфні, у
плані округлої форми (діаметр 3,5 см). Зовнішній діаметр горловин
посудин приблизно 2,8–3,3 см, діаметр денець становить 9,5–10 см.
Такі пляшки досить часто зустрічаються під час розкопок у Львові і
датуються XVIII–XIX ст.
До керамічних артефактів також належать дві люльки. Вони
мають на чашечці заглиблений та рельєфний орнаменти. Одна люлька
темно-сірого кольору, інша покрита світло-зеленою поливою (рис. 4).
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Скляні вироби представлені в основному горловинами і денцями
гутних і мануфактурних посудин, які мають біле, світло-зелене
та світло-коричневе прозоре скло. До числа скляних артефактів
належить чорнильниця. Ці знахідки датуються XVII – першою пол.
XX ст.

Рис. 5. Індивідуальні знахідки з розкопок
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До металевих знахідок належать залізна ложка, гільза, хрестик,
рельєфна бляшка із зображенням профіля людини і написом “SHOPIN” та дві пломби. Одна пломба в плані вісімкоподібної форми, а
інша напівокруглої. Предмети, які були виготовлені з металу, можна
відносно датувати XVIII – першою пол. XX ст. (рис. 5).
Виріб з кістки представлений точеною, орнаментованою
паличкою, яка, можливо, була виготовлена зі слонової кістки. Вона
в перетині круглої форми, нижня частина загострена. Можливо, ця
знахідка має імпортне походження. Функціональне призначення її не
встановлено.
Нумізматична колекція складається з 46 монет.
Серед мідних монет знайдено 22 мідні шеляги, які відомі в
історичній літературі і мають народну назву “боратинки”. Вони
карбувалися протягом 1659-1666 років і були поширені в Польщі,
Литві та суміжних територіях Речі Посполитої в XVII – другій пол.
XVIII ст. “Боратинки” є дуже поширеними знахідками у Львові.
До цієї групи знахідок належать також мідні крейцери, які
виготовлялися в Австрії з 1815 р. і до перої пол. ХХ ст.; 10 пфенігів
(Німеччина, 1939 р) зі свастикою на аверсі.
На особливу увагу в нумізматичній колекції заслуговують дві
срібні монети. Це шеляг литовський із зображенням на аверсі букви
“S” під короною. По колу аверса прослідковується напис “SIG III D
G REX POMDL”. На реверсі зображено два щита під короною, під
щитами знаходяться дві риби в вертикальному положені, по колу
реверса напис “SOLIDVS M-D LITV 1626”. Наступною монетою є
злотий 1932 р., аверс представлений зображенням профілю жінки,
реверс герб Речі Посполитої, під гербом дата 1932, по колу напис
“Rzecz Pospolita 5 zlotych”.
У результаті проведених археологічних розкопок розкрито
залишки підвальних приміщень втраченої забудови XV–XVIII ст.
Виявлені конструкції підземних частин кам’яниць належать до
давньої забудови Львова.
У процесі польових науково-дослідних робіт було знайдено
189 артефактів, виготовлених з кераміки, скла, металу та кістки.
Особливу цінність становлять знахідки, які належать до нумізматики
та сфрагістики. Отриманий рухомий археологічний матеріал
представлений у вигляді фрагментів та уламків, різночасовий і
хронологічно охоплює період від поч. XV до першої пол. XX ст.
Археологічні дослідження показали, що на цій ділянці культурні
нашарування, раніші за XV ст., були знищені внаслідок спорудження
будинків пізнішого часу.
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Наталя БУЛИК

АРХЕОЛОГІЯ ДОБИ РОМАНТИЗМУ
В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ
ХІХ століття по праву називають віком археології1. Саме на цей
хронологічний відтинок часу припадає формування цієї наукової
дисципліни. Не була винятком у цьому і Східна Галичина2.
Питання витоків археології на західноукраїнських землях
піднімалося неодноразово в українській літературі3. Окремі фрагменти
розвитку археології в Галичині розглядали польські дослідники4. Так
чи інакше значна кількість проблем історії археології, зокрема її
раннього періоду, залишається відкритою та актуальною.
Предметом нашого дослідження виступає історія археології
на початковому її етапі, в час, який в історичну науку увійшов
як доба романтизму, становлення якого у Східній Галичині
відбувалося паралельно з розвитком таких галузей історичної науки
як етнографія та археологія, виявом чого були збір етнографічних
та фольклорних матеріалів, археологічних знахідок, формування
1

Abramowicz A. Wiek archeologii. – Warszawa, 1967. – 189 s.
Напівофіційна назва східної, переважно заселеної українцями, частини “Королівства Галичини і Льодомерії” у межах Австрії у 1772–1918. На відміну від західної заселеної поляками. Межу між обома частинами становила границя Львівського і Краківського апеляційних судів.
3
Білас Н. Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина ХІХ – 30-ті
роки ХХ ст.) – Автореферат дисер. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спеціальність 07.00.04 “Археологія” / Н. Білас. – К., 2004. – 16 с.; Киричук О. Археологічні
дослідження Ставропігійського Інституту в 70-90-х роках ХІХ ст. // АДЛУ. – Л., 2000.
– Вип. 4. – С. 214-227; Курінний П. Історія археологічних знань про Україну. – Полтава, 1994. – 140 с.; Петегирич В., Павлів Д. Археологія у дослідженнях членів НТШ //
ЗНТШ. Праці історико-філософської секції. – Л., 1991. – Т. 222. – С. 412-426; Ситник
О. Постаті археології Львівського університету у фокусі столітньої історії // АДЛУ. – Л.,
2005. – Вип. 8. – С. 11-45.
4
Abramowicz A. Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek. – Warszawa; Łódź, 1991.
– 206 с.; Kostrzewski J. Dzieje polskich badań prehistorycznych. – Poznań, 1949. –
221 s.; Nosek S. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce. – Wrocław, 1967.
– 268 s; Lech J. Between Captivity and Freedom. Polish Archaeology in the 20th Century.
– Warsaw, 1999. – 222 p.
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приватних колекцій, виникнення музеїв та
наукових товариств. Звернення до свого
минулого, зокрема до побуту, мови, звичаїв
було одним із характерних явищ цієї епохи.
В аристократичних колах вважалося добрим
тоном збирати старовинний посуд, предмети
побуту, картини, зброю тощо.
В
галицькій
археології
романтизм
прийнято окреслювати 1818–1875 роками.
Такі хронологічні рамки доволі умовні. Нижня
межа пов’язана з виходом у світ праці Зор’яна
Доленги-Ходаковського “Про слов’янщину
дохристиянську”, а верхня – створенням
Археологічного товариства у Львові, з якого
починається інституціоналізація археології,
що є характерною ознакою для наступного
етапу – позитивістичної науки.
У добу романтизму в археології Східної
Галичини відбулося достатньо подій, щоб го
ворити про те, що саме в цей час відбувається
зародження археологічної науки.
Як
уже
відзначалось,
романтична
археологія бере свій початок від праці Зоряна
Доленги-Ходаковського (1784–1825) (рис. 1)
(справжнє ім’я Адам Чарноцький) “Про
слов’янщину дохристиянську”, яка побачила
світ у 1818 р. (рис. 2). Її автор у 1815–1819
роках здійснював наукові подорожі, з яких
залишилось багато нотаток про городища і
кургани на території Галичини5.
Інформація про такі мандрівки в
Галичині підтверджується одним з листів
до намісника Галичини, у якому читаємо:
“...прошу дозволити провести дослідження
на території Королівства Галицького і
продовжити свої пошуки. З цією метою
прошу дати свій дозвіл: щоб мені можна
було їхати по всій Галичині і Буковині і
збирати подання у співах, обрядах ... в могилах і валах старовинних,
де була б потреба, аби
можна було пошукати ознаки –
ким, в якому столітті і з якою метою були насипані; зняти плани
з деяких археологічних об’єктів, зокрема у Червонограді і Галичі над
Дністром, поблизу Чорткова і Теребовлі... і, нарешті, щоб можна мені
було в будь-який час приїхати до Галичини і рушити в будь-якому
5

Gąssowski J. Z dziejów polskiej Archeologii. – Warszawa, 1970. – С. 39.
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напрямку, як того буде вимагати предмет зацікавлення”6. Власне
такий підхід до вивчення свого минулого був однією з характерних
рис романтичної археології.
У названій праці автор звернув особливу увагу на племінну
окремішність слов’ян і неприйняття духу християнського універсалізму.
Аналізуючи знайдені речі, дослідник намагався довести (навіть на
артефактах кам’яного віку) слов’янську праісторичність галицьких
земель. Однак такі погляди автора не поділяло багато тогочасних
дослідників. Даючи оцінку діяльності З. Ходаковського, сучасний
історик археології Я. Лєх зазначає: “Злегковажений одними, цінований
іншими, цей піонер слов’янської археології і слов’янознавства
зафіксував на папері – завдяки чому зберіг для нащадків – численні
народні пісні українського населення Західної України, записані
кирилицею – українською мовою”7.
1827 р. відкрито у Львові Народний заклад імені Оссолінських,
який заложив десять років раніше у Відні Юзеф Максиміліан
Оссолінський (1748–1826), у ньому археологія від початку зайняла
гідне місце. Оссолінеум, як наукова установа, представляв бібліотеку,
музей старожитностей і невелику друкарню8. Її працівники одними
з перших на теренах Східної Галичини зайнялися археологічним
вивченням, а також збирали та опрацьовували археологічні знахідки,
а саме: монети, ліпні посудини, теракотові керамічні фігурки, кам’яні,
кістяні та крем’яні знаряддя9.
1823 р. за домовленістю Юзефа Оссолінського і Генрі
Любомирського (1777–1850) до Оссолінеуму увійшов музей
Любомирських10. Після перенесення Є. Любомирським усіх колекцій
з Пшеворська до Львова вони зайняли відреставроване східне крило
Оссолінеуму. Музей Любомирських складався з двох самостійних
відділів. Відділ історично-пам’ятковий охоплював, передусім,
експонати з розкопок, колекцію монет та медалей, зброю тощо11.
Цікаві археологічні знахідки поповнили колекцію музею у 1826
і 1828 роках. Першою з них була унікальна знахідка комплекту
озброєння воїна, виявлена у 1826 р. під час прокладання дороги
Коломия – Кам’янка Велика. Інша знахідка – великий двосічний
6
Zorian Dołęga Chodakowski. O Słowiańszczyznie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma
i listy. Oprocował i wstępem opatrzył J. Maślanka. – Warszawa, 1967. – С. 214-215.
7
Лєх Я. З історії польсько-українських зв’язків в археології (кінець XVIII ст. – 1939 р.)
// АДЛУ. – Л., 2006. – Вип. 9. – С. 21.
8
Czasopism naukowy księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich. – Lwów, 1828.
– R. I, z. 1. – S. 5; Литвин М., Науменко К. Оссолінеум // Довідник з історії України. /
За заг. ред. І. Підкови та Р. Шуста. – К., 2001. – С. 541–542.
9
Czasopism naukowy ... – S. 5.
10
Przewodnik po muzeum imienia książat Lubomirskich we Lwowie. – Lwów, 1909.
– S. 6.
11
Badecki K. Lwowski zbiory naukowe i muzealne. – Lwów, 1932. – С. 14; Кротоус А.
Львівські музеї і Олександр Чоловський // Наукові записки ЛІМ. – Вип. 6. – Л.,
1997. – С. 3.
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бронзовий ритуальний ніж з кургану під Галичем став надбанням
музею 1828 р.12 Цей факт, що експонати було передано на зберігання
та наукове вивчення до Народного закладу імені Оссолінських,
підкреслює зростання його значення як археологічного осередку у
Львові.
Наприкінці 1820-х років працівники Оссолінеуму проводили
польові обстеження, зокрема городища у Глинянах поблизу Львова.
1828 р. директор Оссолінеуму Адам Клодзінський зробив детальний
опис залишків оборонних укріплень городища у Глинянах, а також
стародавнього поховання, виявленого поблизу Львова. Це не були
єдині археологічні обстеження Оссолінеуму, але систематичних
археологічних досліджень ця установа не проводила.
Важливою віхою у галицькій археології була праця Жеготи Паулі
(1814–1895) “Старожитності галицькі” (рис. 3), яка побачила світ у
Львові 1840 р. Цей невеличкий каталог пам’яток вмістив чимало
відомостей з археології, якій присвячено чотири розділи із двадцяти. У
другому і третьому розділах подано інформацію про зброю та знаряддя,
виявлені на території Галичини, четвертому – про урнові поховання
в Галичині. Незважаючи на те що молодий дослідник присвятив
археології лише кілька сторінок, інформацію про поховальний обряд,
а також окремі археологічні знахідки з території Галичини подано
доволі ретельно.13 Варто звернути увагу на те, що Ж. Паулі багато
подорожував, більшість матеріалів, представлених у книжечці, яку
дослідники називають одним з перших каталогів пам’яток, отримана
12

Pauli Ż. Starożytnosci Galicyjskie. – Lwów, 1840. – S. 26-27.
Chasopism naukowy księgozbioru publ. im. Ossolińskich. – Lwów, 1829. – Т. 2. –
S. 84.
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автором під час таких подорожей. Окремі
знахідки, описані в каталозі Ж. Паулі,
знаходились у музеї Любомирських14.
З 1840-х років археологією займається
відомий діяч “Руської трійці” Іван Ва
гилевич (1811–1866) (рис. 4). Будучи
одним з перших романтиків, І. Вагилевич
намагався зрозуміти сучасну йому дійсність
через призму минулого, тому звертався
до народної творчості, писемних та
археологічних джерел, мови. Його роботам
притаманний критичний підхід до джерел
і власне бачення проблеми. Свідченням
археологічних пошуків І. Вагилевича є
інформація ректорату Львівської духовної
семінарії від 27 жовтня 1841 р., з якої
відомо, що “Вагилевич Іван з часу закінчення навчання (1839 – Н. Б.)
подорожував. … він направився до одного поміщика поблизу Олеська
Золочівського округу з метою взяти на себе обов’язки вчителя його
дітей, щоб таким чином мати можливість проводити розкопки
великого кургану, який знаходився там. З такою самою метою він
направився пізніше у Монастириська, далі на деякий час до свого
батька і до священика Петрушевича в Стрийському окрузі”15.
Зацікавлення Вагилевича одночасно археологією, мовою, звичаями та
фольклором не можна вважати простою даниною моді, всестороння
обізнаність була однією із характерних ознак епохи романтизму, а
І. Вагилевича не випадково називали “живою енциклопедією”16.
1843 р. у збірнику Оссолінеуму Іван Вагилевич опублікував
статтю, присвячену унікальній археологічній пам’ятці – наскельній
фортеці в Уричі17. Автор багато уваги приділив романтичному опису
печер, він схилявся до думки, що первісне призначення споруд на
скелях мало ритуальний характер, що підтверджувалося знахідками
в печерах кісток, кераміки, монет. На основі дослідження печерних
порожнин Прикарпаття Вагилевич відзначав їхнє унікальне значення
у процесі освоєння прикарпатського регіону в стародавні часи18.
Свої наукові пошуки І. Вагилевич продовжив у 1861 р. поблизу
с. Урич в ур. Вішальниця, коли здійснив археологічне обстеження
невідомої раніше культової споруди. Залишки ритуального вогнища,
спалені людські кістки та незначний супровідний матеріал дали
14

Pauli Ż. Starożytnosci ... – S. 26-27
Русалка Дністрова. Документи і матеріали / Упорядник Ф. І. Стеблій. – К., 1989.
– С. 191-192.
16
Зашкільняк Л. Іван Вагилевич на тлі свого часу та історіографії // Багатокультурне
історичне середовище Львова ХІХ і ХХ століттях. – Л.; Жешув, 2006. – T. 4. – С. 147.
17
Wagilewicz J. Berda w Uruczu // Biblioteka naukowego zakladu Ossolinskich. – Lwów,
1843. – T. 6. – S. 138.
18
Wagilewicz J. Berda w Uruczu... – S. 158.
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підстави Вагилевичу висловити припущення, що досліджувана
споруда могла служити дохристиянською святинею19.
На думку сучасних археологів, він одним із перших у Галичині
захопився дослідженням кам’яних печерних комплексів у Верхньому
Подністер’ї20. Результати його обстежень поклали початок регулярному
вивченню печерних пам’яток західного регіону України. Завдяки
Вагилевичу у науковий обіг було введено науково обгрунтовану
класифікацію печерних порожнин у відповідності до їхнього
призначення. Це дало змогу виділити в окремі групи давні печерні
культові споруди, оборонні фортеці, сторожові вежі, господарські,
виробничі, житлові та інші приміщення.
Упродовж 40-х років ХІХ ст. перші археологічні роботи здійснили
львівські дослідники Антоні Шнайдер (1825–1880) та Антін
Петрушевич (1821–1913).
Своє наукове життя А. Шнайдер (рис. 5)
пов’язав з археологією та краєзнавством.
Дослідник дотримувався думки, що “найкраще
служити батьківщині – це досліджувати
її минуле”. Після закінчення Львівської
гімназії 1842 р. він починає працювати
над старожитностями Галичини. В одній із
публікацій під 1845 р. А. Шнайдер згадує
про результати подорожі на Тернопільщину з
метою збору археологічного матеріалу21. Із
опису дослідника стає відомо, що найбільшу
кількість цінних археологічних історикокультурних знахідок він виявив у приватних
колекціях у Тернополі та Заліщиках. Слід відзначити, що наукова
цінність таких колекцій невелика, адже вони здебільшого навіть не
мають датування й прив’язки до місця виявлення. З іншого боку,
зростання наукового інтересу не лише до археологічних речей, але
й археологічних відомостей активно сприяло поширенню процесу
багатогранного наукового значення археологічної науки. З метою
раціонального та ґрунтовного дослідження пам’яток паралельно
відбувається поступовий перехід до системного пошуку й аналізу
артефактів і об’єктів, до збору історичних відомостей. У краєзнавчих
публікаціях А. Шнайдера відзначено численні стародавні поховальні
пам’ятки (курганні захоронення) на полях, руїни замків та городищ22. З
1868 р. почав видавати “Енциклопедію до краєзнавства Галичини”.
19

Рожко М.Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К., 1996 – С. 35; Дем’ян Г.
Іван Вагилевич – історик і народознавець. – К. , 1993. – С. 42.
Рожко М.Ф. Тустань... – С. 34.
21
Шнейдер А. Борщівський повіт у Галичині з його доісторичною та середньовічною
старовиною (Археологічне дослідження опрацьоване на місці у 1878 р.) / переклад І.
Думанська // Літопис Борщівщини. – Борщів, 1995. – Вип. 7. – С. 85.
22
Там само. – С. 84-99.
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Однією з перших постатей української
археології в Галичині був А. Петрушевич,
який завдяки наполегливій праці і таланту
зібрав собі титули історика і філолога,
фольклориста і етнографа, археографа
і археолога. Свої археологічні розвідки
розпочинав у княжому Галичі. У 1847–
1850 роках він детально ознайомився із
фундаментами церков княжих часів, провів
там незначні археологічно-архітектурні
обстеження і зарисував залишки руїн цих
культових споруд23. Незважаючи на те що
археологія не була єдиним зацікавленням
А. Петрушевича, йо
му, як і багатьом ін
шим
дослідникам
цієї епохи, належать
вагомі напрацювання у цій сфері досліджень.
Переломним моментом галицької архе
ології стала випадкова знахідка поблизу
с. Городниця на Тернопільщині 1848 р.
Збруцького ідола (рис. 7). Знайдена скуль
птура викликала навколо себе значний ре
зонанс і стала, як відзначає багато відомих
сучасних дослідників, вагомим поштовхом до
подальших цілеспрямованих археологічних
досліджень24.
Завдяки знахідці “Святовида” змінюється
підхід до археологічних знахідок. Однак важко
погодитися із тезою, яку досить активно під
тримує багато сучасних дослідників щодо вирі
шального впливу знахідки Збруцького ідола
на розвиток планових польових археологічних
досліджень у Східній Галичині. Як свідчать ре
зультати досліджень, для археологічної науки
Львова період від початку 50-х аж до середини
70-х років ХІХ ст. відзначається тією ж
інертністю, що й попередні десятиліття, тобто
розвиток археології далі стимулюють випадкові знахідки, легенди,
перекази, які іноді підсилюють літописні матеріали. Вірогідно,
23

Петрушевич А. С. О городе Галиче за Луквою // Вестник Народного Дома. – Львов.
– № 18-58; Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича. – К., 1997. – С. 10.
24
Петрушевич А. О каменном истукане Хорса, Дажьбога открытом в русле реки Збруча в 1851 // Литературный сборник Галицко-русской Матицы. – Львів, 1885. – Вип. 1.
– С. 1-3; Вип. 2. – С. 77, Вип. 3. – С. 103-104; M.Wiadomość o bożyszczu słowiańskièm
znalezionèm w Zbruczu r. 1848. I. // Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem
Jagiellońskim złączonego. Oddziału Sztuk i Archeologii. – Kraków, 1851. – Z. 1. – S. 3-16
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підставу для думки про стрімкий ріст археологічної науки після
знахідки Збруцького ідола дало загальне число зростання знахідок.
Але переважна більшість їх має випадковий характер, що пов’язується
із масштабними земельними, будівельними та іншими роботами.
Значний інтерес місцевого населення до старожитностей сприяв
організації на теренах Галичини археологічних виставок. Провідну
роль у підготовці першої виставки відіграв Оссолінеум та музей
Любомирських, які 1860 р. виступили з ідеєю організації публічної
виставки старожитніх речей25. Згодом на сторінках першого тому
“Бібліотеки Варшавської” поміщено відозву М. Дідушицького про
намір 1861 р. організувати для населення Галичини виставку
старожитностей26. Основну відповідальність за її проведення
покладено на музей Любомирських. Виставку відкрили 1861 р.
у приміщенні Народного закладу ім. Оссолінських. Археологічна
експозиція знаходилася у п’ятому залі. На жаль, артефактів,
виявлених під час розкопок львівськими дослідниками, було подано
обмаль27. Більшість вітрин організатори виставки заповнили
випадковими знахідками, значна частина яких не мала етикетажу28.
Експонати для огляду були згруповані за територіальним принципом.
Окрему групу становили керамічні вироби зі Звенигородки над
Дністром, срібні вироби з Олеська, два золоті перстені із Звенигорода
під Львовом, шведські остроги, викопані на Знесінні у Львові29.
Згодом матеріали, представлені на виставці, передано до музею
Оссолінських30. Виставка старожитностей 1861 р. гостро поставила
перед дослідниками проблему у справі обліку та опрацювання
археологічних матеріалів. У цьому контексті письменник В. Поль,
виступаючи на засіданні Оссолінеуму 1864 р., зауважив, що “...ми
дуже пізно взялися до узагальнення археологічних збірок, і справді
образливо, що інші міста нас у цій справі випередили”31. Він закликав
до активних, але зважених дій у здійсненні подальших наукових
археологічних досліджень.
Загалом наукове значення виставки 1861 р. є незначним.
Випадкове походження багатьох експонатів, представлених на
виставці, відсутність належної хронологічної, етнокультурної,
історичної, територіальної інтерпретації сприяли втраті цінних
джерельних відомостей. Виставка мала багато позитивного. Для
громадськості Львова та його околиць вона стала важливим кроком
на шляху до глибшого зацікавлення старовиною. Виставка 1861 р.
25

Abramowicz A. Historia archeologii polskiej ... – S. 16.
Biblioteka Warszawska. – Warszawa ,1861. – Т. 1. – S. 171.
27
Przewodnik wystawy starożytniczej Lwowskiej w r. 1861. – Lwów, 1861. – 32 s.
28
Abramowicz A. Historia archeologii... – S. 17-19
29
Przewodnik wystawy starożytniczej ... – S. 30.
30
Wystawa Starożytności ojczystych we Lwowie urządzona przez Zakład narodowy imenia
Ossolińskich // Biblioteka Warshawska, 1861. – S. 690-698.
31
Przemówienie Wicentego Pola na posiedzeniu w zakładzie narod. im. Ossolińskich
12 października 1864 r. // Biblioteka Ossolińskich Poczęt Nowy. – Lwów, 1865.
– T. 7. – S. 389.
26
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пройшла при повній відсутності фінансування.
Організаторам вдалося залучити для експо
нування матеріали із різних куточків Га
личини і Волині та продемонструвати їх
у Львові. Обмаль писемних джерел не дає
змоги різносторонньо оцінити здобутки та
опущення організаторів. Після проведення
виставки
спостерігається
збільшення
надходжень артефактів у фондові збірки
музеїв, що було відображенням помітного
росту інтересу населення до історичних
речей.
У середині 60-х років ХІХ ст. певні нау
кові імпульси в галузі археології проявили
діячі львівської Ставропігії. Будучи куль
турно-освітньою організацією українців,
Ставропігійський інститут у період “Весни
народів” відіграв вагому роль у пробудженні національної свідомості
українців. У середині ХІХ ст. наукову роботу Ставропігії визначала
програма, спрямована на вивчення пам’яток минулого рідного краю,
закладена на Соборі руських вчених 21 жовтня 1848 р.32 Програма
передбачала комплексний підхід до писемних, археологічних та
етнографічних джерел у вивченні історії. Приводом для зацікавлення
Ставропігії археологією послужила дискусія навколо знайденого
1848 р. Збруцького ідола.
У 1860-х роках в історії інституту відбуваються зміни у напрямку
історичних досліджень, зокрема до наукового обігу вводяться поряд
із писемними археологічні джерела. Особливо відзначається науководослідна діяльність Ісидора Шараневича (1829–1901) та згадуваного
уже А. Петрушевича.
1866 р. під час будівництва залізничної колії Відень-ЛьвівЧернівці на Підзамчі у Львові робітники знайшли фрагменти ліпних
горщиків, крем’яні відщепи та кілька кам’яних знарядь. Виявлені
знахідки найбільше зацікавили представників Ставропігійського
інституту, які в той час займалися проблематикою дослідження
історії Київської Русі та Галицько-Волинської держави. В тому ж
році на місці виявлених речових матеріалів А. Петрушевич розпочав
археологічні роботи. Він надіявся отримати матеріал, який би
підтвердив побутуючу серед багатьох дослідників історії Львова
версію про первісне розташування Львова у районі Знесіння33.
Археологічні дослідження на Підзамчі Петрушевич проводив
кілька років. У 1869 р. знайдено велику кількість цінних знахідок,
32

Киричук О. Історичні дослідження діячів Ставропігійського інституту у Львові
(1864-1890 роки) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Л., 2000. – Вип. 7. – С. 141.
33
Максимчук І. Нарис історії роду Петрушевичів. – Чікаго, 1967. – С. 122.
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які належали до мідного й бронзового віку, що дало можливість
ствердити прадавність заселення території Львова. Завдяки
археологічним дослідженням, які на пам’ятці проводили І. Шараневич
та А. Петрушевич, було виявлено фрагменти ліпного грубостінного
посуду з відбитками шнура у верхній частині виробу та кілька
крем’яних відщепів34. Керамічні знахідки культури шнурової кераміки
та невеличку кам’яну сокирку у 1873 р. передали у Народний дім35.
Згодом значну частину археологічних знахідок із Підзамча передано
на зберігання у фонди музею Оссолінських36. У 60-х роках ХІХ ст.
діячі Ставропігійського інституту видали низку ґрунтовних праць із
давньоруської історії, які виконані з використанням археологічних
джерел.
Підводячи підсумки розвитку археології у першій половині
ХІХ ст. у Галичині, варто відзначити, що в цей час в її історії
відбулася низка подій, яка мала вирішальний вплив на формування
потужного львівського археологічного осередку, вирішальні роботи
якого припадуть на наступні десятиліття. Суттєвим також є те,
що ідеї романтизму привернули до історичного коріння власного
народу, вивчення його культурної спадщини, зокрема легенд,
переказів, звичаїв, зацікавлення старожитностями, спричинилися
до зародження української археології в умовах відсутності державної
незалежності України. Свідченням цього є роботи І. Вагилевича,
А. Петрушевича та І. Шараневича, які першими з українських
дослідників використовували археологічні джерела для вивчення
історії та культури свого народу.

34

Киричук О. Археологічні дослідження Ставропігійського Інституту ... – С. 215.
Максимчук І. Нарис історії роду... – С. 122.
36
ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 192 (Крайове Археологічне Товариство). – Оп. 1. – Спр. 7.
– Арк. 25.
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АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПАМ’ЯТОК МОНУМЕНТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
КНЯЖОГО ГАЛИЧА ХІІ-ХІІІ СТ.

Г

алич – відомий літописний гóрод, столиця Галицько-Волинської
держави, визначний політичний, релігійний та культурний
центр, видатний осередок розвитку ремесла і торгівлі в Україні‑Руси
та Середній Європі впродовж ХІІ‑ХІІІ ст. Одним із найяскравіших
феноменів спадщини княжої столиці є релікти монументального
будівництва, які збереглися переважно у вигляді архітектурноархеологічних пам’яток і виявляються в процесі розкопок. Ці об’єкти
впродовж всієї історії вивчення Галича викликали жвавий інтерес у
дослідників. На початкових етапах зацікавлення Галичем їх розглядали
як опорні пункти в аргументації гіпотез щодо розташування
літописного міста1; трохи згодом – як окремі релікти візантійськороманської архітектури2, ще пізніше – внаслідок узагальненої
історико-архітектурної оцінки – як витвори галицької архітектурної
школи ХІІ‑ХІІІ ст.3 У представленій публікації переслідується мета
1
Малиновскій М. О каменныхъ церквахъ въ Галиціи // Зоря Галицкая. ─ Л., 1852. ─
Ч. 71. ─ С. 716-717; Петрушевич А. О соборной Богородичной церквђ и святителяхъ въ
Галичђ // Зоря Галицкая. ─ Л., ─ 1852. ─ ЧЧ. 78-80, 82, 84-90; 1853. ─ ЧЧ. 6-19, 21, 24,
37-41; 1854. ─ ЧЧ. 2-14; Шараневичь И. Стародавный Галичь // “Зоря Галицкая” яко
альбумъ на 1860. Л. ─ 1860, ─ С. 295-335.
2
Zacharjewicz J. Opis architektoniczny / Szaraniewicz I. Trzy opisy historyczne
staroksiązęcego grodu Halicza w r. 1860, 1880 i 1882. ─ Lwów, 1883. ─ S. 164-166.
Łuszczkiewicz W. Koscioł w św. Stanislawie pod Haliczem jako zabytek romański //
Sprawozdania Komisyi historii sztuki (SKHS). ─ T. ІІ. ─ Kraków, 1879. Z. 1, ─ S.1-20 +
Tab.I-III.
3
Грушевський М. Історія України-Руси. ─ К., 1993. ─ Т. ІІІ. ─ С. 428-433. (репринтна
публікація другого видання ІІІ тому праці 1905 року); Скуревич К. Зодчество западных
славян и влияние на него романской архитектуры // Зодчий. ─ СПб., 1906. ─ С. 13-16;
Pełeński J. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych
i zródeł archiwalnych. ─ Kraków, 1914. ─ 221 s.; Січинський В. Конспект історії всесвітнього мистецтва. Частина перша до Ренесанса. ─ Прага: Сіяч, 1928. ─ С. 195-200;
Раппопорт П. А. К вопросу о сложении галицкой архитектурной школы // Славяне и
Русь. ─ М., 1968. ─ С. 459-462;
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загального ознайомлення з результатами архітектурно-археологічних
досліджень пам’яток монументального будівництва давнього Галича
ХІІ‑ХІІІ ст., здійснених Архітектурним загоном Галицької археологіч
ної експедиції, одним із “хресних батьків” якого, натхненником і
консультантом був М. Ф. Рожко.

Рис.1. План Галича ХІІ-ХІІІ ст.

1 – ріки; 2 – болота; 3 – стрімкі схили; 4 – видимі та гіпотетичні лінії укріплень; 5 – сухопутні
шляхи; 6 – пристань; 7 – межі розселення; 8 – локалізовані муровані церкви; 9 – локалізовані
дерев’яні церкви; 10 – сподівані церкви; 11 – виявлений дерев’яний палац; 12 – сподіваний палац;
частини города: І – дитинець; ІІ – окольний город; ІІІ – підгороддя, посад; ІV – передмістя;
церкви: 1 – собор Успення Богородиці (тут і далі в дужках – час побудови: 40-ві рр. ХІІ – ІІІ чверть
ХІІ ст.); 2 – на Підгородді; 3 – Благовіщення на Церквиськах: дерев’яна (ІІ пол. ХІІ ст.), мурована
(кін. ХІІ – І третина ХІІІ ст.); 4 – Івана(?) на Царинці: дерев’яна (40-ві рр. ХІІ ст.), кам’яна
недобудована (ІІ чверть ХІІІ ст.), дерев’яна каплиця (ІІ пол. ХІІІ–ХІV ст.); 5 – Воскресення (кін. ХІІ
– І пол. ХІІІ ст.); 6 – Пророка Іллі (ІІ пол. ХІІ – поч. ХІІІ ст.); 7 – у Викторові; 8 – на Соколі; 9
– Кирилівська(?) під Дібровою (кін. ХІІ – поч. ХІІІ ст.); 10 – квадрифолій в ур. Карпів Гай (ІІ пол.
ХІІ ст.); 11 – Спаса на Карпиці (40-ві рр. ХІІ ст.); 12 – Пантелеймона (кінець ХІІ ст.); 13 – на
Шевченковому; 14 – Михайла(?) на Залукві; 15 – на Цвинтариськах (ІІ пол. ХІІ ст.); 16 – Успення
Богородиці на Пітричі (кін. ХІІ – І третина ХІІІ ст.); 17 – на Побережжі; 18 – на Гробиськах; 19
– на Галич-Горі; 19а – на Калинівці; 20 – Бориса і Гліба (?) на Побережжі – кілька кілометрів
нижче по Дністру (ІІ пол. ХІІ – поч. ХІІІ ст.);
палаци: 21 – на Карпиці; 22 – під Митрополичими палатами у Крилосі (І пол. ХІІ ст.);
шляхи: а – Соляний шлях на Підкарпаття; б – у Перемишль; в – у Теребовль, Київ; г – у Товмач,
Коломию, Пониззя; д – у Тязів, Карпати; е – у Вістову, Карпати
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Рис. 2. План решток палацових споруд середини ХІІ ст.: 1 – дерев’яні
фундаменти та рештки підвалин; 2 – контури стовпових ям;
3 – заповнення фундаментних ровів; 4 – заповнення підстовпових ям;
5 – заглиблені об’єкти ХІІІ–ХVІІІ ст.

АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ...

Завдяки дослідницькій роботі Архітектурного загону ГААЕ
число відомих пам’яток монументального будівництва ХІІ‑ХІІІ ст.
на території княжого Галича зросло загалом до 16 одиниць. Десять
об’єктів є мурованими, а решта шість були спорудженими з дерева.
Чотирнадцять пам’яток виявились рештками церков чи каплиць,
а ще дві – імовірно, палаців. Деякі об’єкти накладаються один на
одного, тобто функціонували послідовно на одному й тому самому
місці (рис. 1). Архітектурно-археологічне розкриття вже відомих і
нововиявлених пам’яток, аналіз їхніх планувальних та будівельнотехнологічних особливостей, вивчення стратиграфії, рухомого
археологічного матеріалу дає підставу для аргументації висновків
щодо датування, функціональної інтерпретації, гіпотетичної
реконструкції цих об’єктів.
До найранішого часу серед пам’яток монументального
будівництва, виявлених на терені давнього Галича, слід віднести
рештки двох дерев’яних споруд, які локалізовано при будинку
колишніх Митрополичих палат ХІХ ст. на Крилоському городищі4.
В межі розкопів потрапили північно-західний кут та внутрішні
переділки однієї будівлі, а також частина східної стіни другої будівлі
(рис. 2). Зовнішні стіни будівель опирались на дерев’яні фундаменти
зрубної конструкції заглибленої на 0,80 м. Вони складалися з тесаних
дубових брусів квадратного перетину 32×32 см. З’ясувалося що брусипідвалини обкладалися деревною корою, а, починаючи з другого
вінця, обмащувались глиною. Окрім слідів від зовнішніх фундаментів
виявлено уривки двох внутрішніх перегородок, заглиблених всього на
15-30 см. Під ними теж простежено суцільний настил з кори дуба.
Уздовж зовнішніх стін, по периметру будівель, зафіксовано
регулярні ями діаметром 0,8-1,0 і глибиною 1,15 м із виразними
слідами, вертикально влаштованих у них, стовпів квадратного
перетину 32×32 см. Стовпи рознесені в осях на 353-356 см один від
одного. Відступ стовпів від зовнішніх стін становить в середньому
50 см (рис. 2). У розвалі наземних стін виявлено чисельні уламки
глиняного заповнення стінової конструкції, фрагменти цегли-плінфи
5,5‑6,0×18,5×26,0 см, дрібні та великі (один з них вагою понад 20 кг)
злитки олова, що походять з перетопленого даху будівель.
Отже, згідно аналізу археологічного розкриття, споруди
характеризувались зрубно-каркасною пристовповою конструкцією,
у якій знаходила застосування цегла-плінфа. Стовпи призначались
для розвантаження стін від ваги перекриття та покриття, а також
могли нести на собі вагу другого поверху, що нависав над першим,
утворюючи своєрідну криту галерею навколо підклітей. Такий прийом
широко відомий у європейському середньовічному будівництві ХVІ4
Лукомський Ю., Петрик В. Нові матеріали до відтворення елементів містобудівельної структури Галича ХІІ-ХІІІ ст.// Історичні та культурологічні студії.– Л., 2001.– Ч. 3.–
Галичина та Волинь у добу середньовіччя. До 800-річчя з дня народження Данила
Галицького.– С. 166‑182.
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ХІХ ст. Сама ж каркасна конструкція широко застосовувалась
в міському житлі як Києва ХІ-ХІІІ ст., так і Звенигорода на Білці
ХІІ ст.6 Близьку за конструктивною схемою будівлю передає одне
із настінних зображень на церкві св. Пантелеймона кінця ХІІ ст. в
Галичі. Тут зображено двоярусну будівлю з каркасною конструкцією
другого ярусу, накритого складним дахом. Другий ярус підтримується
стовпами з розкосами. В іконографічних матеріалах Радивилівського
(Кьоніґзберґзького) літопису ХV ст., що ілюструє київські події
ІІ половини Х ст. знаходимо зображення, які відповідають подібним
типам каркасних споруд7.
Виявлені палацові споруди випереджують за даними археології
муроване монументальне будівництво в Галичі й датуються І поло
виною ХІІ ст. Нами представлено спробу реконструкції двох можливих
варіантів вистрою фасадів зрубно-каркасних будівель (рис. 3).
На території колишнього Галицького подолу, в ур. “Царинка”
розкрито рештки хрещатої у плані триапсидної двостовпної церкви
(рис. 4). Фундаменти пам’ятки викладені з річкового каменю в
регулярній порядовій техніці кладки на глиняному розчині. На
поверхні фундаментів у кількох місцях збереглись in situ фрагменти
обвуглених дерев’яних підвалин, які вказують на зрубну конструкцію
зовнішніх стін церкви. Про це говорять також ґранчасті контури
внутрішніх вівтарних заповнень.
Підлога храму замощена переважно тесаними плитами
вапняка, які викладались поперечними рядами. Внаслідок пожежі
поверхня підлоги ошлакована й потріскана. В центральній частині
круг діаметром 3,5 м не має ошлакування. Можливо, це слід від
покритої свинцем бані, яка, впавши сюди під час пожежі, зменшила
температуру нагріву підлоги (рис. 4).
Перед малими вівтарями і у великій апсиді зафіксовано
ділянки підлоги з полив’яних плиток. Плитки однакових розмірів:
12 × 12 × 1,2 см. Полива жовтого, червоного, зеленого, коричневого
кольорів. Плитки викладені на тонкому шарі розчину Деякі з них
мають рельєфні зображення Василіска (?) або стилізований рослиний
орнамент.
У внутрішній частині церкви виявлено три монолітні вапнякові
саркофаги, опущені в ґрунт до нижнього краю плит підлоги. Два
з них знаходяться в центрі підбаневого квадрата, а третій – у
5

5
Glogier Z. Budownictwo drzewne w dawnej Polsce.– T. I.– S. 51; Zubrzycki J. S. Skarb
architektury w Polsce.– Kraków, 1907.– T. 1.– S. 222; Якимович Ю. А. Зодчество Белоруссии ХІV – середины ХVІІ в. – Минск, 1991. – С. 103.
6
Брайчевський М. Ю. Рядовий міщанський будинок Києва ХІ‑ХІІІ ст. // Київська
старовина. – К., 1972.– С. 24-54; Ісаєвич Я. Д. Місто, князівство, держава / Львівщина: Історико-культурні та краєзнавчі нариси. – Л., 1998. – С. 28; Рожко М. Міста,
дерев’яне будівництво, наскельні та оборонні споруди Карпат ІХ‑ХІV ст. // Етногенез
та етнічна історія населення Українських Карпат. – Л.: Інститут народознавства НАН
України, 1999. – Т. 1. – С. 407.
7
Лукомський Ю., Петрик В. Нові матеріали … – С. 176‑177, рис. 7, 9.
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Рис. 3. Два варіанти
реконструкції фасаду
виявленої палацової
споруди.
Рисунок В. Петрика

Рис. 4. План розкопу 1988 року на Царинці в Крилосі
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південній наві. Він замонолічений
торцем у фундамент західної стіни,
що вказує на встановлення його під
час спорудження церкви. У двох
саркофагах виявлено поховання
(рис. 4).
За
планувальною
схемою
дерев’яна церква на Царинці не
має аналогів серед усіх відомих
храмів на території Київської Русі.
Вона відтворює трансформовану
схему
центральноєвропейського
базилікального храму ХІ‑ХІІ ст.8
Дві внутрішні опори, від яких
залишились у підлозі втиснуті
сліди площею 100 × 100 см, були
покликані підтримувати конструкцію
перекриття бічних нав або приділів.
Центральна баня опиралась на
чотири пункти, утворені в перехресті
зрубів головної і бічних нав9 (рис. 5).
У південній частині західного
притвору,
на
глибині
0,35 м
відносно поверхні підлоги з плит,
було зафіксовано регулярну смугу
вапняного розчину з вапняковим
щебенем. Ширина її 30‑33, а товщина
– 5 см. Смуга залягала горизонтально
і ламалася в плані під прямим кутом, співвісно до осей дерев’яного
храму (рис. 6). Можливо, це сліди підмурків попередньої сакральної
споруди, яка тут функціонувала в І пол. ХІІ ст., судячи з окремих
найглибших поховань могильника, перерізаних фундаментами
дерев’яної церкви10.
Подальші розкопки на Царинці показали, що після пожежі
дерев’яного храму на його місці розпочали зводити триапсидну
хрестово-баневу муровану церкву. На стадії закладки фундаментів,
які частково використовували основу попередниці, будівництво
цього храму було перерване (рис. 6). Техніка зведення фундаментів
цього об’єкта надзвичайно цікава. Тут застосовувались дерев’яні палі
і опалубка з дощок, закріплених кілками. Це нереалізоване до кінця
будівництво датується І пол. ХІІІ ст.11
8
Szentpetery T., Kerny T. Gottes feste Burgen. Sächsische Wehrkirchen des Mittelalters
in Siebenbϋrgen.– Kossuth, 1990. – S. 94-95.
9
Лукомський Ю. Невідомі церкви на подолі княжого Галича // ЗНТШ.– Л., 1998.–
Т. ССХХХV. – С. 559-593.
10
Там само. – С. 579.
11
Там само. – С. 574‑577.
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Рис. 6. Зведений план археологічного комплексу в урочищі Царинка:
1 – фрагмент фундаменту храму І; 2 – фрагмент підмурків храму ІІ;
3 – фрагменти храму ІІІ; 4 – підмурки храму ІV; 5 – рештки згорілих дерев’яних
конструкцій храму ІІ; 6 – кам’яна підлога; 7 – фрагменти підлоги з полив’яних
керамічних плиток; 8 – могильні ями; 9 – кам’яні саркофаги
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Рис. 7. План решток Успенського собору за дослідженнями 1998-2000 років: 1
– рештки підмурків собору; 2 – фрагмент підлоги in situ; 3 – каплиця св. Василія;
4 – трасування 1974-76 років; 5 – ямки від риштувальних стовпів; 6 – уцілілі
контури Споруди 2; 7 – сліди попередньо задуманих пілястрів

Над центральною частиною третього, недобудованого храму
прослідковано підмурки невеликої дерев’яної каплиці (Іл. 6). Вони
були виконані з матеріалу частково розібраного фундаменту
кам’яного храму. Біля цієї каплиці, за часу її функціонування –
ІІ пол. ХІІІ – ХІV ст. – продовжувалась традиція поховань, окремі з
яких врізаються у білокам’яну підлогу дерев’яного храму (рис. 6).
Отже, на подолі княжого Галича виявлено рештки кількох храмів,
які функціонували послідовно впродовж ХІ‑ХІV ст. Найбільш імовірно,
що цей нововідкритий сакральний комплекс належав монастиреві
cв. Івана, згаданому в літописі під 1189 р.12
Підмурки літописної Богородичної церкви княжого Галича вперше
були виявлені та досліджені в селі Крилос над Луквою протягом
1936‑38 рр. експедицією Наукового товариства ім. Т. Шевченка під
керівництвом Ярослава Пастернака13. За даними цих досліджень
собор був однією із найбільших споруд на території Руси-України і
являв собою канонічну чотистовпну хрестово-баневу церкву, оточену
з трьох боків галереями. Будівля була змурована у романській
12
13

ПСРЛ. – СПб, 1871. – Стб. 446.
Пастернак Я. Старий Галич.– Краків; Л., 1944. – С. 49-74, 82-131.
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Рис. 8. Будівельна періодизація
підмурків Успенського собору та
трансформація його планувальної
структури:
А 1– перша стадiя: напiвбутова
кладка з блокiв туронської крейди та
алебастру на пiщано-гiпсовому розчинi
(І тип); в центрі плану – Споруда 2
– яма для приготування будівельного
гіпсу; А 2 – первісний задум
розпланування собору; Б 1 – друга
стадiя: напiвбутова кладка з блокiв
туронської крейди та алебастру на
пiщано-гiпсовому розчинi (І тип); Б 2
– друга схема плану наземних стін і
стовпів; В 1 – третя стадiя: порядова
кладка з блокiв алебастру та вапняку
на вапняно-пiщаному розчинi (ІІ тип);
В 3 – третя схема розпланування
наземної частини собору

A1

A2

Б1

Б2

В1

В2

білокам’яній техніці з квадрів місцевого алебастру і вапняку, мала
розвинене різьблене оздоблення, а перекривалась олов’яними дахами
і керамічною дахівкою.
Повторними дослідженнями (1992-2000 рр.) вдалось детальніше
зафіксувати план решток собору (рис. 7), виявити кілька етапів
спорудження його фундаментів, які відносяться до двох будівельних
періодів, а також з’ясувати окремі будівельно-технічні характеристики
мурованих субстанцій пам’ятки14.
Собор почали зводити близько середини, можливо, й у 40‑х роках
ХІІ ст. Початково споруда була задумана як базиліка з розвинутими
бічними приділами та нартексом (рис. 8: А1‑2). Це підтверджують
виявлені сліди первісно влаштованих виступів під стовпи (рис. 7).
Така планувальна структура могла бути взорованою на катедрі міста
Печ (початок ХІІ ст., Угорщина)15.
У процесі влаштування фундаментів планувальна структура
собору трансформується у просторий шестистовпний храм, до якого
з півночі та півдня прилягають галереї (рис. 8: Б1‑2). Припускаємо,
що ця зміна у розплануванні споруди відбулася разом з приходом до
14

Лукомський Ю. Успенський собор давнього Галича за результатами нових дослі
джень 1992-2000 років // Записки НТШ. – Л., 2003. – Т. CCILIV. – С. 578-607.
Toth M. Die Umbauung des Heiligkreuz-Altars in der Kathedrale zu Pecs / Skulptur des
Mittelalters. Funktion und Gestalt. – Weimar, 1987. – S. 81-82.
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влади князя Ярослава Володимирови
ча Осмомисла (1153), який довів
будівництво собору до кінця близько
1157 р.
Під час другого будівельного
періоду (І третина ХІІІ ст.) галицька
катедра ґрунтовно перебудовується.
На це вказують зміни будівельної
техніки і матеріалу, простежені як у
фундаментних конструкціях, так і
наземних муруваннях. Саме в цей час
споруда отримує численні мурування
з вапнякових блоків на вапняному
розчині, значно розвинутіший білока
м’яний декор, а також фресковий
розпис, яким покрито старі й нові
мурування. План собору набуває
вигляду традиційної чотиристовпної
хрестово-баневої церкви, оточеної з
трьох боків галереями (рис. 8: В1-2).
На сьогодні існує кілька варіантів
об’ємно-просторової реконструкції га
лицького Успенського собору. Згідно
аналізу результатів нових архітектурно-археологічних досліджень
решток собору ми розробили ще один варіант варіант можливого
вигляду катедри станом на другий будівельний період (рис. 9).
Фундаменти і рештки підлоги церкви Благовіщення на території
галицького подолу було вперше локалізовано і розкрито 1885 р.
В науковий обіг введено план фундаментів споруди, фрагмент
підлоги з полив’яних плиток, а також виявлені зразки різьблених
уламків архітектурного декору храму16.
Повторними дослідженнями 1987 та 1990 рр. уточнено план
підмурків, внутрішнє планування храму, характер підлоги з поли
в’яних керамічних плиток, а також виявлено сліди попереднього
дводільного зрубного дерев’яного храму (рис. 10). Фундаменти окрес
люють однонавну безстовпну одноапсидну споруду. Планувальна
структура храму складалась із прямокутної нави, пресвітерію (хору)
та апсиди (святилища). Нава на рівні фундаментів відділяється від
пресвітеріальної частини внутрішньою фундаментною переділкою. У
східній частині нави на головній осі виявлено прямокутний у плані
фундамент, правдоподібно, під амвон.
16

Szaraniewicz I. O rezultatach poszukiwań archeologicznych w okolicy Halicza w r. 1884
i 1885. – Lwów, 1886. – S. 68; Полянскій П. Руины старинной церкви св. Благовђщенія
на Подгородью подъ Галичемъ // Новый Галичанинъ. – Л., 1889. – Ч. 20. – С. 242‑243;
Pełeński J. Halicz w dziejach sztuki ... – S. 78‑80.
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Рис. 10. План розкопу церкви Благовіщення на полі Церквиська
у Крилосі 1987 р.
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Останки мозаїчної підлоги з полив’яних керамічних плиток
підтверджують існування складної композиції, що поєднувала фонову
мозаїку із сюжетними біхромними зображеннями у колах-омфаліях,
укладених з розрізних плиток, для яких характерні ірраціональні
контури. Порівняно з відомими мозаїчними підлогами подібної
складності у Олешкові, Білгороді, Боголюбові, Гродно, Острові
Лєдніцькому (Польща) та інших центрах, долівка Благовіщенської
церкви у Галичі вирізняється саме специфічною розрізкою плиток,
що не збігалася з контурами запланованого біхромного зображення.
У цьому сенсі її можна вважати унікальною.
Планувальна структура мурованої церкви Благовіщення у
Крилосі-Галичі відображає типову схему центральноєвропейського
парохіального костелу. Найбільше костелів такого типу простежуємо
на території середньовічної Польщі – 33 об’єкти. Серед них
найподібнішими до Благовіщенського храму в Галичі є: 1) костел
Панни Марії у Віслиці (Малопольща, ІІІ чверть ХІІ ст.17); 2) костел
св. Вавжинця, Косьцєльна Вєсь (Познань, Великопольща, кін. ХІІ
– поч. ХІІІ ст.; 3) костел св. Михайла, Раціборовіце Ґурне (Вроцлав,
Сілезія, І пол. ХІІІ ст.18). Порівняльний аналіз дає підстави погодитись
з гіпотезою про походження плану Благовіщенської церкви від
польських прототипів19. Тому цей об’єкт міг мати й відповідний
об’ємно-просторовий вигляд. Час появи нашої пам’ятки слід поки що
обмежувати досить широко: від ІІ пол. ХІІ до 30‑х років ХІІІ ст.
Повторними розкопками в межах внутрішньої частини
фундаментів мурованого храму Благовіщення на глибині ‑1,4‑1,6 м
виявлено сліди первісної дерев’яної церкви. Від неї у ґрунті збереглися
пустоти-негативи нижнього ярусу колод (рис. 10). Ці підвалини
закладались у попередньо підготовлених фундаментних ровиках
шириною 45-50 см та глибиною 40‑55 см відносно тогочасної денної
поверхні. Збережені сліди підвалин та фундаментних ровиків
промальовують план дводільної церкви зі зрубною конструкцією
стін. Загальні параметри дерев’яного храму в плані 11,44 × 7,38 м.
Споруда відноситься до пам’яток дерев’яної архітектури княжої доби,
які представлені поки що невеликою групою об’єктів20. Датувати її
слід серединою – ІІ половиною ХІІ ст.
Руїни невідомої чотиристовпної церкви, що розташовуються на
передмісті давнього Галича в ур. Кирилівка, досліджували двічі – в
кінці ХІХ та на початку ХХ ст. Попередники опублікували схематичні
17

Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. (Pod redakcją Michała
Walickiego).– Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1971. – Tom 1. – S. 117‑118.
Świechowski
Z.
Architektura
romańska
w
Polsce.–
Warszawa,
2000.
– S. 113‑114, 207.
19
Иоаннисян О. М. Основные этапы развития Галицкого зодчества / Древнерусское
искусство.– М., 1988. – С. 56.
20
Захар’єв В., Могитич І. Сокілецька давньоруська церква // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – Л., 1996.– Ч. 5.– С. 103-104; Могитич І. Археологічно відкриті дерев’яні церкви Галичини і Волині Х-ХІV ст. // Вісник Інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – Л., 1998. – Ч.10.– С. 4-5.
18
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Рис. 11. Загальний вигляд розкопу 1984 р. Кирилівської церкви з північного сходу.
Фото М. Рожка

плани об’єкта, які нюансно відрізняються один від одного21. На основі
місцевої топоніміки пам’ятку умовно прийнято називати Кирилівською
церквою (тобто церквою св. Кирила Александрійського).
Повторне археологічне розкриття цього об’єкта (рис. 11) дало
можливість автору уточнити план фундаментів та простежити їхні
будівельно-технічні особливості22. Підмурки Кирилівської церкви
муровані з добірного річкового каменю, який викладено у конструкції
суцільними горизонтальними регулярними площинами, в нижній
частині на глиняному, а у верхній – на вапняно-піщаному розчинах.
Цей прийом пов’язаний з раціональним використанням будівельного
матеріалу і широкого застосування набув у пам’ятках з кінця ХІІ –
початку ХІІІ ст.
Фундаменти промальовують план канонічної хрестово-баневої
церкви. В основі планувальної композиції споруди лежить квадрат,
видовжений зі сходу трьома апсидами. Загальні розміри плану
фундаментів разом з виступами становлять 15,15 × 20,20 м (рис. 12).
Аналіз планувальних і будівельно-технологічних особливостей
підмурків пам’ятки дає підстави відносити споруду до останньої
чверті ХІІ – початку ХІІІ ст. і розглядати у колі храмів з вежеподібною
центричною композицією – церквами Василія в Овручі, П’ятниці у
Чернігові та ін.
21

Zachariewicz J. Wycieczka do Załukwi, Halicza i na Kryłos // Dźwignia. – Lwów, 1882.–
S. 187.– Tab. XII, fig. 2; Pełeński J. op. cit. – S. 74. – Fig. 48.
22
Лукомський Ю. Білокам’яний храм на передмісті давнього Галича // Записки НТШ.
– Л., 1998. – Т. ССХХХV. – С. 594-607.
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Розкопками 1989 р. ще раз
розкрито рештки Воскресенської
ротонди у Крилосі-Галичі23. Кон
тури фундаменту окреслюють
нерегулярне коло із зовнішнім
діаметром близько 10 м. У схі
дній частині фундамент па
м’ятки повністю знищений, але
його можна відтворити згідно
фіксації
Я. Пастернака.
Кон
струкція фундаменту будівлі на
Воскресенському
комбінована.
Внутрішню частину її складає
так зване ядро муру, забутоване
плитами мергелю та їх уламками на
глиняному заповненні. Ядро муру
зверху та з боків покрите засипкою
з річкового каменю й гальки на
гумусованому темному грунті,
яка значно розширює платформу
фундаменту пересічно до 2 м,
утворюючи зовнішню та внутріш
ню відмостки. Ламані у плані кон
тури ядра фундаментного муру, а
також орієнтація синхронних до
функціонування пам’ятки поховань, дають підставу реконструювати
план споруди у вигляді дещо видовженого октаґону (рис. 13).
Отже за результатами нових архітектурно-археологічних
досліджень Воскресенська церква була дерев’яною, октоґональною
в плані каплицею-усипальницею. Вона мала зрубну конструкцію
наземних стін. За стратиграфічними, будівельно-технічними
особливостями пам’ятка датується кінцем ХІІ – першою половиною
ХІІІ ст. Згідно аналізу конструктивно-технологічних особливостей
українських дерев’яних церков, найстаріші з яких походять з ХVХVІ ст., виконано гіпотетичну графічну реконструкцію Воскресен
ської церкви. Найдоцільнішим варіантом об’ємно-просторової
композиції Воскресенської церкви є “восьмерик на восьмерику” із
заломом та світловим барабаном (рис. 14).
Отже, повторне розкриття вже відомих та виявлення ряду
невідомих пам’яток мурованого монументального будівництва
княжого Галича підтверджує їх неабияку різноманітність за плану
вально-просторовими структурами і конструктивно-технологічними
прийомами. Зафіксовані відмінності вказують на багатоартільний
23

Лукомський Ю. Воскресенська ротонда в Галичі кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. // Записки НТШ. – Л., 2001. – Т. ССХLI. – С. 275‑298.
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Рис. 13. Реконструкція
плану Воскресенської церкви.
Автори реконструкції
– Ю. Лукомський, Ю. Диба

Рис. 14. Гіпотетична
реконструкція головного
фасаду Воскресенської
церкви. Автори реконструкції
– Ю. Лукомський, Ю. Диба

уклад давньогалицького монументального будівництва. Разом з тим є
ряд спільних рис у досліджуваних пам’ятках, які обумовлені місцевою
традицією, що дозволяє уточнити поняття “галицька архітектурна
школа ХІІ‑ХІІІ ст.” в аспекті храмового будівництва. Це, насамперед,
– поєднання романської білокам’яної техніки зведення наземних
частин храмів з центричністю їх планувальної і об’ємно-просторової
структур (винятком виступає лише церква Благовіщення), а також
застосування будівельних розчинів без домішок цем’янки, а з
додатками деревного вугілля.
Релікти дерев’яної монументальної архітектури рівно ж
представлені поки що різними планувально-просторовими типами
споруд і будівельними технологіями їх зведення. Є підстави
стверджувати, що в Галичі дерев’яна архітектура взорувалась
на зразках мурованого монументального будівництва. Причому
будівельні прийоми влаштування фундаментів і стін будівель є
унікальними на теренах Центрально‑Східної Європи ХІІ‑ХІІІ ст.
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Олег ИОАННИСЯН

Деревянным или каменным был храм
в ур. “Царинка” в древнем Галиче?

В

1988–1992 годах в ур. “Царинка” в древнем Галиче (ныне
– село Крылос Ивано-Франковской области) раскопками под
руководством Ю. В. Лукомского были открыты остатки неизвестного
до этого древнерусского храма (рис. 1).1
Остатки этой постройки дошли до нас в виде широких,
достигающих в ширину от 0,9 до 1,5 м, каменных фундаментов на
глиняном растворе. Мощность фундаментов, заглубленных в материк
на 0,3–0,45 м достигает в целом 0,7–0,85 м.2 В плане фундаменты
образуют очертания крестообразной трехапсидной церкви с
притвором-бабинцем, расположенным с запада. Фундамент притвора
отделяется от фундамента наоса сплошной лентой, по характеру и
способу устройства аналогичной остальным фундаментам.3
Сохранились полы церкви, выложенные из тесаных плит
известняка и поливных керамических плиток с изобразительными
рельефами,4 близкими по характеру изображений и аналогичными
по технике исполнения с плитками из таких памятников как
Успенский собор в Галиче, ротонда-квадрифолий (т. н. “Полигон”)
в его окрестностях и деревянный храм в ур. Хом в Василеве на
Днестре. Однако среди них встречаются и плитки с изображениями
василисков, не встречающиеся ни в Успенском соборе, ни в
“Полигоне”, ни в Василеве, ни в Олешковской ротонде. Сочетание
каменных плит с роскошным ковром из разноцветных сюжетных
плиток придавало интерьеру этого храма особенно парадный и
торжественный характер.
1
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича // ЗНТШ. – Л., 1998.
– Т. 235. – C. 559-593.
2
Там же. – C. 564-565.
3
Там же. – C. 567.
4
Там же. – C. 568-569.
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Рис. 15. Галич. Храм в ур. “Царинка”. Общий вид раскопок 1988 г.
(по Ю. В. Лукомскому)
На поперечной оси приделов, фактически выполнявших в этом
храме функцию боковых нефов, в местах их примыканий к основному
нефу в полу храма были выявлены, прямоугольные лакуны в наборе
пола, представляющие собой почти квадратные ямы со стороной
1×1 м и глубиной 20 см (от уровня пола). На их дне обнаружены
горизонтально лежащие каменные плиты толщиной 15×18 см.6 Как
указывает исследователь памятника, эти ямы возникли еще до
устройства пола – в момент строительства храма, и, укладывая пол,
мастера уже учитывали их наличие (или наличие того, что в них
находилось).7 Ю. В. Лукомский, совершенно справедливо определил,
что ничем иным, как гнездами основания каких-то мощных опор,
находившихся внутри храма, эти ямы быть не могут, а каменные
плиты, лежащие на их дне, являются подушками-основаниями этих
опор.8 Однако, для чего предназначались эти опоры, исследователь
однозначно ответить не смог. Он высказал предположение, что они
могли являться опорами подкупольных столбов, однако оговорился, что
это, хоть и возможно, но все же мало вероятно, поскольку во-первых,
5

Див. також рис. 6 до статті Ю. Лукомського в цьому збірнику.
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича // ЗНТШ . – Л., 1998.
– Т. 235. – C. 570.
7
Там же.
8
Там же. – C. 570-571.
6
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следов второй пары опор не существует, а, во-вторых, даже если
купол только в западной части опирался на отдельно стоящие столбы,
а в восточной и боковых непосредственно на межапсидные стены
центрального нефа и места сопряжений наоса (функцию которого
и выполняет центральный неф) с боковыми притворами-нефами,
то в таком случае вертикальная ось купола (а следовательно и всего
здания) смещалась бы к западу, чего, по мнению исследователя, быть
не может.9 Второе предположение Ю. В. Лукомского о назначении
этих столбов заключается в том, что они могли бы поддерживать
перекрытия боковых нефов-притворов или эмпор.10 Однако, и это
предположение, судя по тексту публикации Ю. В. Лукомского, не
кажется ему достаточно убедительным. Подтверждением этого для
автора раскопок являются еще два следа от опор, обнаруженных в
храме. В отличие от описанных выше ям, эти следы представляют
собой, выбитые в камнях пола прямоугольные углубления размером
20×15 см, симметрично расположенные относительно продольной
оси центрального нефа в западной части наоса на расстоянии 1,8 м
к востоку от восточной границы западного притвора-бабинца.11
Как видим, их сечение значительно меньше сечения больших опор,
следы которых сохранились в виде описанных выше квадратных ям.
В том, что именно они служили опорами хор, автор совершенно не
сомневается.12
Если принять первое предположение исследователя о том, что
следы от больших опор (а судя по их большому сечению, вполне
соответствующему ширине фундаментов внешних стен, эти опоры
были каменными), возникает противоречие между интерпретацией
церкви как деревянного здания и устройством в нем каменных
подкупольных опор. Если и стены и купол были деревянными, то
опирание барабана такого купола вообще не могло осуществляется на
какие бы-то либо отдельно стоящие опоры – в деревянном зодчестве
такая конструкция осуществима только при условии опирания
купола на конструкцию залома, опирающегося, в свою очередь, на
весь периметр подкупольного сруба, то есть подобно тому, как это
и происходит в деревянной архитектуре Украины XVI–XIX веков.
Если же стены здания были деревянными, то появление в них
каменного купола, опирающегося в западной части на каменные
же подкупольные столбы, а в остальных местах на деревянные
конструкции – вообще технически невыполнимо.
Что касается второго предположения Ю. В. Лукомского,
относительно того, что большие опоры могли поддерживать хоры,
то оно, наоборот, представляется вполне оправданным. Более
9
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича // ЗНТШ . – Л., 1998.
– Т. 235. – C. 570-571.
10
Там же . – C. 571.
11
Там же.
12
Там же.
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того, как мы покажем ниже, наличие при этом второй пары опор
– значительно меньшего сечения и явно деревянных – не только
не противоречит такому предположению, но и
может быть
объяснено, исходя из особенностей конструктивного и объемнопространственного построения интерьера крестчатого храма. Если и
каменные, и деревянные опоры, действительно имеют отношение к
хорам (а ниже мы постараемся показать, что такое сочетание опор и
характер расположения хор в интерьере храма возможны), то хоры
имели весьма своеобразный характер, при котором, располагаясь
над боковыми притворами-нефами, они дополнительно выступали
почти на 2 м (1,8 м по Ю. В. Лукомскому) в интерьер центрального
нефа, который одновременно выполнял функции и наоса церкви.
Внутри храма были выявлены три белокаменных саркофага.13
Два в главном нефе, и один – в южном притворе. Саркофаги в
центральном нефе были устроены в процессе функционирования
церкви, о чем, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что для
их установки пол храма в местах, где они находятся, был разобран,
а затем вновь уложен. Ю. В. Лукомский отмечает в этом месте
смещение расшивки набора пола.14 Саркофаг в южном притворе,
как отмечает исследователь, был установлен еще в момент закладки
и начала строительства храма.15
Фундаменты этой церкви пересекаются фундаментами еще
одного храма, устроенными из речного булыжника и отесков белого
камня на известковом растворе.16 По характеру устройства этот
фундамент близок фундаментам таких памятников как церковь
Спаса и Успенский собор в Галиче, однако отличается от них, так же,
как и от других памятников Галича, тем, что в его основании были
устроены деревянные сваи.17 Ю. В. Лукомский отмечает, что этот
храм так и не был построен, и его создание ограничилось устройством
фундамента.18 Несмотря на то, что план этого непостроенного храма
соответствует структуре трехнефной церкви, не исключено, что она
должна была быть бесстолпной – каких-либо следов существования
подкупольных столбов при раскопках обнаружено не было.19 Впрочем,
вполне вероятно, что фундаменты под столбы не были устроены в
связи с тем, что строительство церкви было остановлено уже после
устройства фундаментов периметральных стен.
Как отмечает Ю. В. Лукомский, храм с крестообразным планом
предшествовал непостроенному.20 Причем, если ранний он датирует
13
14
15
16
17
18
19
20

Там же . – C. 571-572.
Там же . – C. 572.
Там же.
Там же . – C. 575.
Там же . – C. 574-575, мал. 6.
Там же . – С. 577.
Там же.
Там же . – С. 574, 589-590.
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первой половиной XII века, то второй, который предполагалось
построить на его месте – первой половиной XIII.22 Сразу же
оговоримся, что датировка крестчатого храма первой половиной
XII века, предложенная Ю. В. Лукомским, вызывает серьезные
сомнения. Исследователь нимало не сомневается в том, что пол
храма, набранный из белокаменных плит и разноцветных поливных
керамических плиток с рельефами, был устроен сразу же после ее
постройки,23 в чем с ним нельзя не согласиться, однако плитки такого
типа в Галиче встречаются только в памятниках, построенных в
1150–1180-х годах.24 Судя по использованию плиток этого типа в
убранстве пола рассматриваемого храма, он не мог быть построен
ранее середины-второй половины XII века.
В данном контексте нас будет интересовать первый храм – церковь
с крестообразным планом. Ю. В. Лукомский, считает, что этот храм,
несмотря на мощный фундамент был не каменным, а деревянным.25
Основанием для этого ему послужило то обстоятельство, что на мощном
каменном фундаменте этой постройки сохранились отпечатки бревен
или бруса. План деревянных конструкций повторяет план каменных
фундаментов, но очертания апсид в уровне деревянных конструкций
имеют не полукруглые, а граненые очертания. Это и послужило для
Ю. В. Лукомского главным аргументом в пользу того, что каменные
фундаменты являются основанием для деревянной срубной
постройки,26 которая представляла собой храм, принадлежащий к
типу крещатых церквей, получивших широкое распространение
в украинской архитектуре XVI–XIX веков, как в деревянном
строительстве, так и в каменном зодчестве.27
На каменных фундаментах помимо отпечатков деревянных
конструкций местами были найдены и их обугленные остатки.28 При
этом, как отмечает Ю. В. Лукомский, дерево не сгорело целиком, а
лишь обуглилось: толщина обугливания достигает 3-5 см, в то время
как структура внутренних волокон дерева осталась необожженной.29
Это дало автору раскопок дополнительные основания для того, чтобы
21

21

Там же. – С. 589.
Там же. – С. 589-590.
Там же. – С. 568-569.
24
Малевская М. В., Раппопорт П. А. Декоративные керамические плитки древнего
Галича // Slovenska archeologia. – 1978. – Т. 26. – S. 90-91; Иоаннисян О. М. Новые
исследования одного из памятников галицкого зодчества XII века // СА. – 1983. – N 1.
– С. 236-239; он же. Основные этапы развития галицкого зодчества // Древнерусское
искусство. Художественная культура X-первой половины XIII в. – М., 1988. – С. 49.
25
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 564-574.
26
Там же. – С. 567.
27
Подробнее об этих храмах см.: Могытыч И. Р. Крещатые церкви Гуцульщины //
Архитектурное наследство. – М., 1979. – Вып. 27. – С. 97-107; Боньковська С. Хрещаті храми України (Питання походження і розвитку) // ЗНТШ. – Л., 2001. – Т. 241.
– С. 179-224.
28
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 567.
29
Там же.
22
23
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считать открытые им фундаменты
основаниями деревянного храма.
Еще одним свидетельством того,
что храм в ур. “Царинка” был не
каменным, а деревянным, для
Ю. В. Лукомского,
является
то
обстоятельство, что в слое, пере
крывающем фундаменты описан
ной постройки отсутствуют какиелибо
вкрапления
известкового
раствора и щебня, но зато залегает
пожарный
слой,
в
котором
найдено большое количество оп
лавленных кусков свинца. Такие
же оплавленные фрагменты были
найдены и непосредственно на
плиточно-плитяном полу постройки.
Как считает, Ю. В. Лукомский, они
являются остатками оплавившейся
при
уничтожившем
постройку
пожаре свинцовой кровли дере
вянного храма.30 “Наведені вище
дані про характер залягання слідів
горілого дерева, цільність його
структури”, – пишет исследователь,
– “а також стратиграфічні спос
тереження
вказують
на
де
рев’яну зрубну конструкцію стін
досліджуваної церкви”.31
Действительно,
приведенные
Ю. В. Лукомским аргументы кажутся настолько явными и неопро
вержимыми, что вслед за ним кре
щатую церковь в ур. “Царинка” в
свои общие обзоры древнерусских
деревянных храмов на территории
Украины включили И. Р. Могытыч и
Б. П. Томенчук.32
Вместе с тем, нам представляе
тся, что вопрос об интерпретации
30

Там же. – С. 583.
Там же. – С. 567.
Могитич Ι. Археологічно відкриті дерев’яні церкви Галичини і Волині X–XIV ст.
// Вісник інст. “Укрзахідпроектреставрація”. – Л., 1999. – Ч. 9. – С. 10; Томенчук Б.
Олешківська ротонда: археологія дерев’яних храмів Галицької землі XII–XIII ст. – ІваноФранківськ, 2005. – С. 52-53.
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этого храма не столь очевиден, как это представляется Ю. В. Лукомско
му, И. Р. Могытычу и Б. П. Томенчуку, и есть основания считать, что
этот храм был не деревянным, а каменным.
Прежде всего, об этом говорит сам характер его широких и
глубоко заложенных каменных фундаментов, почти на половину
своей мощности, заглубленных в материк. Ни в одном из
исследованных деревянных храмов таких фундаментов нет, да они
и не требовались для деревянной
постройки, нагрузка которой на
фундамент не должна была быть
большой. Вторым обстоятельством,
которое заставляет сомневаться
в том, что храм был деревянным
является сам характер его плана.
Деревянные храмы с таким планом в
украинской деревянной архитектуре
до XVII века не известны. Даже если
и предположить, что они просто
не дошли до нашего времени,
но строились на территории Га
лицкой Руси и других землях,
входящих в территорию Украины
на протяжении XIV–XVI столетий,
все равно сам характер плана
церкви в ур. “Царинка” заставляет
искать ближайшие ее аналогии все
же в каменном зодчестве. И они
существуют в самом же галицком
зодчестве – речь идет о церкви
Николая во Львове (рис. 2-4), правда,
построенной значительно позднее
– уже во второй половине XIII века.33
Церковь же на “Царинке”, судя по
использованным для убранства
ее пола плиткам, находящим себе
аналогии только в памятниках 11501180-х годов, была построена на сто
летие раньше церкви Николая – в
середине – второй половине XII века,
а в это время и вплоть до появления
церкви Николая во Львове подобные
композиции в зодчестве Древней
33

См. о ней: Малевская М. В., Иоаннисян О. М., Могитич И. Р., Бучко Р. В. // Археологические открытия 1977 года. – М., 1978. – С. 352-353; Могитич Р. Архітектура і
містобудування доби середньовіччя (XIII – початку XVI ст.) // Архітектура Львова. Час
і стилі XIII-XXI ст. – Л., 2008. – С. 52.
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Руси не известны. Однако это не
является препятствием для того, чтобы
считать, что храм в ур. “Царинка”,
несмотря на столь раннюю по отно
шению к ближайшей его аналогии, был
постройкой, принадлежащей к тому
же типу, что и церковь Николая во
Львове. Дело в том, что в византийской
архитектуре, храмы, у которых боковые
нефы не выделяются линиями столбов,
а возникают в результате того, что
развитый трансепт образуется за счет
добавления к основному объему широко
раскрытых в наос боковых притворов,
превращающихся фактически в боко
вые нефы, с IX по XIII век строились,
правда, только в Эпире (в Арте и ее
окрестностях: церковь Агиос Василеос
тис Гефирос (рис. 5-6),34 церковь
Агиос Параскевос ту Драку (рис. 7-8)35 (в отличие от галицкого
и львовского храмов апсиды у боковых притворов этих храмов
снаружи не выражены) и представляющая собой несколько более
сложный вариант церковь Панагия Коронисиас36) и, в более простом
варианте (в виде четко выраженного или вписанного в квадратный
объем и без апсид на боковых ветвях креста) – в Аттике (церковь
Пророка Ильи близ Корони (рис. 9) и церковь Агиос Георгиос Ойнос
(рис. 10)37. По всей видимости, именно оттуда этот довольно редкий
для архитектуры византийского мира тип проникает в XII веке и в
Галич. Однако в таком случае встает вопрос, каким образом этот

34

Βοκοτοπουλου Π. Λ. Η εκκληιάστικη άρχιτεκτονικη εισ την δυτικην στερεαν Ελλαδα και
την Ηπειρον. – Θεσσαλονικηб, 1975. – Σ. 45-51; Γκιολεσ Ν. Βυζανινη Ναοδομια. – Αθηνα,
1992. – Σ. 64-66; Παπαδοπύλου Β. Ν. Η Βηζαντινή Άρτα και τα μνημεία της. – Αθηνα, 2002.
– Σ. 33-37.
35
Παπαδοπύλου Β. Ν. Η Βηζαντινή Άρτα και τα μνημεία της … – Σ. 37-38.
36
Βοκοτοπουλου Π. Λ. Η εκκληιάστικη άρχιτεκτονική εισ την δυτικην στερεαν Ελλαδα και
την Ηπειρον … – Σ. 51-56; Παπαδοπύλου Β. Ν. Η Βηζαντινή Άρτα και τα μνημεία της …
– Σ. 38-44.
37
Μπούρας Χ. Βυζαντινή & Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. – Αθήνα, 2001.
– Σ. 292-293.
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редкий и для византийской архитекту
ры тип, фактически не получивший
распространения вне Греции, где он
получил распространение лишь в Эпире
и, отчасти, в Аттике, смог проникнуть в
далекий от Балкан Галич?
В связи с этим придется сделать
отступление, для того, чтобы попытаться
определить в какой исторической
обстановке возник этот храм и для кого
он был предназначен.
Прежде всего, следует обратить
внимание на очень интересное пред
положение Ю. В. Лукомского, который,
приняв во внимание, что в южном
притворе-нефе храма был найден
каменный саркофаг с двумя мужскими
погребениями,38 определил раскопанный
им храм, как храм-усыпальницу39
и не исключил возможности того,
что храм “на Царинке” может быть
отождествлен с упоминаемой в лето
писи, но не дошедшей до нас и до сих
пор достоверно археологически не оп
ределенной церковью Иоанна.40 Этот
храм упоминается в летописи в связи
с погребением в нем князя Ростислава
Ивановича, погибшего от ран во время
осады Галича венграми в 1189 году.41
На основании этого Ю. В. Лукомский
предположил, что погребения в саркофаге
принадлежат князьям старшей ветви
князей Галицкой Руси – Ростиславичам:
Ивану Васильковичу и его внучатому
племяннику Ростиславу Ивановичу – сыну князя-изгоя Ивана Ростиславича
Берладника.42 Таким образом, согласно
гипотезе Ю. В. Лукомского, храм “на
Царинке” служил родовой усыпальницей этого княжеского рода.43
38

Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 590-591.
Лукомський Ю. В. Архiтектурна спадщина Давнього Галича. – Галич, 1991.
– С. 14-16.
40
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 590-591.
41
ПСРЛ. – Т. 2. – М., 1962. – Стлб. 665.
42
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича ... – С. 590-591.
43
Там же.
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Князья этой ветви Ростиславичей по праву считались главными
по старшинству в Галицкой земле, но, тем не менее, в самом Галиче
не княжили, являясь, по сути, князьями-изгоями. Особенно это
относится к князю Ивану Ростиславичу сыну Василько Ростиславича
и отцу Ростислава Ивановича, которые, возможно, были погребены
в рассматриваемом храме. Этот князь, более известный под именем
Иван Берладник, владел землями в Днестровско-Дунайском Понизьи,
которые летописец называет Берладью.44 Берладское княжество,
расположенное в низовьях Днестровско-Дунайского междуречья, на
территории Северо-Западного Причерноморья, являлось фактически
воротами Руси, Венгрии и причерноморских земель Болгарии в
Византию и, поэтому играло огромную роль в геополитическом
положении Руси, Юго-Восточной Европы и самой Византии. Поэтому
неудивительно, что с его князьями вынуждены были считаться и
на Руси, и в Венгрии, и в Болгарии, и в Византии. Именно через
территорию Берлади должен был попасть в Галич бежавший в
1164 году из тюрьмы в Константинополе опальный византийский
царевич и будущий император Андроник Комнин.45
Несмотря на то, что Ростиславичи из ветви Берладников, самим
Галичем не владели, будучи представителями старшей ветви рода,
они должны были иметь в Галиче, если не собственный двор, то,
по крайней мере, княжеский монастырь. Не исключено, что таким
монастырем и был монастырь на “Царинке”. Поэтому предположение
Ю. В. Лукомского о том, что там были похоронены два представителя
этого рода вполне оправданы.46 Исследователь совершенно
справедливо отмечает, что в таком случае совершенно определенный
смысл приобретают слова летописи о том, что, после погребения в
церкви Иоанна в Галиче, князь Ростислав Иванович присоединился
к своим предкам47: “и причтеся к дедом своим и ко оцем своим”.48
44

О богатой событиями жизни этого князя и о роли Берладской земли в жизни
Древней Руси, Балкан и Византии см.: Толочко П. П. Iсторичнi портрети. – К., 1990
– С. 187-238.
45
Более подробно об увлекательной биографии этого исторического персонажа см.:
Диль Ш. Византийские портреты. – М., 1994. – С. 278-307; Юревич О. Андроник I
Комнин. – Спб., 2004; а об эпизоде бегства Андроника в Галицкую землю и пребывании
его в Галиче: Jurewicz O. Pobyt Andronika Komnenosa na Rusi Halickiej // Sprawozdania
z prac naukowych wydziału nauk spólecznych. – 1961. – R. 4, z. 5 (22). – S. 49-52; idem.
Aus der Geschichte Beziehungen zwischen Byzanz und Rußland in der zweiten Hälfte des
12.jh. // Byzantinische Beiträge – Berlin, 1964. – S. 333-357; Иоаннисян О. Об одном
эпизоде византийско-венгеро-галицких отношений во второй половине XII в. // Галицько-Волиньска Держава: передумови виникнення, iсторiя, культура, традиції. – Л.,
1993. – С. 68-70; он же. Про один епiзод вiзантiйсько-угорсько-галицьких вiдносин у
другiй половинi XII ст. // Галич i Галицька земля. – К.; Галич, 1998. – С. 59-66.
46
Ю. В. Лукомский высказывает очень интересное предположение о том, что наличие
в каменном саркофаге не одного, а двух погребений, одно из которых принадлежит
человеку 50-60-летнего возвраста, а второе – значительно более молодому (около 45
лет), вызвано тем, что галичанам пришлось неожиданно хоронить Ростислава, внезапно умершего от ран при осаде Галича венграми, и поэтому они положили его в саркофаг его дяди Ивана Васильковича, правившего Галичем в 1141 году (Лукомський Ю.
Невідомі церкви на Подолі княжого Галича… – С. 591).
47
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича . – С. 591.
48
ПСРЛ. – Т. 2. – М., 1962. – Стлб. 665.
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Конечно, же эта фраза носит панегирически символический
характер – ведь отец князя Ростислава Иван Ростиславич Берладник
был похоронен далеко от Галича в византийской Солуни,49 но она же
может быть истолкована и как свидетельство того, что Иоанновский
монастырь на “Царинке” был родовым монастырем старшей ветви
галицких Ростиславичей. По предположению Ю. В. Лукомского, на
связь этого храма со старшими Ростиславичами может указывать и
характер княжеского знака, обнаруженного на одной из рельефных
плиток пола.50 Само посвящение монастыря святому Иоанну
Ю. В. Лукомский связывает с тем, что его основателем мог быть Иван
Василькович – основатель рода Берладников, княживший в Галиче в
1141 году.51
И, хотя сам храм, раскопанный Ю. В. Лукомским, был построен
уже позднее (как мы уже видели, его следует датировать второй
половиной XII века), сам родовой монастырь РостиславичейБерладников должен был быть основан еще раньше – раскопки
Ю. В. Лукомского показали, что христианское кладбище на этом
месте, а следовательно и храм (по всей видимости, деревянный)
или монастырь, существовали на этом месте еще до постройки
исследованного им крестообразного храма.52
В связи с этим следует обратить внимание на установленный
Ю. В. Лукомским факт установки саркофага еще в момент
закладки и строительства храма. Исследователь полагает, что это
свидетельствует о том, что саркофаг “був заготовлений ще при житті
похованих у ньому осіб, мабуть засновників або ктиторів храму”.53
Однако это противоречит другим предположениям исследователя
– о том, что в нем были погребены князья Игорь-Иван Василькович,
а затем и его внучатый племянник Ростислав Иванович.54 ИгорьИван Василькович умер в 1141 году,55 а время строительства самого
храма, как мы уже видели, относится уже к 1150-1180 годам.56
По-видимому, именно стремление связать время строительства
храма с тем, что там был похоронен Иван Василькович, и заставило
Ю. В. Лукомского датировать храм первой половиной XII столетия,57
однако, как мы уже видели, такая датировка не может быть
признана верной. Как указывает сам же исследователь, христианское
кладбище, а следовательно и какой-то недошедший до нас храм (по
всей видимости, деревянный) существовали на этом месте еще до
49
50
51
52
53
54
55
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Толочко П. П. Iсторичнi портрети … – С. 237.
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича. – С. 568.
Там же. – С. 590.
Там же. – С. 589.
Там же. – С. 572.
Там же. – С. 590-591.
Войтович Л. Княжа доба на Руси. – Біла Церква, 2006. – С. 338.
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 589.
Там же. – С. 589-590.
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постройки рассматриваемого крестчатого храма. Скорее всего, Иван
Василькович был погребен еще в том, первом, недошедшем до нас,
храме, а при строительстве крестчатого он был в него перезахоронен.
Случаи переноса погребений (причем в каменных саркофагах) из
одного храма в другой известны в истории древнерусской церковной
практики. Именно так произошло при возобновлении после пожара
1211 года деревянной церкви Иоанна Предтечи в Ростове Великом.59
Таким образом, саркофаг был не заготовлен заранее “ще при житті
похованих у ньому осіб”,60 а либо перенесен из более раннего храма,
либо специально изготовлен для перезахоронения в нем погребенной
ранее персоны при перестройке церкви. Если же второе погребение в
этом саркофаге, действительно принадлежит сыну Ивана Берладника
Ростиславу, как вполне резонно предполагает Ю. В. Лукомский, то
оно было устроено в качестве подзахоронения уже в 1189 году.
В связи со всем изложенным выше предположение Ю. В. Луком
ского о том, что церковь на “Царинке” была храмом княжеского
монастыря, принадлежавшего роду старших РостиславичейБерладников, выглядит вполне убедительным и оправданным, и
поэтому вряд ли может вызывать удивление как роскошный характер
убранства храма, выявленный в ходе его раскопок,61 так и его тип, ха
рактерный для провинциально-византийской архитектуры. Следует
вспомнить не только о том, что в середине-второй половине XII столетия
род Ростиславичей-Берладников и само Берладское княжение играли
заметную роль в жизни западных рубежей Византийской империи,
особенно, во время византино-половецких и византино-венгерских
войн 1150-1160-х годов, но и о том, что сами князья этого рода были
теснейшим образом связаны с родом Комнинов. Лаврентьевская
летопись под 1104 годом сообщает о том, что дочь Володаря
Ростиславича была выдана замуж за византийского царевича, сына
Алексея Комнина: “Ведена дщи Володарева за царевич за Олексинич
Царюгороду”.62 Таким образом, родная тетка Ивана Васильковича,
и двоюродная прабабка Ростислава Ивановича, возможно, погребен
ных в храме на “Царинке” оказывается византийской принцессой.
Из летописного текста, правда, неизвестно, за кого из трех сыновей
императора Алексея была выдана русская княжна. О. Юревич
сразу же исключает из этого списка Иоанна Комнина, который в
1108 году женился на венгерской принцессе.63 Из двух оставшихся
58

58

Там же. – С. 589.
Иоаннисян О. М. Деревянные храмы домонгольской Руси // Успенская церковь в
Кондопоге. – Кондопога; СПб., 1994–1996. – С. 20-22; Леонтьев А. Е., Иоаннисян О. М.
Погребения XI в., церковь Иоанна Предтечи в Ростове и история саркофага св. Леонтия Ростовского // Московская Русь: проблемы археологии и истории архитектуры: к
60-летию Леонида Андреевича Беляева. – М., 2008. – С. 43-44, 47.
60
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 572.
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Там же. – С. 568-569.
62
ПСРЛ. – Т. 1. – М., 1997. – Стлб. 280.
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Юревич О. Указ. соч. – С. 50-51.
59

443

444

Олег ИОАННИСЯН

принцев – Андроника и Исаака – исследователь отдает предпочтение
Исааку, уточняя, правда, что в 1104 году русская княжна из рода
Ростиславичей и византийский принц были еще только обручены,
поскольку находились в малолетнем возрасте, а само бракосочентание
состоялось позднее.64 Однако для нас важно другое: и сами галицкие
князья, и их двоюродные братья Берладники оказываются
ближайшими родственниками Комнинов, а сын Исаака Андроник
(Младший) – будущий император, скрывавшийся в 1164-1165 году
в Галиче – двоюродным братом и Ивана Ростиславича Берладника
(отца погребенного на “Царинке” Ростислава Ивановича), и самого
галицкого князя Ярослава Осмомысла. Исходя из этого, О. Юревич,
делает совершенно справедливый вывод о том, что, совершив
дерзкий побег из заточения, Андроник совершенно не случайно
направил свои стопы в Галич – во-первых, путь из Константинополя
через Черное море неизбежно приводил его к устью Днестра, вверх по
которому через Берладское княжение можно было прямо добраться до
Галича,65 во-вторых, территория Галицкой земли и ее южной окраины
– Берлади, непосредственно, граничившей с владениями Византии,
представляла для Андроника особый интерес, так как склонив на
свою сторону владевших этими землями русских князей, он мог
опираться на них в своих интригах против императора, что было
особенно ощутимо для последнего в условиях очередного конфликта
с Венгрией, граничившей непосредственно с Галицкой землей не
только в Карпатах, но и на Дунайском Понизьи.66 И, наконец, втретьих: направляясь именно в Галич, Андроник надеялся найти не
только поддержку, но и приют у своих близких родственников – ведь
он приходился двоюродным братом и галицкому князю Ярославу
Осмомыслу, и князю Ивану Берладнику.67
Андроник, действительно был принят в Галиче с большим
почетом. По свидетельству летописи, он жил на княжеском дворе,
охотился с князем и участвовал в заседаниях княжеского совета.68
Последнее даже дало основание О. Юревичу, считать, что Андроник,
по-видимому, хорошо знал русский язык.69 Слова летописца о том,
что византийский принц жил вместе с князем, можно понимать
и так, что он жил на княжеском дворе, которых в Галиче было
несколько, и один из них мог быть территориально связан с родовым
княжеским монастырем, каким, собственно, и был монастырь на
“Царинке”. В таком случае становится объяснимым и такая, столь
64

Там же. – С. 50-53.
Именно так, через территорию нынешней Буковины, Андроник
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необычная для Галича топонимическая особенность, как название
ур. “Царинка”. Учитывая, что микротопонимика Западной Руси
традиционна сохраняла память о некогда находившихся на местах
нынешних урочищ древних объектах, можно предположить, что
название ур. “Царинка” донесло до нас память о пребывании в Галиче
византийского царевича.
Однако монастырь на “Царинке”, как мы уже видели, скорее
всего, был родовым монастырем не самого Ярослава Осмомысла, а его
двоюродного брата Ивана Ростиславича Берладника, который, в свою
очередь являлся и двоюродным братом Андроника. Более того, Андро
ник не только проехал через территорию соседствующего с владения
ми Византии Берладского княжества, но и явно был заинтересован
в его делах, поэтому его связь с родовым монастырем Берладской
ветви Ростиславичей вряд ли случайна. Можно предположить, что
в этом монастыре были и византийцы, происходящие, возможно, из
Греции и знакомые с архитектурой крестообразных храмов Эпира и
Аттики. Возможно также, что среди этих монахов-византийцев был
и зодчий, воплотивший в монастырском храме знакомый для него
образ греческой крестообразной церкви.
Можно было бы предположить, что такой тип храма был выбран
не случайно, и церковь в монастыре на “Царинке” была построена
специально в связи с пребыванием в Галиче Андроника Комнина.
Это в какой-то степени могло бы объяснить и название урочища,
закрепившееся за этим местом в памяти последующих поколений, и
роскошный характер убранства пола церкви, и необычное решение
хор храма, занимавших место не только над боковыми притворами,
но и почти на 2 м выдававшихся в пространство наоса. Однако
постройка храма, принадлежащего к греческому типу специально
для Андроника была бы возможна только в том случае, если бы
храм был деревянным, как и предполагает Ю. В. Лукомский – ведь
Андроник пробыл в Галиче всего около года и в 1165 году вернулся
в Византию.70 Правда, в таком случае можно было бы предположить
(как это и делает Ю. В. Лукомский71), что за образец храма был принят
какой-то каменный образец. О том, что именно так и происходило
в большинстве случаев строительства деревянных храмов в
домонгольской Руси, можно убедиться на двух деревянных ротондах
– Воскресенской церкви в Галиче72 и ротонды в Олешкове.73 Кстати,
последняя, по всей видимости, и была построена в связи с приездом
70

ПСРЛ. – Т. 2. – М., 1962. – Стлб. 524; Юревич О. Указ. соч. – С. 90.
Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 592.
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Т. 241. – С. 275-298; Иоаннисян О. М. Храмы-ротонды в Древней Руси // Иерусалим
в русской культуре. – М., 1994. – С. 109; он же. Деревянные храмы домонгольской
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в Галицкую землю Андроника Комнина и специально для него.74
Причиной же того, что мастера, создавшие Олешковскую ротонду,
скопировали в дереве несвойственные этому материалу тип и форму
храма, в том и заключалась, что церковь в Олешкове строилась в
одном из городов, который, по нашему предположению, был дан
князем Ярославом Осмомыслом Андронику во владение. Однако
учитывая краткий срок пребывания последнего в Галицкой земле,
ее для быстроты “срубили” из дерева, компенсировав использование
этого материала роскошным и нестандартным керамическим
убранством пола.75
С храмом на “Царинке”, по-видимому, все обстояло наоборот.
Скорее всего, он был построен в монастыре, принадлежавшем
старшим
Ростиславичам-Берладникам,
теснейшим
образом
связанным с Византией, а Андроник оказался в нем уже тогда, когда
этот храм существовал. Роскошный характер убранства интерьера
храма, таким образом, совершенно не обязательно следует объяснять
тем, что он строился специально для византийского принца – он
вполне мог появиться в родовом храме старейшей ветви галицких
князей.
Скорее всего, этим же следует объяснять и появление в этом
сравнительно небольшом храме весьма обширных хор, развитых по
своей пространственной структуре. Однако это вовсе не означает,
что мы отказываемся здесь от предложенной нами же версии,
о том, что монастырь, собором которого, по-видимому являлся
рассматриваемый храм, оказался связанным и с личностью
Андроника Комнина. Приехав в Галич, он вполне мог жить либо на
княжеском дворе Берладников, который скорее всего, находился гдето неподалеку от их родового монастыря, либо в самом монастыре.
И уж, во всяком случае, византийский принц, скорее всего, должен
был использовать этот храм во время своего пребывания в Галиче в
качестве придворного храма. Если же в этом монастыре действительно
были какие-то греческие монахи, то такое предположение становится
еще более вероятным. Видимо это обстоятельство и привело к тому,
что место, где этот монастырь находился, впоследствии оказалось
связанным в сознании многих поколений галичан с каким-то
царем или царевичем, память о котором оказалась закрепленной в
топонимической традиции и отразилось в названии “Царинка”.
Появление храма, копирующего греческие прототипы, в родовом
княжеском монастыре Берладников не должно вызывать удивление
потому, что эта ветвь Ростиславичей была теснейшим образом
связана с Византией. Если в Олешковской ротонде, повторяя в дереве
74
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формы ротонды, свойственные каменной архитектуре, галицкие
плотники могли ориентироваться на образцы зданий такого типа,
существовавших в самом Галиче,76 то вряд ли они были знакомы с
редким в это время для самой Византии типом крестчатого храма для
того, чтобы скопировать его в монастыре на “Царинке”. Скорее всего,
его строительством руководил какой-то греческий монах-архитектор,
по-видимому живший в этом монастыре, который, наоборот должен
был плохо разбираться в особенностях деревянного строительства.
Помимо мощных фундаментов храма, не свойственных деревянным
постройкам, уже только это обстоятельство говорит о том, что храм
на “Царинке” был каменным, а не деревянным. В таком случае
мастерами, возводившими его, должны были быть каменных дел
мастера, артель которых во времена Ярослава Осмомысла активно
работала в Галиче.77 Учитывая, что эта артель была связана с
романской строительной традицией многие строительно-технические
особенности храма на “Царинке” следует объяснять именно ей.
Однако как же тогда быть с весьма серьезными аргументами
Ю. В. Лукомского в пользу того, что крестчатый храм на “Царинке”
был деревянной постройкой? Вернемся теперь вновь к их
рассмотрению.
Как мы уже видели, основным аргументом исследователя в пользу
того, что храм был деревянным, является установленное раскопками
полное отсутствие слоя каменного и известково-растворного щебня на
его площадке.78 Однако, самим же Ю. В. Лукомским был установлен
факт повторного, но не оконченного строительства на этом же месте,
когда в конце XII или начале XIII века на месте крестчатого храма
стали возводить новый, на сей раз уже, несомненно, каменный.79
Отсутствие следов каменно-растворного щебня, связанного с
разрушением первого храма, отмеченное Ю. В. Лукомским, как раз
и вызвано новым строительством на его месте. Перед его началом
предыдущий храм, по-видимому был разобран. Не исключено, что
камни, из которых он был построен, после разборки должны были
пойти на строительство нового, поэтому разборка первого храма
и расчистка площадки для строительства нового производились с
особой тщательностью, а, возможно, сопровождалась и планировкой
площадки будущего строительства, и этим объясняется отсутствие слоя
его разрушения и каменно-растворного щебня. Кстати, как отмечает
сам же Ю. В. Лукомский, небольшие скопления строительного
щебня при раскопках все же были обнаружены, однако не в уровне
76

Иоаннисян О. М. Центрические постройки в галицком зодчестве XII в. // КСИА. – М.,
1982. – Вып. 172. – С. 39-46; он же. Новые исследования одного из памятников галицкого
зодчества XII века. – С. 231-244; он же. Храмы-ротонды в Древней Руси. – С. 105-107.
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См. об этом: Иоаннисян О. М. Основные этапы развития галицкого зодчества …
– С. 47-50.
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Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 583.
79
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пола храма, а в заполнении каменных саркофагов, находившихся
внутри храма.80 Однако, как мы уже видели, саркофаги связаны
не с недостроенным, а с крестчатым храмом, поэтому каменноизвестковый щебень мог попасть внутрь них только при разрушении
здания, в котором они находились, то есть самого крестчатого храма.
Ю. В. Лукомский сам же указывает на то, что крышки саркофагов
были разрушены еще во времена функционирования последнего.81
При расчистке места под новое строительство, которое так и осталось
незавершенным, щебень с площадки будущего нового храма был
удален, однако в саркофагах, находившихся ниже уровня площадки
строительства, он сохранился. Это и объясняет отсутствие каменноизвесткового щебня на месте крестчатого храма при его наличии в
заполнении саркофагов. А это, в свою очередь, свидетельствует в
пользу того, что крестчатый храм на “Царинке” был не деревянным,
как считает Ю. В. Лукомский, а каменным.
Но есть и еще одно обстоятельство, которое может объяснить,
отсутствие слоя известково-растворного щебня от разрушения
крестчатого храма. Ю. В. Лукомский отмечает, что при раскопках
в уровне пола крестчатого храма было найдено довольно большое
количество фрагментов оплавленного свинца, и такие же фрагменты в
большом количестве были найдены в слое пожарища, перекрывающего
пол этой постройки.82 Считая храм деревянным, Ю. В. Лукомский
предположил, что он погиб в огне пожара, а оплавленый свинец
происходит из покрытия этой церкви.83 То, что крестчатый храм,
действительно, пострадал от пожара, сомнений не вызывает. Однако
оплавленный свинец не обязательно следует связывать с его кровлей.
В каменной романской и готической архитектуре свинец нередко
использовался в качестве связующего материала вместо известкового
раствора.84 Поэтому найденные при раскопках фрагменты
оплавленного свинца вполне могут происходить не из кровли, а из
кладки церкви. В таком случае становится понятным и отсутствие
известково-растворного щебня. В кладке разрушившегося храма
известкового раствора могло просто и не быть.
Таким образом, такой аргумент, как отсутствие каменнорастворного щебня, зафиксированное в ходе раскопок не может
служить доказательством того, что крестчатый храм на “Царинке”
был деревянным. Эти же аргументы могут быть использованы и для
доказательства того, что эта церковь была каменной.
Еще одним аргументом Ю. В. Лукомского в пользу того, что
рассматриваемая церковь была деревянной является наличие
80

Там же. – С. 572-573.
Там же.
Там же. – С. 583.
83
Там же.
84
Шуази О. История архитектуры. – М., 1937. – Т. 2. – С. 241; Icher F. Building the
Great Cathedrales. – New York, 1998. – P. 124.
81
82

ДЕРЕВЯННЫМ ИЛИ КАМЕННЫМ БЫЛ ХРАМ В УР. “ЦАРИНКА”...

отпечатков бревен в ее фундаментах, образующих не полукруглые,
а граненые очертания ее апсид, свойственные срубной конструкции
стен.85 Однако этот же аргумент может служить и доказательством
того, что церковь была не деревянной, а каменной. В практике
средневекового строительства и в Византии, и на Руси, и на
романском Западе широко использовался прием устройства
деревянного каркаса, устраивавшегося в теле каменной кладки
для ее армирования и придания ей большей жесткости в процессе
возведения здания.86 Деревянные связи, проходившие в теле стены,
обязательно скреплялись между собой врубкой и нередко начинались
прямо от платформы фундамента. Таким образом, нижний ярус
этих связей легко принять за остатки или отпечаток сруба, лежащего
на каменном фундаменте, хотя на самом деле они являются
внутристенной конструкцией каменной кладки.
Не противоречит тому, что церковь на “Царинке” представляла
собой каменную, а не деревянную постройку, и отмеченная
исследователем обугленность лежавших на фундаменте деревянных
конструкций, там где они сохранились не в виде отпечатка.87 Как
отмечает Ю. В. Лукомский, эти конструкции не сгорели целиком,
а обуглились на глубину до 3-5 см, в то время как структура
внутренних волокон дерева осталась необожженной.88 Такое могло
произойти как раз именно потому, что описываемые конструкции
находились в теле кладки и были защищены от воздействия открытого
пламени, когда храм пострадал в результате пожара, послужившего
причиной его дальнейшего разрушения. Учитывая время постройки
этой церкви (середина – вторая половина XII века) и определенное
Ю. В. Лукомским время начала возведения следующего, так и
оставшегося непостроенным храма (конец XII – начало XIII столетия),
крестчатый храм просуществовал очень недолго – всего около 50 лет.
За это время проходившие внутри его стен деревянные каркасные
конструкции еще не успели сгнить и превратиться в пустые полости.
При пожаре для того, чтобы они обуглились, а не полностью сгорели,
достаточно было бы и температуры прокаливания каменной кладки,
внутри которой эти связи находились.
Несколько подробнее следует остановиться на возможной
конструкции такого элемента интерьера церкви, как хоры. Как уже
указывалось выше, Ю. В. Лукомским были выявлены прямоугольные
углубления в полу храма: два из имели сечение 1×1 м, опускались на
глубину 20 см ниже уровня пола, а на дне их были уложены плоские
каменные плиты. Эти ямы расположены на поперечной оси приделов в
85
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местах их примыканий к основному нефу. Одним из предположений
Ю. В. Лукомского о назначении этих ям было то, что они могли бы
поддерживать эмпоры, расположенные над перекрытиями боковых
нефов-притворов.90 Судя по характеру описываемых фундаментных
ям, они предназначались для весьма мощных каменных столбов.
Вместе с тем, учитывая, что в полу храма было обнаружено еще два
симметричных прямоугольных углубления, имевших значительно
меньшее сечение (20×15 см) и расположенных уже в наосе храма на
расстоянии 1,8 м к востоку от западного притвора, Ю. В. Лукомский
выразил сомнения в своей же интерпретации фундаментных ям в
местах примыкания боковых притворов к центральному нефу. Если
последние, вне всякого сомнения были устроены для каменных
конструкций, то прямоугольные углубления малого сечения – для
деревянных. Это и заставило Ю. В. Лукомского не настаивать на
принадлежности широких фундаментных ям опорам хор, в то время
как малые квадратные гнезда в полу от вертикальных деревянных
конструкций исследователь связывает с опорами эмпор уже безо
всякого сомнения.91 Существование каменных опор под хоры
в деревянном храме заставляет предполагать и существование
каменных конструкций перекрытия пространства под хорами,
что представляется совершенно невозможным. Если же храм был
каменным, то никакого противоречия в сочетании каменных и
деревянных опор, связанных с хорами нет. При крестчатом плане
церкви ее хоры должны были состоять из камер, расположенных
над боковыми приделами, игравшими одновременно и роль боковых
нефов, и балкона-перехода между ними. При этом камеры над
боковыми притворами должны были быть выполнены в камне, а
переход между ними мог быть как каменным, так и деревянным,
подобно тому как это делалось в псковских, ладожских и новгородских
храмах середины-второй половины XII века.92 В том случае, если
переход был каменным, он мог опираться на арку, опорой которой
и были каменные столбы в местах примыкания боковых нефов к
наосу (то есть на восточной границе западного притвора). Вынос
же пространства хор еще почти на два метра в интерьер наоса мог
быть выполнен только в виде деревянного настила, опирающегося
на деревянные же опоры. Именно такому устройству хор и отвечают
гнезда от вертикальных деревянных опор, расположенные на 1,8 м к
востоку от восточной границы западного притвора, а следовательно
и на таком же расстоянии от арки, на которую опиралась каменная
часть эмпор. Таким образом, и устройство хор в храме на “Царинке”,
которое можно представить на основании приводимых Ю.В. Лу
89
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Там же. – С. 570.
Там же. – С. 571.
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Там же.
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Штендер Г. М. Зодчество Великого Новгорода XI–XIII вв: очерки // Архитектурное
наследие Великого Новгорода и Новгородской области. – Спб., 2008. – С. 579, 581.
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комским данных, свидетельствует об этой церкви скорее как о
каменном, а не деревянном здании.
Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет видеть в церкви
на “Царинке” каменную постройку. Ю. В. Лукомский упоминает о
том, что в фундаментах так и не возведенного на месте крестчатой
церкви каменного храма были обнаружены белокаменные блоки
с резьбой, повторно использованные и происходящие, как пишет
исследователь “з якоїсь давнішої галицької білокам’яної будівлі”.93
Вряд ли приходится сомневаться в том, что эта неведомая “древняя
белокаменная галицкая постройка” и была крестчатым храмом предшественником невозведенной церкви. Вряд ли в конце XII – начале
XIII века, когда началось и внезапно прервалось строительство нового
храма на месте крестчатой церкви, в Галиче уже было достаточно
руин более ранних построек, для того, чтобы использовать их детали
для строительства нового храма. Скорее всего, этой руинированной
постройкой и была пострадавшая от пожара и разрушившаяся (или
специально разобранная) крестчатая церковь на “Царинке”, стоявшая
на этом же месте. Вполне естественно предположить, что при ее
разборке и расчистке площадки под новое строительство материал
более раннего храма должен был использоваться для строительства
нового.
И, наконец, последний аргумент в пользу того, что крестчатый
храм был каменным, и именно из него должны происходить
белокаменные детали повторно использованные в фундаментах
нового невозведенного храма, приводится самим же автором
раскопок. Ю. В. Лукомский пишет о том, что в нескольких местах
на фундаментах западной части крестчатого храма помимо следов
горелых деревянных конструкций сохранилось “in situ” и несколько
тесаных белокаменных блоков.94 Исследователь, считая, что храм
был деревянным, определяет их как некие укрепляющие фундамент
конструкции95 или “подвалины” (подкладки) под бревна сруба,
поднимавшиеся выше уровня фундамента,96 однако, учитывая
вышеизложенное вряд ли приходится сомневаться в том, что эти
блоки являются ничем иным, как остатками каменной кладки
здания.
Итак, рассмотрев, как аргументы Ю. В. Лукомского в пользу
того, что крестчатый храм на “Царинке” был деревянным зданием,
так и обстоятельства, свидетельствующие о том, что эта церковь
была каменной, есть все основания считать, что этот недошедший
до нас памятник был не деревянным, а каменным храмом. Объемнопространственная композиция этого храма, по всей видимости, была
близка композиции построенной столетием спустя церкви Николая во
93
94
95
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Лукомський Ю. Невідомі церкви на Подолі княжого Галича … – С. 577.
Там же. – С. 566-567.
Там же. – С. 566.
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Львове и таких греческих церквей как Агиос Василеос тис Гефирос и
Агиос Параскевос ту Драку близ Арты.
Крестчатый храм на “Царинке” простоял недолго, по-видимому,
около 50 лет после чего пострадал от пожара. После этой катастрофы
начавшее разрушаться здание было разобрано, а на его месте
предпринята попытка возвести новый каменный храм. По каким-то
причинам это строительство так и не было завершено, и создатели
нового храма ограничились только устройством фундаментов под него.
Поэтому мы не можем вслед за Ю. В. Лукомским, И. Р. Могытычем
и Б. П. Томенчуком считать, что обнаруженные в ур. “Царинка” в
древнем Галиче остатки крестчатого храма принадлежат деревянной
постройке XII века, и у нас нет оснований вслед за И. Р. Могытычем и
Б. П. Томенчуком97 включать крестчатый храм на “Царинке” в общую
сводку деревянных храмов Галицкой Руси домонгольской эпохи. Но,
тем не менее, деревянный храм на этом месте в домонгольскую эпоху
существовал. Однако этот храм предшествовал как крестчатому, так
и недостроенному. О существовании такой постройки в конце XI
– первой половины XII века пишет и Ю. В. Лукомский, ссылаясь на
наличие на этом месте христианского кладбища, предшествующего
постройке крестчатой церкви.98 По всей видимости, устройство
погребения в каменном саркофаге, найденном в западном притворе
крестчатой церкви следует связывать именно с этим недошедшим
до нас деревянным храмом. В таком случае предположение
Ю. В. Лукомского о том, что это погребение принадлежит князю
Ивану Васильковичу, умершему в 1141 году, становится еще более
оправданным. При возведении каменной (крестчатой) церкви на
месте более раннего деревянного храма находившийся в ней саркофаг
Игоря-Ивана Васильковича либо был перенесен в притвор новой
постройки во время ее закладки, либо остался на прежнем месте, а
новый храм был заложен с таким расчетом, чтобы включить в себя
место погребения, устроенного в более раннем храме и считавшегося
особо значимым для этой церкви. Случаи такого включения особо
почитаемых погребений во вновь возводимый храм известны
в истории древнерусского зодчества – именно так поступили в
начале XVI века строители нового собора Хутынского монастыря
в Новгороде, разбив план новой постройки таким образом, чтобы
место погребения основателя монастыря Варлаама Хутынского без
перемещения саркофага оказалось включенным в новую постройку,
отличавшуюся от храма XII века, где было устроено первоначальное
погребение Варлаама и габаритами, и характером плана.99
97
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БУДІВЕЛЬНА СПРАВА РУСІ
В СВІТЛІ БІБЛІЙНИХ НАСТАНОВ
Знайомство християнізованої людності Русі з Біблією відбувалося,
в основному, через церковну службу. Лише освічені й заможні верстви
населення могли пізнавати Слово Боже безпосередньо з книг Святого
Письма, хоча й серед перекладених та переписаних на Русі текстів,
переважали саме скорочені богослужбові варіанти1. З біблійних
книг найчастіше переписувалися Євангеліє, Апостол та Псалтир. З
Старого Заповіту відомі також переклади П’ятикнижжя, книг Ісуса
Навина, Судей, Рути та Притч Соломона. Але й попри той факт, що
зібрання повної Біблії на східнослов’янських теренах з’явилося щойно
в кінці ХV ст. в Новгороді, дослідники сходяться на думці, що у ХІХІІІ століттях на Русі були відомі переклади як Новозавого Завіту, так
й усіх Старозавітних книг. Про це можуть свідчити численні біблійні
цитати в Повісті минулих літ2 та інших руських літописних, житійних
та дидактичних текстах тощо3.
Саме на семантичному фонді Святого Письма базувалася
характерна для доби середньовіччя практика безпосереднього
співставлення історичних реалій з сакральними взірцями. Як влучно
1
Рогожский М. Русская Библия: История переводов Библии в России.- Санкт-Петербург, 2007.- С. 32-41; Чистович И.А. История перевода Библии на руський язик.- СПб.,
1899.- С. 1-16; Сперанский М. Къ исторіи славянского перевода Евангелия.- Варшава,
1900.
2
В критичному виданні “Повісті” А. Шахматова, автор на полях позначає запозичення з Святого Письма, відзначаючи особливими дужками початок і кінець запозичення.
Див.: Шахматовъ А.А. Пов сть временныхъ л тъ.- Петроградъ, 1916.- Т. І. Вводная
часть. Текстъ. Прим чанія.
3
Данилевский И. Н. Библия и Повесть временных лет (К проблеме интерпретации
летописных текстов) // Отечественная история.- Москва, 1993.- № 1.- С. 78-94; Данилевский И. Н. Библеизмы Повести временных лет // Герменевтика древнерусской
литературы Х-ХVІ вв.- М., 1992.- Сб. 3; Ранчин А.М., Лаушкин А.В. Еще раз о библеизмах в древнерусском летописании // Русская словесность.- М., 1993. - № 2; М., 1996.
- № 2; Библейские основы историософии “Повести временных лет” // Замалеев А. Ф.
Лепты. Исследования по русской философии. - СПб., 1996.
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зауважив Б. Успенський , Біблія слугувала моделлю сприйняття та
оцінки Світу й задавала парадигму його прочитання, а співвідношення
з біблійними подіями визначало достовірність й правдивість минулих
та сучасних подій. Чим виразнішим видавалося співвідношення з
текстами Біблії, тим значимішими уявлялися події чи дії. Більше того
- все, що не знаходило відповідності у священних текстах, сприймалося незначним та другорядним.
Характерний приклад звіряння вчинків з текстами Святого Письма знаходимо у Літописі Руському. Й що важливо, літописець пропонує не власні судження з приводу певної події, а інформує про задум
волинського володаря Володимира Васильковича заснувати город.
Намагаючись розвіяти власні сумніви, князь звертається саме до
Біблії: «І після цього вложив Бог у серце князю Володимирові добрий
намір: почав він собі думати, аби де за Берестієм поставити город.
І взяв він Книги пророків, і, так собі в серці мислячи, сказав: «Господи
Боже! Сильний і всемогучий, що своїм словом все створяєш і лад усьому даєш! Що ти мені, Господи, возвістиш, грішному рабу своєму, то
на тім я стану». І коли розігнув він книги, то випало йому пророцтво
Ісайїне: «Дух Господній на мені, і задля того він помазав мене, щоби
благовістити убогим; він послав мене ізцілити скрушених серцем,
возвіщати полоняникам, що їх одпустять, і сліпим, що вони прозріють; призивати пору Господню сприятливу і день одплати Бога
нашого; утішити всіх плачучих; дати плачучим на Сіоні вість, [що]
замість попелу [буде їм] помазання і радість, а одіж слави – замість
духу скорботи; і назовуть їх племенем правди, насадженням Господнім во славу [його]. І забудуть вони пустині віковічнії, здавна запустілії, відновлять городи пусті, що пустували з роду [в рід]5». І князь
Володимир із сього пророцтва збагнув милість Божу до себе, і почав
він шукати місця придатного, аби де поставити город,- бо ся земля
опустіла була вісімдесят літ [тому], після Романа [Мстиславовича],
а нині Бог підняв її милістю своєю.»6
З наведеної цитати зрозуміло, що звіряння з Біблійними прообразами впливало не лише на формування етики відносин між людьми,
але й на формування орієнтирів у професійній сфері діяльності людини. Разом з тим, відзначимо, ця тема не набула широкого висвітлення в науковій літературі. Тексти Святого Письма в контексті аналізу
професійної, зокрема - ремісничої діяльності, вивчав С. Лукін. Так
автор звертає увагу на опис праці коваля, ливарника й акцентує
увагу на тому, що будівельна діяльність (рис. 1) згадується в Біблії
декілька разів. Чи не першою є згадка про будівничих вавілонської вежі, які під впливом марнославства розробляли нові технології
будівництва та виробництва будівельних матеріалів. С. Лукін також
4

4
5
6

Успенский Б. А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси.- М. 2000.- С.5.
Ісая 61, 1-4.
Літопис Руський / Пер. З давньорус. Л. Є. Махновця. - К., 1989. - С. 430.
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Рис. 1. Київська
Псалтир 1397 р.
Мініатюра зі
зображенням процесу
будівництва
(за Е. Стейнертом)

наводить біблійні цитати діяльності каменярів, столярів та гончарів.
За висловом дослідника, праця гончара стала «ілюстрацією творчого
начала всякої праці та образом всемогутності Бога»7. Проте, такого
роду цитат є значно більше. Будівельна та виробнича термінологія
насичує й оживляє сторінки Біблії, в на яких процес створення світу, людини неодноразово трактується як ремісничий, технологічний
процес з необхідними етапами вимірювання, підготування матеріалу, закладання основ тощо, а Господь неодноразово зображається
митцем, гончарем чи будівничим:
Господь - будівничий, ремісник, гончар
1. (Йов. 38, 4–6) Де ти був, коли Я засновував землю (™snovax®
z§mlŸ)? Сповісти мені, якщо ти пізнав розум. Чи знаєш, хто поклав її
міри (polo¾i m±r¸ §¢) або хто навів шнурок на неї (nan§s¸i v§rv² na nŸ)?
На чому поставлені її стовпи (stolpi §¢ utv§r¾§ni s³t²)? Хто ж є той,
хто поклав на ній наріжний камінь (kam§n² ugol²n¸i)?
2. (Іс. 40, 12) Хто пригорщею зміряв (izm±ri gorst•Ÿ) воду, і долонею
(p¢d•Ÿ) небо, і пригорщею всю землю? Хто поставив гори за мірою (v®
m±r³), і горби наче на важках(?) (aki v® ¿rm±)?
7
Лукин С. В. Виды, степени и двойственный характер труда в аспекте христианской экономии [Електронний ресурс] // ХІІ Международные Кирилло-Мефодиевские
чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры. Минск, 24-26 мая
2006 г.: материалы чтений “Церковь и социальные проблемы современного общества“
/ Ин-т теологии им. свв. Мефодия и Кирилла, Бел. гос. ун-т культуры и искусств. – Режим доступу: http://www.church.by/resource/Dir0301/Dir0302/Page0958.html
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3. (Іс. 45, 8–9) Я є Господь, що тебе
створив (sgradiv¸i t¢), що чинить краще,
створив Я як глину гончара (glin³ sk³d§lniŒ³).
…Чи скаже глина гончареві: Що чиниш, бо
не робиш ані не маєш рук?
4. (Іс. 64, 7) І тепер, Господи, Ти є нашим батьком, ми ж глина (b§rn•§), всі ми
діло (d±lo) твоїх рук.
5. (Єр. 18, 3–6) І я зійшов до дому гончаря (dom® sk³d§§l²niŒ²). І ось він робив діло
(tvor¢Ú§ d±lo) на колесі (kol§s±). І розвалився
посуд (sos³d®), який він робив з глини своїми
руками. І, обернувшись, зробив він з того
інший посуд, так як вгодно перед його очима зробити. І було до мене господнє слово,
кажучи: Чи ж як цей гончар і Я не зможу
з вами зробити, доме Ізраїля? Сказав Господь: Ось як глина в руках гончаря, так ви, ізраїльський доме, в моїх
руках. (рис. 2)
6. (Єр. 19, 11) Так розіб’ю цей народ і це місто (grad®), як розбивається глиняний посуд, який більше не зможе бути цілим.
7. (Євр. 3, 4) Бо кожний будинок (xramina) будується (s®qida§ts¢) кимось, а той, що все створив (s®tvoriv¸i), - Бог.
8. (Євр. 11, 10) ...бо очікував заснування (™snovan•§) будучого міста,
якого творцем (x³do¾nik®) і будівничим (s®d±t§l²) є Бог.
Автор “Слова еже когда основана бысть церкви Печерскаа”, В
Києво-Печерському Патерику, також наголошує, що творцем Печерського храму Успенія Пресвятої Богородиці є сам Господь. Вибір
ділянки під майбутній храм здійснюється «Ид же Господь м сто наречеть»8, за Його знаменням: “И абіе спаде огнь съ небесе и пожьже вся
древа и терніе, и росу полиза, долину створи, якоже “9. Далі, знаходимо й пряму алюзію на біблійні цитати про Господа-будівничого: “Сея
же зижитель, и хитрець, и художникъ, и творець - Богъ, иже огнемъ
божества своего попали в щи тл нныа, др веса же и горы и путь равна дому матерее своея, на принесеніе рабом своим.”10. Таким чином
підкреслюється первинність Божого задуму у створенні храму.
Старозавітні цитати про Господа-будівничого підкріплювалися і
новозавітними свідченнями про Христа, як “сина теслі”: (Мт. 13, 55)
“n§ s§i li §st² t§ktonov² s(¸)n²”. Аналізуючи грецьке слово “тектон” (яке
звично перекладають як “тесля”) на основі співставлення античних
текстів та Септугіанти, С. Жебелєв доводив, що воно мало значення “майстер”, “будівничий”, і саме в такому значенні воно фігурує
8
9
10

Абрамович Д. Києво-Печерський Патерик. - Київ, 1931.- С. 5.
Там самою - С. 8.
Там само. - С. 9.
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в Євангелїї . Варто зазначити, що наприкінці своєї праці дослідник
висуває доволі сумнівну тезу, що будівничим Христа стали називати
лише через те, що Він говорив про свою владу в три дні відновити Храм. На це о. Олександр Мень слушно зауважує, що “Можливо,
натяк на работу, звичну рукам Ісуса, звучить в притчі про споруди, зведені на різних фундаментах, і в словах про “камінь”, на якому
Син Чоловічий утвердить Своє Царство”12. Крім цього, на доказ того,
що ремесло не було чужим Богочоловіку, о. Мень нагадує свідчення
св. Юстина , який писав, що Ісус “виконував столярні роботи, виготовляв плуги та ярма”13.
Різноманітні ремісничі спеціалізації, у тому числі навики будівничого, подаються в Біблії як взірці дій Господа. Проте, у Святому
Письмі знаходимо також і влучні та професійні описи технологічних
процесів. Зокрема, важливою стороною будівництва є етап вимірювання зі застосуванням професійних мірничих інструментів:
Застосування мірничих інструментів у будівельній
та ремісничій практиці
1. (Іс. 44, 12–13) Вибравши дерево, столяр (dr§vod±l¢) поставив
його в міру (postavi § v m±r³) і, нарисувавши, зробив його (naŒ§rtav s®tvori)
як образ чоловіка і як людську красу.
2. (Єз. 40, 3) І ось чоловік, і його вид був неначе вид міді, що вилискує, і в його руці шнурок будівничих (v§rv² grad¢wix®) і тростина мірки
(trost¢na m±ra), він же стояв при брамі.
3. (Єз. 40, 5) І в руці чоловіка тростяна міра (m±ra trost¢na) шістьох
ліктів і долоня (Ú§sti lakt® i p¢di), і він виміряв зовнішню стіну…
4. (Єз. 47, 3) І міра (m±ra) в його руці, і він виміряв тисячу (razm±ri
tÑs¢w³ m±roŸ), ...
5. (Об. 11, 1) І мені дано тростину (trost²), подібну до палиці
(¾§zl³), кажучи: встань і виміряй Божу церкву, і вівтар, і тих, хто в
ній поклоняються.”
6. (Об. 21, 15–16) І той, що говорив зі мною, мав золоту тростину
(trost² zlat³), щоб виміряти місто, і його брами, і його стіни.
Спеціальний мірничий інструментарій застосовувався і в будівельній практиці на Русі. Про вимірювання основ церкви Успенія
Пресвятої Богородиці Печерського монастиря довідуємося з «Києвопечерського патерика». Габарити храму необхідно було вимірювати
золотим поясом варяга Шимона, про що йому було сказано у видінні: «И бысть съвыше гласъ къ нам, глаголяй: «иже хощеть създати
11

11

  “Тектон – исконное греческое слово. Основное его значение соответствует нашому
“мастер”, безотносительно к тому материалу, с которым он работает, но при этом не
всякий мастер, а мастер искусный, “мастер свого дела” - сказали бы мы.”. Цит. За.:
Жебелев С. Христос-плотник // Христианский Восток. - Петербург., 1922. - Т. VI, в.
III. - С. 303 сл.
12
о. Александр Мень. История религии. –Т. 6, гл. 13. Жизнь в Назарете. 4 г. до н.э. – 12
г. н.э.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alexandermen.ru/books/
tom6/6_gl_30.html#6
13
Там само, поклик 6.
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нішого ділення.19
14

от преподобнаго во имя божіа матере, в неи
же и ты положенъ имаши быти”. И якоже
вид±хомъ, величествомъ и высотою, размеривъ поясом темъ златымъ, 20 въ ширину и
30 въ длину, а 30 въ высоту, стены съ връхомъ 50.”14 Практика застосування вимірювальних жердин зафіксована і в слов’янському
варіанті “Сказания о Соломоне и Китоврасе» в
епізоді, коли Кентавр (Китоврас), покликаний
для виконання «очертания” храму, приходить
до царя з мірилом-жердиною (рис. 3 а, б):
“Он же умеря прут четырех локот и вниде
пред царя, и поклонися, и поверже прут пред
царем молча.”І15 На цей текст звертав увагу
Б. Рибаков, у своїй класичній праці по вивченню практики вимірювання, що застосовуваляся давньоруськими будівничими16.
Проте, не лише ці згадки, а й ряд археологічних знахідок підтверджують існування
спеціальних жердин, що застосовувалися в
практиці будівельного та торгового вимірювання. Фрагмент дерев’яної міри (ліктя?) у
вигляді стержня круглого січення з ялівця
було виявлено у 1955 р., під час археологічних досліджень Новгорода17(рис. 4). Діаметр мірила дорівнює 2,4 см., його довжина
- 54,7 см. Стержень не має поділок, проте в
його середній частині вирізано кілька знаків,
які С. Орлов вважає знаками особистої приналежності. Крім цього, автор публікації розглядає ще одну аналогічну знахідку, з археологічних досліджень 1950 р. Старої Ладоги, зі
збірки Ермітажа18(рис. 5). Ця мірнича лінійка
дійшла до нашого часу у вигляді двох дубових
брусків прямокутного січення (1,1×1,4 см). З
одного боку на одному з брусків збереглися
поділки, рівні 3,4 см. На одному з фрагментів, крім дрібних поділок є зарубка від круп-

Абрамович Д. Києво-Печерський Патерик... - С. 3.
Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси).- М., 1969. - С. 370375, 746-747
16
Рыбаков Б. А. Архитектурная математика древнерусских зодчих // СА. – М., 1957.
– № 1. – С. 84-85.
17
Орлов С. Н. К вопросу о древнерусской метрологии // СА. – М., 1957. – № 4. – С. 163165.
18
Державний Ермітаж, інв. № ЛС-902.
19
Орлов С. Н. К вопросу о древнерусской метрологи. - С. 165-166.
15
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Рис. 5. “Мірило” зі Старої Ладоги.
Ермітаж (за С. Орловим)
Рис. 4. “Мірило” з Новгорода
(за С. Орловим)

Можливо, що таку будівельну жердину-мірило було виявлено в
потайній ніші апсиди Кирилівської церкви у Києві. До її кінця було
прив’язано хрест з яблуневих гілочок.20 Як припускає М. Холостенко,
цією жердиною могли розплановувати Кирилівський храм.21
Ще кілька мірил з археологічних знахідок, опублікував Б. Рибаков.22 Серед них – фрагмент дерев`яного мірила з написом, зі знахідок 1949 р. під час розкопок на Ярославовому дворищі в Новгороді.
Довжина збереженого фрагмента – 29,3 см. Збережена частина напису така: “sv¢togo Çvansk…”. Спираючись на новгородські юридичні формули ХІІ-ХІІІ ст. про купецьке съта, Б. Рибаков реконструює
його як “sv¢togo Çvansk[ogo s®ta]”. Таким чином, дослідник вважає
це мірило еталоном торгового єванського ліктя, що зберігався в
1136 р. в новгородській церкві Івана на Опоках.23 Ще одну мірничу
лінійку з поділками було виявлене в 1970 на Суворовській вулиці
Новгорода, поблизу Ярославового дворища. Поділки цього мірила
виконано на ялиновому бруску січенням 28×36. Збереглося два
фрагменти довжиною, відповідно, 22 і 32 см. Ці два відтинки
щільно складаються в єдиний брусок довжиною 54 см. Насічки, що
збереглися на трьох сторонах бруска, відображають різні значення
і відносяться до різних мір. Одна з поділок дорівнює 83,5 мм, друга
– 73,1 мм, третя – 59,3 мм. На думку Б. Рибакова, це мірило, з трьома
різними шкалами, призначалося не для торгових операцій, а для
архітектурних промірів та розрахунків.24
20
Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Киевской
духовной академии. – К., 1915. – Вып. 4/5. – Табл. ХІ.
21
Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря // Стародавній Київ.
– К, 1975. – С. 143
22
Рыбаков Б. А. Мерило новгородского зодчего ХІІІ вв. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1974. – М., 1975. – С. 205-218.
23
Там само. – С. 206-207.
24
Там само. – С. 207-209.
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До переліку мірничих еталонів,
не придатних для повсякденного
вимірювання, Б. Рибаков залучає
і срібні ланцюги ХІ-ХІІ ст. зі
звіриними мордами на обидвох
кінцях: з Миронівського кладу, Ста
рорязанського кладу та зі збірки
Київського історичного музею. Ета
лоном міри (чи її пізнішою копією)
Б. Рибаков вважає і стрічку з
закріпленими сургучем кінцями, що
зберігалася в ризниці Новгородського
собору св. Софії, яку, як міру Гробу
Господнього привіз з Візантії Добриня
Ядрейкович.25
Фрагмент ще одного дерев’яного
мірила (довжина 139 мм) віднайшов
у Старій Ладозі археолог В. Петренко
в шарі Х ст. (рис. 6). Цей мірничий
інструмент, що зберігається в Ста
роладозькому музеї-заповіднику26, має овальне січення (діаметр від
21 до 26 мм). По його довжині було нанесено чотири насічки, які
позначали три поділки (25,8; 25,8 ; 26,2 мм).27
Така важлива функція, як служба мір та ваги, знаходилася в ХІІХІІІ століттях у віданні Церкви. Про існування нагляду за еталонами
міри та ваги повідомляє “Устав князя Володимира про десятину”
в кількох редакціях ХІІІ-XIV століть, “Новгородський устав князя
Всеволода”, “Правило о церковних людях, и о судех, и о десятинах,
и о мірах градских”, кінця ХІІІ ст. та договір Смоленська з Ригою
1229 р.28 Ці норми є прямим наслідуванням вимог Святого Письма,
яке передає Господні настанови щодо правильності мір:
Вимоги Господа щодо правильності мір
1. (3 М 19, 35–36) Не чинитимете несправедливості на суді, в мірах (v® m±ril§x®), і в вагах (v® sto¢l§x®), і в мірилах (v® pr§v±s§x®), справедливі ваги і праведний суд хай завжди будуть у вас.
2. (5 М 25, 13–15) І хай не буде в мішку твоєму мірка (m±rilo) і
мірка, велика й мала. І хай не буде в твоїй хаті мірило (m±ra) і мірило,
25

Там само. - С. 205.
Староладозький музей-заповідник, інв. № СЛМ КП-94161/А2-47.
27
Чернов А. Ю. Хроники изнаночного времени [Електронний ресурс]. – СПб, 2006.
– Режим доступу: http://www.rusarch.ru/chernov_a1.htm
28
Щапов Я. Н. Из истории городского управления в Древней Руси ( Служба мер и
весов) // Города феодальной России: сб. ст. памяти Н. В. Устюгова. – М., 1966. – С. 99104; Служба мер и весов в ведении церкви // Щапов Я.Н. Государство и церковь в
Древней Руси Х ХІІІ вв. – М., 1989.
26
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велике і мале. Але правдиве і справедливе мірило хай буде у тебе, і
рівна і правдива мірка буде у тебе….
3. (Пр. 20, 10) Мале і велике мірило (m±rilo) і погана міра (m±ra)
– рівні, оба нечисті перед Господом. І хто їх робить, так спотикнеться у своєму житті.
4. (Мт. 7, 2) ... і якою мірою міряєте (m±r³ m±rit§), такою вам відміряється (v®zm±rits¢). (Мр. 4, 24) І Він говорив їм: “Зважайте на те,
що чуєт. Якою мірою міряєте, такою вам буде відміряно.”
5. (Лк. 6, 38) дайте - і дасться вам, мірку добру, наповнену, втрясе ну, і що переливається дадуть на ваше лоно. Бо такою міркою,
якою міряєте, відміряється вам.
Прикладення мірничих інструментів, як засіб
покарання чи встановлення справедливості
1. Господь карає, міряючи чужою мірою: (4 Цар. 21, 13) І Я підніму проти Єрусалиму міру (m±r³) Самарії і важки (pr§v±s¸) дому Ахава,
і очищу Єрусалим так, як очищається алавастер, який миють, і повернеться на своє лице.
2. Взяття під Божу опіку долини Сикиму: (Пс. 59, 8) Бог заговорив
у своєму святому: Зрадіюі розділю Сикиму! І виміряю (razm±rŸ) долину
помешкань!
3. Пророкування покарання Едому: (Іс. 34, 11) ...і покладуть на
нього (v®zlo¾at® nan²) шнурок землеміра (u¾§ z§ml§m±rno) пустині, і в
ній поселяться онокентаври.
4. Пророкування відновленняення Єрусалиму: (Єр. 31, 38–39) ...і
збудоване буде місто Господеві від башти Ананеїладо брами кута. І
вийде його обмір (izÑid§t® razm±r§n•§ §go) перед нами до гаривських могил
і буде оточений навкруги вибраним камінням, ... і більше не буде знищений навіки; (Плач. 2, 8) Задумав Господь зруйнувати мур сіонської
доньки, він витягнув шнура, Своєї руки не вернув, щоб не нищити,
сумними вчинив передмур’я та мур, - вони разом ослабли ... Її брами
запалися в землю, понищив він та поламав її засуви ...
5. Прикладення міри чужинцями - як засіб покарання: (Мих. 2,
4–5) Частина мого народу зміряна шнурком (izm±ris¢ Ÿ¾§m) – і не
було того, хто настановив би його повернутися. Ваші поля розміряні
(razm±riÚas¢).
6. Прикладення мірничого шнура Господом як нагорода: (Зах. 1,
16) Через це так говорить господь: Повернуся до Єрусалиму в милосерді. І мій храм буде в ньому збудований, - говорить Господь Вседержитель, - і ще мірило буде розтягнене (m±rami prot¢gn§ts¢) в Єрусалимі.
7. Муж з мірничим шнурком, посланий Господом для остороги
Єрусалиму від ворогів: (Зах. 2, 5–6) І я підняв мої очі, і я побачив – ось
чоловік, і в його руці шнурок до вимірювання землі (u¾§ z§ml§m±rno). І я
сказав до нього: Куди ідеш?І він сказав до мене: Розміряти Єрусалим
і побачити яка його ширина і яка довжина.
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Мірничий ремісничий інструмент, в тому числі й будівельні мірила, мають безпосереднє відношення до поняття церковного канону.
Старослов’янське «канонъ» через церковнослов’янське посередництво запозичене в давньоруську писемність з грецької мови. Грецьке
“κανων” як “брусок”, “прут”, “лінійка”, “правило” та “норма”, очевидно
пов’язується з “καννα” - “очерет”, “комиш”29.
Власне й Біблія є збіркою “книжок різного часового походження,
різних жанрів та стилів, ба навіть різних мов. Усі вони об’єднані у
т.зв. канон, т.т. в автентичну збірку або каталог священних книг,
які були натхненні Богом і які лягли непомильним правилом віри та
моралі.”30 Підкреслення другорядності таких ознак як жанр та стиль
книг Святого Письма, є актуальним і щодо ремісничих творів та
будівельних об’єктів. Властиво, релігія завжди протиставляє зовнішню форму внутрішній сутності. Єдиним «непомильним правилом»,
пов’язаним з архітектурою, на яке вказує Біблія, є об’явлена Господом міра:
Господні настанови щодо вимірів будівель,
речей та ділянок
1. Виміри ковчегу Ноя: (1 М 6, 14–16) Ти ж, отже, зроби собі ковчег ... І так зробиш ковчег: 300 ліктів (lakot) в довжину ковчега, 50 в
ширину, 30 йому в висоту; і зібраним зробиш ковчег, закінчиш вгорі
на один лікоть.
2. Виміри ковчегу свідоцтва: (2 М 25, 9–10) … і зробиш мені згідно з усім, що Я тобі покажу на горі: образ храму і образ всього його
посуду. Так зробиш. І зробиш кивот свідчення з негниючого дерева:
два лікті і пів в довжину, та лікоть і пів в довжину, та лікоть і пів у
висоту; (2 М 37, 1).
3. Виміри стола з хлібом показним: (2 М 25, 23) І зробиш трапезу
з негниючого дерева: два лікті в довжину, а лікоть в ширину, та лікоть і пів у висоту; (2 М 37, 10).
4. Виміри елементів скинії зборів: покривала (2 М 26, 2, 8. 36, 9,
15); дошки скинії (2 М 26, 15–16); жертівник (2 М 27, 1. 38, 1); скинійне подвіря (2 М 27, 11–12, 18. 38, 11–15); жертівник на кадіння (2 М
30, 1–2. 37, 25).
5. Видіння нового храму: виміри будівлі (Єз. 40, 5–15); зовнішнє
й середнє подвір’я (Єз. 40, 19–36); внутрішнє подвір’я (Єз. 40, 47–49);
виміри храму (Єз. 41, 1–15); священні кімнати (Єз. 42, 2–20); жертівник (Єз. 43, 13–17).
6. Ділянка для храму та ділянка священникам: (Єз. 48, 8–13)
7. Видіння мір нового Єрусалиму (Об. 21, 15)
29

Канон // Етимологічний словник української мови. – К., 1985. – Т. 2. – С. 365. У
словниковій статті див. також покликання на етимологічні довідки в інших наукових
виданнях.
30
Загальні відомості про Біблію // Святе Письмо Старого та Нового Завіту. – United
Bible Societies, 1991. – С. VII.
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Міри в описах будівель та речей
1. Виміри Соломонового храму: будівля храму з притвором та
прибудівками (1 Цар. 6, 2–6, 16–17, 20; 2 Хр. 3, 3–4; 8; ); херувими
в храмі (1 Цар. 6, 23–26; 2 Хр. 3, 10–13); стовпи для храму (1 Цар. 7,
15–16; 2 Цар. 25, 17; 2 Хр. 3, 15); виміри мідяних підстав (1 Цар. 7,
27, 31); виміри жертівника (2 Хр. 4, 1); виміри литого моря (2 Хр. 4,
2–5).
2. Виміри Соломонового дому: (1 Цар. 7, 2, 6).
3. Виміри каміння для дому фараонової дочки: (1 Цар. 7, 9–10).
4. Виміри довжини муру Єрусалиму між Єфремовою та наріжною брамами (2 Цар. 14, 13).
5. Виміри відновленого царем Йоашем храму: (2 Хр. 24, 13)
6. Виміри відновленого царем Дарієм Храму, взяті з наказу царя
Кіра: (Езд. 24, 13)
Настанови Господа щодо розпланування міст
та їх вимірів
1. Міста для Левитів з наділами навколо міст: (4 М 35, 3–5) …хай
будуть міста їм на поселення і відділене їм хай буде, їхній скотині і
всім їхнім чотириногим. І околиці міст, які дасте левітам, від стіни
міста, ззовні - дві тисячі ліктів довкруг. І відміряєш сторону, ззовні
міста, що до сходу, - дві тисячі ліктів. І сторона, що до півночі, дві
тисячі ліктів. І сторона, що до моря, - дві тисячі ліктів. І сторона,
що до заходу, - дві тисячі ліктів. І хай будуть вам міста ж, посеред
цього, і околиці міст; (Ег. 21, 42) І ці міста були - кожне по собі, і їхні
призначення (nar§Œ§n•¢) довкруги їх.
2. Ділянка для міста і ділянка для князя: (Єз. 48, 15–21)
Настанови щодо розпланування міст, й, зокрема, Єрусалиму, стали вказівкою для розпланування середньовічних регулярних міст Європи. Важливими є приписи щодо наділів пасовиськ навколо міст,
які перегукуються, наприклад, з текстом повторного надання магдебурзького права Львову в привілеї 1356 р., де говориться про надання ланів, розташованих навкого середмістя: “Нарешті, бажаючи
наділити особливою ласкою вищезгадане місто Львів, встановлюємо
згаданому містові для його поліпшення 70 франконських ланів у лісах і виноградниках, луках і пасовищах, відповідно до чого зможуть їх
відрахувати або відміряти.” 31
Описані в Біблії дії будівельні починання юдейських володарів
ставали для літописців взорами для опису сакральних дій руських
князів. Порівняльну таблицю кількох таких паралельних цитат подає
І. Данилевський32:
31
32

Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.) / Упоряд. М. Капраль. – Л., 1998. – С. 29.
Данилевский И. Н. Библия и Повесть временных лет. – С. 93.
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Повість минулих літ
1. …Володимир
[…]
надумав
спорудити камінну церкву Святої
Богородиці […] і почав зводити. А коли
скінчив споруджувати, прикрасив її
іконами…
2. …Володимир
побачив,
що
церкву завершено, він, увійшовши до
неї, помолився Богу, говорячи: “Господи
Боже! […] поглянь Ти на церкву осю, що
її спорудив я, недостойний раб Твій,
на честь Матері, яка породила Тебе, і
Приснодіви Марії Богородиці. І якщо
помолиться хто в церкві сій, то почуй
Ти молитву його і одпусти гріхи його
благання ради Пречистої Богородиці”.
3. Оскільки
Володимир
уник
[небезпеки] се він поставив церкву і
справляв празник […] І празникував
князь Володимир тут вісім днів, і
вертався до Києва […] І тут знову
він
празник
світлий
справляв,
скликаючи незчисленне множество
народу. Побачив він же [що] люди є
християнами, [і] радувався душею й
тілом.

Третя книга царств
1. …І ось я кажу збудувати дім
імені мого Бога […] І він [Соломон]
збудував храм і закінчив його,
і покрив весь храм дошками
довкруги, і скріплення кедриною
(3 Цар. 5, 19; 6, 9).
2. …І закінчено все діло, яке
зробив Соломон в господньому
храмі. […] І встав Соломон перед
лицем господнього жертовника,
перед всім збором Ізраїля і підняв
до неба свої руки, і сказав: Господи
Боже Ізраїля, немає Бога як Ти
на небі, вгорі, і на землі, в долі!
Збережи завіт милосердя до твого
раба, що ходить перед тобою усім
його серцем (3 Цар. 7, 37; 8, 22,
23).
3. …І зробив Соломон, і ввесь
Ізраїль з ним, свято в тому дні […].
По сімох днях і в восьмому дні
він відпустив народ благословив
царя, і кожний пішов до свого
дому, радіючи веселим серцем
за добро, яке вчинив Господь...
(3 Цар. 8, 65, 66).

Біблійна реміснича та архітектурна діяльність не є анонімною. У
текстах Святого Письма збереглися й імена будівничих та ремісників. Із
одним з них, Бецаїлом (Веселеїлом), автор літопису порівнює руського
будівничого Петра-Милоніга: “А більше од тих усіх зробив великий
князь Рюрик, … знайшов ото підхожого для діла й умільця серед
своїх же приятелів, на ім’я Милоніга, а в хрещенні Петра, яко Мойсей
колись того Веселіїла, і настановив його наглядачем богоугодному
ділу і майстром непростим стіни, про яку написано раніш. І отож,
щоб уберегти святий храм, узявся він за споруду ретельно, ні од кого
й підмоги не потребуючи, а сам за волею Христа долаючи [і] споминаючи Господа, який глаголить: «Усе можливе віруючому.” 33
Як зауважив Ю. Асєєв, ім’я Петра – покровителя каменярів
– часто носили майстри кам’яних справ.34 Ця традиція спирається
на євангельські цитати звертання Христа до майбутнього апостола
33

Літопис Руський. - С. 366.
Асеев Ю. С. Архитектура древнего Киева. – К., 1982. – С. 135. Припущення Ю. Асєєва підтримав і розвинув І. Ніколаєв, який стверджував, що звичай називати сина Петром виробився в сім’ях будівничих. Відтак ім’я майстра Петро часто і означає, що
він народився в сім’ї будівничого, доводячи спадковість його професійної діяльності:
Николаев И. С. Творчество древнерусских зодчих. – М., 1978. – С. 37, 103.
34
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Рис. 7. Графіті № 35 з приділу Івана Богослова Софійського собору у
Новгороді з іменем “Петръ”. Фото та прорис (за А. А. Мединцевою)

Симона-Петра: (Мт 16, 18.) І Я ж тобі кажу, що ти є Петром (t¸
§si p§tr), і на цим камені збудую мою церкву (i na s§m® kam§ni s®¾i¾d³
c§rkov² moŸ); (Ів 1, 42.) Поглянувши на нього Ісус сказав: Ти є Симон,
син Йони (t¸ §si simon, s¸n® ”™nin®), ти назвешся Кифа, що в перекладі
є Петро (t¸ nar§Œ§Úis¢ kifa, §¾§ skaza§ts¢ p§tr®). Зв’язок імені Петро каменярством з базується на його етимології: “стсл. P§tr®; - через
церковнослов’янське посередництво запозичено в давньоруську мову
з грецької; гр. Пέτρος утворене від πέτρος “камінь”, пов’язаного з πέτρα
“скеля, бескид, кам’яна брила” 35. Те саме значення має і юдейське
слово “кифа”І.
Крім київського будівничого Петра-Милоніга таке ж ім’я мали
ще кілька майстрів. Серед них і новгородський будівничий кін. ХІ
– поч. ХІІ ст – Петро, автограф якого зберігся в Софії Новгородській (1045–1050 роки) на стіні приділу Івана. Рисунок триверхої церкви, біля якого знаходиться цей напис, дозволяє зі значною долею
вірогідності приписати їх виконання архітектору. Хрест центральної
бані церкви розділяє його ім’я: PE/TRÁ на двоє (рис. 7), що підкреслює
цілісність та одночасовість рисунку та автографа. Зважаючи на те,
що графіті було прокреслене на первісному цем’янковому тиньку,
закритому фресковим розписом у 1109–1112 роках, А. Мединцева
датує його 1050–1109(12) роками36. Особливо важливим є висновок
щодо можливості ототожнення автора рисунку з підписом із відомим
новгородським архітектором. який побудував 1118 р. під Новгородом Георгіївський собор Юріївського монастиря37. Повідомлення про
35

Петро // Етимологічний словник ... – К., – 2004. – Т. 4: Н-П. – С. 362.
Медынцева А. А. Надписи новгородского Софийского собора ХI–XIV века. – М.,
1978. – С. 59–220
37
Штендер Г. М. К вопросу о декоративных особенностях строительной техники новгородской Софии (По материалам исследований) // Культура средневековой Руси. – Л.,
1974. – С. 211, 212.
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авторство Георгіївського собору збереглося
лише в складі пізнього Третього новгородського літопису38. Як довів М. Каргер39, джерелом цього літописного запису був неіснуючий
сьогодні напис на самому храмі, про який
знав, та опублікував свого часу М. Карамзін:
“Лета 6627 заложил церковь каменну Князь
Великий Мстислав св. Георгия в монастыре
Юрьеве, а совершил его Великий Князь Всеволод, сын Мстиславичь Гавриил; а освятил
ею в лето 6648 месяца Июня на память
св. Апостола Петра и Павла при Игумене
Кирьяке; а мастер делал Петр церковь о
трех верхах” 40. Окрім виявленого в соборі
св. Софії автографа будівничого Петра, на
стіні сходової вежі собору Рождества Богородиці в Антонієвому монастирі збереглося
зображення з підписом-графіті “PETRÁ”І41,
яке вважають портретом того самого майстра42 (рис. 8). І хоча почерк обох графіті не
співпадає, не виключено, що портрет будівничого виконав хтось із його колег.
Ім’я ще одного Петра було виявлено під час розчистки південної
стіни храму полоцької Софії.43 В створі входу ХІ ст., в кладку над
фундаментом були вмуровані валуни, верхня лицева поверхня яких
знаходиться на кілька сантиметрів нижче просвіту пройми первісного входу. Каміння покладено в кладку в час зведення храму. Західний
камінь, приєднаний до західної щоки пройми зберіг кілька підписів
будівничих, датованих другою половиною ХІ ст. (можливо самим початком ХІІ ст.). Надпис першої половини ХІІ ст. з іменем “PETRÁ” розташовується праворуч і вище від основного надпису (рис. 9).
Пієтет авторів літописів до творців руських храмів перегукується
з Біблійними характеристиками митців, що зводили скинію заповіту та єрусалимський храм, або ж виконували оздоблення святинь.
А порівняння Петра-Милоніга з Веселеїлом мало засвідчити його над
звичайні професійні та людські якості, адже старозавітним майстрам
38

ПСРЛ. – Новгородская третья лѣтопись. – СПб, 1848. – Т. 3. – С. 214.
Каргер М. К. К вопросу об источниках летописных записей о деятельности зодчего
Петра и Феофана Грека в Новгороде // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. – М.; Л., 1958. – Т. 14. – С. 565-568.
40
Карамзин Н. М. История государства Российского. – М., 1991. – Т. 2/3. – С. 280.
41
Гордиенко Э. А. Росписи 1125 г. в соборе Рождества Богородицы Антониевого монастыря в Новгороде // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1974. – М., 1975. – С. 197.
42
Рыбаков Б. А. Архитектурная математика древнерусских зодчих // СА. – М., 1957.
– № 1. – С. 85-86, рис. 2.
43
   Булкин В. А., Рождественская Т. В. Надписи на камне из храма Софии в Полоцке // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология.
Ежегодник 1982. – Л., 1984. – С. 7-12.
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Рис. 9. Прорис графіті з
храму св. Софії в Полоцьку.
Фрагмент 1 з іменем “Петръ”
(за В. А.Булкиним та
Т. В. Рождєствєнскою)

відводилася надзвичайно складна місія – їм доводилося виконувати
Господні настанови. Тому й біблійні характеристики будівничих мають найвищу ступінь оцінки:
Вимоги до будівничих та ремісників,
будівельна етика
1. Майстер Бецал’їл та його помічники, що будували скинію заповіту та виконували речі для неї та ковчег заповіт: (2 М 31, 1–6.) Ось
Я назвав по імені Веселеїла, що є син Урі, сина Ора, з племені Юди.
І Я його наповнив божим духом і мудрістю (pr§m³drosti), і розумом
(sm¸Úl§n•¢), і хистом (um§n•¢) в усякому ділі, щоб почати працювати
проектуванням в золоті, і сріблі, і міді, і синій тканині, і багряниці, і
пряденому кармазині, і тканому виссоні, і ділі з каменів, і різне столярство, в усіх ділах.
Ці ж характеристики майстрів скинії повторюються й далі за текстом у Книзі Вихід: (2 М 35, 30–35. 36, 1).
2. Майстер Хірам (Хурам-Аві), що оздоблював храм Соломона:
(3 Цар. 7, 1–2) І цар Соломон, пославши до Тиру, привів з Тиру Хірама,
сина жінки-вдовиці, і він був з племені Нефталіма, і його батько був
чоловік мирський, коваль міді (b•¢i m±d²), повний художності (ispoln®
x³do¾§stva), і розуму (raz³ma), і знання, щоб чинити (v±d±n•¢ §¾§ d±lati)
всяке діло в міді; (2 Хр. 2, 12–13) І тепер, отже, я тобі послав мудрого (m³dra) мужа, і такого, що має розум (sv±d³wa raz³m®), Хірама, мого
раба, сина жінки з дочок Данових, якого батько був тирійцем, який
вміє працювати (v±st² d±lati) в золоті і сріблі, міді і залізі, і мармурі
і дереві, і ткати з порфіри і виссону, і з кармазину, різьбити всяку
різьбу і пізнавати всяке пізнання (v¸raz³m±ti vs¢ko raz³m±n•§), яке лише
йому даси, з твоїми працівниками (r³kod±lniki) і з мудрими (umod±lniki)
мого пана Давида, твого батька.
3. (Пр. 24, 3–4) З мудрістю будується (pr§m³drost•Ÿ qi¾d§ts¢) дім і
з розумністю випрямлюється (raz³mom® ispravl¢§ts¢). І зі сприйманням
(s® ŒŸvstv•§m®) наповняються скарби всяким шляхетним багатством
і добром.
4. (Екл. 10, 18) В лінивстві буде упокорений дах (smirits¢ strop®), і
в безділлі рук протікатиме (prokapl§t®) дім.
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5. Осудження будівництва, базованого на неправедному зиску:
(Ав. 2, 9–12) Горе тим, що грабують поганий грабунок своєму домові,
щоб поставити на висоту гніздо своє. …Тому що камінь (kamÑk®) закричить зі стіни, і сволок з дерева (st³g® ¨ dr§va) те ж саме скаже. Ох
горе тому, хто будує місто (grad¢i grad®) кров’ю і приготовляє місто
(gotovl¢¢i grad®) неправдами.
Будівництво міст і, як звичайно, зведення будівель, вимагало не
лише навиків вимірювання та розпланування. До творчого арсеналу
ремісників та архітекторів належать і навики виконання проекту.
Ідеї проекту віддавна виражалися як у розмовні та писемній формах,
так і візуальними засобами – кресленнями й моделями (макетами).
Про їх виготовлення повідомляють вже античні джерела, такого роду
свідчення наявні і в Святому Письмі:
Застосування креслень та макетів у проектуванні
1. Модель та виміри жертівника царя Ахаза: (4 Цар. 16, 10–11) І
пішов цар Ахав до Дамаску назустріч Веглафалласарові, асирійському цареві. І він побачив жертовник, що в Дамаску, і послав цар Ахаз
до священника Урії подобу (podob•§) жертовника і виміри (Œislo) на всю
його подобу (podob•§). І священник Урія збудував жертовник за всім (po
vs§m³), що послав цар Ахаз з Дамаска.
2. Описи та моделі храму Соломона: (1 Хр. 28, 11-20) Дав же Давид своєму синові Соломонові опис (™pisan•¢)
притворів, і церкви, і комор, і верхніх поверхів, і внутрішніх складів, і дому очищення; ще
й всі подоби (vs¢ podob•¢), які він задумав (i¾§)
його духом, двори господнього дому і кімнати
довкруги …, вказану вагу і вигляд оздоблення
(podob•§ v®™r³¾§n•¢), … Все написане (pisanna¢)
господньою рукою дав Давид Соломонові за
даним йому розумінням, відображеним за ділом (po b¸vÚ§m³ k® n§m³ raz³m³ po d±l³ ™bra¾§n•¢).
… Це подоба (podob•§) церкви і його дому, і його
складів, і горищ, і положення внутрішніх кімнат і дому очищення, і подоба (podob•§) господнього дому. … І хай стоїть перед тобою (da
pr§dstoit® t§b±) і кожний, що любить мудрість,
за всім вмінням (po vs¢k x³do¾®stv³¢i), і князі, і
весь народ, на всі твої слова.
3. Креслення Єрусалиму на цеглині: (Єз. 4,
1–2) І ти, людський сину, візьми собі цеглу і
поклади перед своїм лицем, і напишеш на ній
місто (i da vpiÚ§Úi grad) Єрусалим. І даси проти нього облогу, і збудуєш проти нього вали, і
поставиш проти нього частокіл, і покладеш
довкруги нього табори, і поставиш машини
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на стріли довкруги.
Очевидно, що такі засоби демонстрування проектного вирішення як тектові описи,
моделі та креслення вживалися і будівничими руських храмів. Так І. Ніколаєв вказує
на практику виготовлення моделей в християнській традиції, яка набула, до того ж,
значення культової церемонії. У візантійській пізньо-імперській іконографії значне поширення набув мотив “приношення”. Звідти він перйшов і в візантійське мистецтво й
використовувався в мистецькому оздобленні храмів44. Як приклад такого роду сюжетів
І. Ніколаєв наводить кілька візантійських та
закавказьких зображень.
Такого роду іконографія відома і на Русі.
Варто згадати ктиторську фреску Ярослава
Мудрого в Київській Софії45; зображення
Ярослава Всеволодовича на розписах храму
Спаса на Нередиці (рис. 10)46; ктиторське
зображення Єфросинії Полоцької в полоцькому Спасо-Єфросинієвському монастирі47; мініатюру зі зображенням (арк. 1 зв.)
Болгарського князя Бориса-Михаїла (чи
царя Симеона) в рукописі кінця ХІІ – поч.
ХІІІ століть “Слово Ипполита о Христе и Антихристе и толкования двух слов из книги
пророка Даниила”48 (рис. 11); скульптуру
Миколи Можайського з моделлю “града Можайска”49 (рис. 12). Зображення св. князів Бориса та Гліба з моделями храмів на хрестах-енколпіонах50 (рис. 13).
44

Николаев И. С. Творчество древнерусских зодчих... - С. 9-12.
Высоцкий С. А. Ктиторская фреска Ярослава Мудрого в Киевской Софии // Древнерусское искусство. Художественная культура Х – первой половины ХІІІ вв. – М.,
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Проте не лише зображення моделей
храмів свідчить про практику виконання візувальних проектних матеріалів.
Наведена вище цитата з Святого Письма про практику креслення на цеглині
знаходить відповідне підтвердження і
в давньоруських археологічних знахідках. Підбірку зображень (схематичних
креслень) т.зв. «вавілонів» (система
вписаних один в оден прямокутників
чи квадратів) на цеглинах з Саркела,
Таманського городища та Рязані опублікував Б¸Рибаков. Якщо переважна більшість такого роду зображень є
радше схематичним символом будівничої мудрості, то скурпульозне зображення на глиняній плиті з Рязані
(ХІІ ст.) має ознаки розрахункового
креслення51(рис. 14).
Алюзіями на біблійні тексти, є також і поширені в народному середовищі оповіді про дерев’яні храми, зроблені
без жодного металевого цвяха. Табу на
металеві цвяхи традиційно пояснюється тим, що на них було розіп’ято Христа. На наш погляд, у цих простонародних переказах трансформувалися не
Євангельські, а Старозавітні сюжети,
що засвідчують заборону вживання
металевих знарядь в процесі спорудження юдейських святинь:
Вимога зведення святинь без
застосування залізних знарядь
1. Настанови Мойсея щодо жертівника на горі Евал: (5 М 27, 5–6) І збудуєш там жертовник Господеві Богові
твоєму, жертовник з каміння; хай не
накладеш на них заліза (da n§ v®zlo¾iÚi
nan² ¾§l±za).
2. Жертівник Ісуса Навина на горі
Евал: (Ег. 8, 30–31) Тоді Ісус збудував
жертовник Господеві Богові Ізраїля на
горі Гайвал. Так як був заповів Мойсей,
господній раб, ізраїльським синам; так
як написано в законі Мойсея: жертовник з нетесаного каміння, до якого не прикладено заліза (na nix®¾§
n±st² s¢ v®zlo¾ilo ¾§l±zo).
51
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3. Храм Соломона: (3 Цар.
6, 7) І дім будувався камінням
не різаним, простим, так як
приносили, молота ж і сокири,
і всякого залізного знаряддя не
було чути (mlat® ¾§ i t§slica i
vsix® d±l²n¸x® ¾§l±z® n§ sl¸Úas¢)
в храмі, коли будували.
Архітектурна термінологія
Святого Письма вживається
не лише в буквальних описах
виробничих та будівельних
процесів, але й застосовується
як засіб літературної алегорії.
Ось лише деякі приклади:
Вживання назв
архітектурних
споруд, елементів
та конструкцій
для алегоричних
означень та
характеристик
1. Камінь,
твердиня:
(2 Цар. 22, 2–3) Господи, мій
камінь (kam§n² moi), моя твердиня (utvr®¾§n•§ mo§) і мій спаситель, мій Бог, він був мені
охоронцем. Буду надіятись на
тебе.
Важливість цього фрагменту полягає насамперед у тому, що він
є лаконічним відображенням способу схимницького сподвижництва
в пристосованих чи видовбаних скелі печерах. Див., наприклад, печерний монастирський комплекс в с. Розгірчому Стрийського р-ну
Львівської обл.52
2. Наріжний камінь: (Пс. 117, 22–23) Камінь (kam§n²), яким знехтували будівничі, цей став в голові кута (glav³ ugl³); (Дії. 4, 11) Цей є
камінь (kam§n²), знехтуваний вами, будівничими, що став наріжним
каменем (glav³ ugl³).
3. Двері: (Ів. 10, 7–9) Сказав же знову їм Ісус: Амінь, амінь, кажу
вам, що я є двері для овець (dv§r® ovc¢m®). Всі, скільки їх прийшло переді мною, є злодії і розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері! (dv§r®).
Якщо хто Мною ввійде, спасеться,і ввійде, і вийде, і знайде пашу.
52

Рожко М. Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К., 1996. – С. 188-192.
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4. Основа, підвалина: (1 Кор. 3, 10–11) За божою ласкою, даною
мені, як премудрий архитект (pr§m³dr® arxit§kton®), я поклав підвалину (osnovan•§), інший же будує. Кожний хай вважає, як будує, бо іншої
підвалини (osnovan•¢) ніхто не може покласти замість тієї, що лежить, якою є Христос.
5. Стовп, опора: (Об. 3, 12) Того, хто перемагає, я зроблю стовпом
(stolpa) церкви мого Бога, і більше вже не вийде.
6. Тиньк, оброблені стіни: (Сир. 22, 17) Серце основане на пізнанні розуму, як прикраса стіни, вирівняної тиньком (s®l±pl§n•§ p§soŒno
(t§san¸¢ st±n¸)).
Проте, крім притч та алегорій, в Бібліє є й прямі технологічні настанови з будівельної сфери:
Будівельно-технологічні настанови
1. Тинькування стін тиньком: (Єз. 13, 10–15) Ці ж будують стіну
(s®gr¾daŸt® st±n³), а вони її мажуть (pomazaŸt® Ÿ), Чи вона не впаде?
Говори до тих, що тинькують: Впаде! І буде дощ, що топить, і дам
каміння, яким стріляють на їхні злуки, - і впадуть; і вітер, що піднімає, він розкине, і вона розпадеться, і стіна впаде. І чи не скажуть до
вас: Де є ваш тиньк, яким ви тинькували? .
2. Виробництво цегли: (1 М 11, 3) І сказав чоловік до свого друга:
Прийдіть і зробімо цегли (plind¸), і випечімо (isp§Œ§m®) огнем. І цегла
(plind¸) була їм замість каменя, і глина (br§n•§) замість розчину (m±la);
(Наум. 3, 14) Сам собі начерпай води облоги і скріпи свої твердині, влізай в глину (br§n•§) і топчи в полові (pl±vax), скріпи більше цеглу (utv§rdi
paŒ§ lain¸).
3. Будова на камені та піску: (Мт. 7, 24—27) Отже, кожного, хто
слухає ці мої слова і їх виконує, уподібню Я до мудрого мужа, що збудував свій дім на камені. І зійшов дощ, і прийшли ріки, і повіяли вітри,
і впали на той дім – і він не впав, бо був оснований на камені. І кожний, що слухає ці мої слова і їх не виконує, буде подібним до дурного
мужа, що збудував свій дім на піску. І зійшов дощ, і прийшли ріки, і
повіяли вітри, і обрушилися на той дім – і він упав, і його знищення
було велике; (Лк. 6, 46–49).
4. Застосування дерев’яних зв’язок: (Сир. 22, 16) Дерев’яна
зв’язка (сволок) (s®klŸŒ§n•§ dr§v¢no) є на скріплення (uv§r¾§n•§) будови,
щоб не розпалася.
Дерев’яні в’язі застосовувалися на Русі як в практиці дерев’яного,
так і мурованого будівництва. Як припускає В. Тимофеєв, остання
цитата з Книги Мудрості Ісуса сина Сираха навіяла автору “Слова о
полку Ігоревім” алегорію про “d²sk¸ b§z® kn±sa” в золотоверхому теремі
князя Святослава. Сволок забезпечував і символізував міцність споруди, а його відсутність – натякала, що останній земний прихисток
князя руйнується53.
53

Тимофеев В. П. Другое Слово о полку Игореве. – М., 2007. – С. 213.
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Нагадаємо, також, відому євангельську притчу про уздоровлення
розслабленого в Капернаумі: (Мр. 2, 4) “І коли не змогли наблизитися
до нього через натовп, відкрили дах (otkr¸Úa pokrov®) там, де Він був, і
зробивши діру (i prokopavÚ§), звісили лежак, на якому лежав спаралізований. А Ісус, побачивши їхню віру, сказав спаралізованому: Дитино,
відпускаються тобі твої гріхи!”; (Лк. 5, 19) “І не знайшовши, як винести його через юрбу, вилізши на дім, через черепину (skvoz± sk³d§l¸) звісили його з лежаком на середину перед Ісусом. І побачивши їхню віру,
Він сказав йому: Чоловіче, тобі відпускаються твої гріхи!” Подібний
текст з розбиранням стелі та опусканням тіла на долину знаходимо в
описі смерті князя Володимира Святославовича: “Помер же Володимир, князь великий, на [селі] Берестовім, і потаїли [смерть] його, бо
Святополк був у Києві. І вночі ж, розібравшимежи покоями поміст,
опустили його на землю.”54 Опускання тіла через пролом у стелі літописець пояснює потребою приховати смерть князя. Проте такий мотив суперечить цілком явним подальшим діям: “І, поклавши його на
сани, одвезли його, і поставили його у святій Богородиці – в церкві, що
її він сам був спорудив.”55 Очевидно, дублювання княжими двірськими людьми євангельського сюжету з розбиранням стелі мало на меті
продемонструвати відпущення гріхів князю, подібно до того, як Ісус
відпустив гріхи розслабленому, “побачивши віру їх”.
Забезпечення техніки безпеки на будові та
санітарно-гігієнічні вимоги до будівель
1. Настанова Господа щодо влаштування поруччя на даху: (5 М
22, 8) Якщо ж збудуєш нову хату, зробиш і поруччя (ogra¾d§n•§) своїй
хаті, і не зробиш вбивства в твоїй хаті, коли падаючи, хто впаде з
неї.
2. Настанови Господа щодо запобігання біологічного ураження
конструкцій стін: (3 М 14, 36–45) Після цього ж ввійде священник поглянути на хату, і огляне священник заразу: і ось плями (bl§sk®) на
стінах хати, заглиблення наче зеленкуваті або червоніються, і вид їх
гірший від стін. Вийде ж священник з хати до дверей дому – хай відлучить священник дім на сім днів. Хай повернеться священник сьомого
дня і огляне хату: і ось розійшлися плями (bl§sk®) по стінах хати; і хай
прикаже священник: хай виберуть каміння, на яких є плями (bl§sk®),
і хай викинуть їх геть з міста на нечисте місце. І хай зішкребуть з
середини хату довкруг, і хай висиплять порох зіструганого поза містом, на нечисте місце. І хай візьмуть інше обстругане каміння, і
хай покладуть їх на місце каміння, й іншу глину хай візьмуть, хай
обліплять хату. Якщо ж знову прийдуть плями (bl§sk®) і з’являться в
хаті після того, як вибрано каміння, і після того, як обліплена, і ввійде священник, і побачить. Якщо розійшлися плями (bl§sk®) по хаті – в
54
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проказі перебуває хата, нечистою є; і хай знищить хату, і її каміння,
і всю глину дому винесуть поза місто на нечисте місце.
***
Таким чином, Святе Письмо містить великий обсяг інформації,
яку можна сприймати не лише як формальне свідчення “проінформованості” авторів священних текстів про ремісничу та будівничу сферу діяльності. Ці в значній мірі професійні тексти, слугували
джерелом натхнення для її читачів, зокрема й митців, архітекторів,
ремісників що зверталися до Біблії за допомогою у вирішенні складних житейських та професійних проблем. І знаходили, й знаходять, у
ній взірці високої професійної моралі, непересічих кваліфікаційних
якостей, небуденних мистецьких здобутків, які можна подивляти, на
які можна рівнятися, які можуть бути орієнтирами у духовному та
творчому зростанні.
Примітки:
Текст Святого Письма цитовано за виданням Острозької Біблії, опрацьованим та підготованим до друку єрмнх. Архімандритом доктором Рафаїлом (Романом Турконяком). Окремі, незначні правки в українському
перекладі, звірені з іншими виданнями Біблії та словниками давньоруської
й церковнослов’янської мови, продиктовані намаганням повніше виразити
особливості текстів, дотичних до мистецької та архітектурної практики.

Прийняті скорочення:
Ав. – Книга пророка Авакума.
Ам. – Книга пророка Амоса.
Дії. – Дії святих Апостолів.
Ег. – Книга Єгошуї, цебто Ісуса
Навина.
Езд. – Книга Ездри.
Екл. – Книга Еклезіястова
(Проповідника)
Євр. – Послання до Євреїв.
Єз. – Книга пророка Єзекіїля.
Єр. – Книга пророка Єремії.
Зах. – Книга пророка Захарія.
Ів. – Євангелія від св. Івана.
Іс. – Книга пророка Ісаї.
Йов. – Книга Йова.
1 Кор., 2 Кор. – послання
св. апостола Павла до Коринтян
Лк. – Євангелія від св. Луки.

1 М., 2 М., 3 М., 4 М., 5 М. – Книги
Мойсеєві: 1. Буття, 2. Вихід,
3. Левит, 4. Числа, 5. Повторення
Закону.
Мих. – Книга пророка Михея.
Мр. – Євангелія від св. Марка.
Мт. – Євангелія від св. Матвія
Наум. – Книга пророка Наума.
Неем. – Книга Неемії.
Об. – Об’явлення св. Івана Богослова.
Плач. – Книга плачу Єремії.
Пр. – Книга Приповістей
Соломонових
Пс. – Книга Псалмів.
1 Сам., 2 Сам. – Книги Самуїлові.
Сир. – Книга мудрості Ісуса, сина
Сираха
1 Хр., 2 Хр. – Книги хроніки.
1 Цар., 2 Цар., 3 Цар., 4 Цар. – Книги
царів.
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Дрогобицька Жупа (Солеварня) в
світлі історичних та архітектурноархеологічних досліджень

Д

ослідження початків Дрогобича та його урбаністичного
розвитку безпосередньо пов’язані з вивченням Дрогобицької
жупи (солеварні), що, на думку багатьох дослідників, була базовим
містотворчим осередком сучасного міста1. Історичний центр міста
Дрогобича розташований на лiвому березi потоку Побук, притоки
р. Тисьменицi. Перші вірогідні писемні згадки про Дрогобич датуються
останньою чвертю XIV ст. – це місто під назвою “Другабець” у
літописному переліку руських міст (1377–1382)2, а наступна офіційна
згадка про місто відноситься до 06.11.1387 р., коли у львівських
гродських актах виступає Марціан з Дрогобича3.
Укрiплене поселення мiста княжої доби мало б розташовуватись
у районi сучасного Середмiстя, де ще в давнину сходились шляхи з
боку Східниці і Тустані та шлях Самбір (Перемишль) – Стрий (Галич).
На цій території розташоване давнє замчище з парафіяльним
костьолом XIV–XV ст. та торгова площа, а на правому березі Побуку –
солевиварювальний завод та дерев’яні церкви XV–XVIІ ст.: св. Юра та
Воздвиження Чесного Хреста, церква св. Параскеви. Водночас аналіз
топографії, топоніміки та вуличного планування вказує на те, що
найдавніше поселення, яке стало початком Дрогобича, треба шукати
на території історичного Зварицького передмістя, в долині Побуку, де
1
Могитич І., Могитич Р. Нове про давньоруський Дрогобич // Жовтень. – 1989. –
№ 11. – С. 114-117; Могитич І. Давньоруськi архiтектурнi пам’ятки Дрогобича // ДКЗ.
– Дрогобич, 1998. – Вип. 3 – С. 151-157; Тимошенко Л. Проблеми історичної топографії та планувально-просторового розвитку давнього Дрогобича. Бесіда 8. – Дрогобич:
Коло, 2004. – С. 14-19.
2
ПСРЛ. – Т. 7. – Воскресенская летопись. – СПб., 1843. – С. 240.
3
Площанский В. М. Королевский вольный город Дрогобыч, по части истории, топографии и статистики // Науковый сборник, издаваемый литературным обществом
Галицко-русской Матицы. – Вып. 1/4. – Львов, 1868. – С. 168.
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Рис. 1. Жупа (солеварня) в розпланувальній структурі Дрогбича XIII–XIV ст. (за
І. Могитичем та Р. Могитичем з доповненнями В. Петрика): 1 - Територія Жупи
до ХІХ ст.; 2 – укріплений двір княжого урядника (“воєводи”); 3 – торговиця (на
місці сучасної пл. Ринок; 4 – церква Воздвиження Чесного Хреста; 5 – церква
св. Юрія; 6 – церква св. Великомучениці Параскеви; 7 – здогадне “Медведьове
дворище”; 8 – Солоний ставок

розташована давня солеварня та фіксується архаїчний уклад вулиць.
З огляду на роль Дрогобича як давнього солевиварювального осередку
саме ці території і є найбільш перспективними для подальших
досліджень давнього Дрогобича (Рис. 1).
Аналізуючи становлення Дрогобича як передового солеварного
центру часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави, не
можна обминути тверджень польських істориків, що солеваріння,
як і саме місто, розвинулося вже після захоплення Галицької землі
Польщею “завдяки опіці … польских королів”, але, як слушно зазначає
Я. Ісаєвич, ряд історичних джерел дозволяють зробити висновок
про розвиток солеваріння ще до появи тут польської адміністрації4.
Так, маємо лист папи Боніфація ІХ до перемишльського єпископа
від 1390 р., де йдеться про надання новозаснованій Галицькій
католицькій дієцезії. У фундації йшлося про юрисдикцію єпископа
над містом Рогатин, градами Олеськом і Тустанню, про десятину
4
Ісаєвич Я. Солеваріння в Дрогобичі та його околицях у XVI–XVIII ст. // ДКЗ. – Дрогобич, 2003. – Вип. 7. – С. 109; Ісаєвич Я. Солеварна промисловість Прикарпаття в епоху
феодалізму // Нариси з історії техніки. – К., 1961. – Вип. 7. – С. 99-101.

ДРОГОБИЦЬКА ЖУПА В СВІТЛІ ... ДОСЛІДЖЕНЬ

прибутків в Дрогобичі та Жидачеві . Очевидно, що всі соляні джерела
Галичини (в тому числі і дрогобицькі) та прибутки із них належали
ще Володиславу Опольському як регалія, отримана ним у спадок від
Галицько-Волинського князівства. Як випливає із вищенаведеного,
дрогобицькі солеварні вже в XIV ст. мали велике економічне значення,
що дозволяє припустити їх існування у значно раніший час.
Дрогобицька солеварня відносилася до числа королівських і
становила собою потужний державний комплекс, що носив назву
“Жупна економія”. Економією керував жупник, що призначався
королем і керував жупою “від його імені”. Жупник не мав права
займатися збутом солі, цим займалися склади, він повинен був згідно
з королівськими привілеями лише видавати сіль магнатам, шляхті,
монастирям тощо. В розпоряджені жупника перебували і службовці
та чиновники: урядник, писарі та ін. Високий рівень солеварної
промисловості сприяв створенню кваліфікованих кадрів з місцевого
населення – “зваричів”, що дозволило їм протягом тривалого
часу зберігати великий вплив у цій галузі. Існували міщанські,
передміщанські та церковні осередки, діяльність яких та прибутки
були пов’язані з виварюванням солі.
Починаючи від XV ст., а особливо протягом XVI–XVII ст., місцеве
населення поступово втрачає свої позиції у галузі солеваріння. У
їхніх руках залишаються невеликі черини6 та роздрібна торгівля
сіллю. Більшість соляних жуп зосереджується в руках магнатів,
шляхти та королівського скарбу. На той час у Дрогобичі були три (за
іншими джерелами – чотири) королівські криниці соляної ропи, яка
надходила до виварювання у панви7 (черини)8. Королівський скарб
досить часто віддавав дрогобицьку жупу в аренду чи у заставу під
певні грошові суми переважно тим же жупникам, а за собою залишав
право контролю над виробництвом і фінансовими справами та давав
розпорядження арендаторам виплачувати ті чи інші грошові суми
певним особам. Так, 1425 р. дрогобицький жупник Дзятко одержав
розпорядження сплатити князю Митькові Сангушкові 20 гривень.
1436 р. король Володислав Варненьчик “записав на дрогобицьких
жупах” 100 гривень князеві Андрушкові Острозькому, синові Федора
Даниловича9. У 70-х роках XVII ст. серед дрогобицьких жупників
бачимо Гербуртів із Фельштина10.
У кінці XV ст. серед жупників переважали італійські купці, які
суттєво покращили рентабельність дрогобицької жупи. У 1454 р.
5

5

AGZ . – Lwów, 1872. – T. 3. – S. 86-89.
Назва “черин (черінь, черун)” походить від давнього слова “чрен” – це були склепані
з металевих листів прямокутні плиткі ванни площею близько 5 м2, що підвішувались
на “ключах” (гаках) на периметральних підмурівках над топками. (за Я. Ісаєвичем)
7
Панва – залізна посудина для виварювання солі площею 30-40 м2 і більше (за
Я. Ісаєвичем).
8
Тимошенко Л. Проблеми історичної топографії … – С.18.
9
AGZ . – T. 5, N. 66.– S. 81-82.
10
Тимошенко Л. Проблеми історичної топографії … – С. 17.
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жупу та міське мито орендували генуезець Христофор Гвардія де
Санкто Ромолу та Юліан де Валетаріо за 1400 гр. щорічно. У 1485 р.
їх замінив флорентієць Арнульф Тебальді, що сплатив королівському
Скарбу уже 2000 гр.11
Наприкінці XV ст. Дрогобицька жупа виробляла виключно груд
кову сіль, яка збувалася в Галичині. Згідно угоди між дрогобицьким
жупником Арнульфом Тебальді і дрогобичанами 1491 р., вози,
призначені для завантаження сіллю у дрогобицьких жупах, повинні
мати місткість на 16 тисяч топок. За такий навантажений віз купці
Городка і Дрогобича платили 13 грошів і 13 динарів, а купці інших
міст – 18 грошів і 13 динарів.
В першій пол. XVI ст. Дрогобицька жупа була об’єднана з
Перемишльською в одну адміністративно-економічну одиниці – “Жупу
Руських земель”. На її чолі стояв “жупник Руських жуп”. У 1558 р.
сюди було приєднано жупи в сусідніх Котові, Ясениці та Нагуєвичах.
Одночасно відбуваються значні зміни у технології виробництва.
З початку XVI ст., крім малих черунів (площею коло 5м2), на усіх
великих жупах існували великі панви для виварювання солі площею
до 20–40 м2 і більше.
До середини XVI ст. адміністрування Дрогобицькою жупою
здійснювалося виключно королівським скарбом, а “руські жупники”
перебували на королівській службі та давали детальні звіти про
свою діяльність. Останнім таким жупником був купець М. Вальбарх
(1559–1564). З 1564 р. Дрогобицька жупа переходить до рук
магнатів, які, окрім того, в держанні тримали всю Самбірську
волость (економію). Власники сплачували до скарбу певну визначену
суму і ставали повними власниками жупи, але самі господарства
не вели. Масового поширення набула практика оренд і суборенд
жупи. Так, у 1630 р. Дрогобицьку жупу суборендував лихвар Маєр
Мошкович з Перемишля. У другій половині XVII ст. всі черуни
Самбірської економії були у власності “квотників” – суборендарів,
які постачали адміністрації за фіксовану ціну певну квоту солі. На
1686–1689 роки ця квота становила 80 тис. бочок на рік12. У другій
половині XVIII ст. Самбірську економію протягом 12 років орендував
граф Ностіц. 1768 р. цю ж економію на 6 років орендував барон де
Гартенберг13. 1772 р. старостинську жупу в Дрогобичі, яка мала 9
черунів, орендували П. Вольф і С. Перл за 15 тис. зл. У своїй скарзі
від 1811 р. дрогобицькі міщани скаржилися австрійським властям,
що “… черуни, які ми раніше використовували для виварювання солі,
і це було нашим основним заняттям, зараз передаються в аренду
євреям”14.
11

Pappe F. Polska, Litwa i Ruś na przelomie wieków średnich. – T. 1. – Kraków, 1903.
– S. 324.
12
Ісаєвич Я. Солеваріння в Дрогобичі та його околицях … – С. 112.
13
Смуток І. Адміністратори Самбірської економії (кінець XVI–XVIII ст.) // ДКЗ.
– Вип. ІV. – Дрогобич, 2000. – С.378.
14
Гошко Ю. Промисли і торгівля в місті Дрогобичі XVI–XVIII ст. // ДКЗ. – Дрогобич,
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За інвентарем 1537–1538 років, 4 двори жупного передмістя
сплачували податок15. Раєцька книга міста (1551) фіксує біля жуп ціле
“нове місто”, мешканці якого себе називали “Neapolitanus”. Люстрація
королівщини з 1565 – 1566 років зазначає, що в передмісті Дрогобича
(на Зваричах) – “три криниці, при них 5 королівських веж, з яких
одна велика, і в ній панва для варіння дрібної солі”. Окрім того, в
люстрації також зазначалося, що в місті тягнуть солянку і мають свої
вежі для виробництва солі передміщани та люди із довколишніх сіл.
Всього, за люстрацією, таких веж, в яких роблять сіль для власного
споживання, є 39 і в них також “багато черунів”. Окрім того, у місті
налічувалося ще 20 пустих веж. Тут же відмічено, що Дрогобицька
і Котівська солеварні виробили 12 000 бочок солі, і то лише тої, яка
призначалася на продаж річковим транспортом, але більшість солі
транспортувалася на склади або продавалася в місто.
У місті були і вежі старости з кільканадцятьма черунами, який
мав право без оплати виробляти сіль. Тут було ще 22 черуни різних
чиновників, які також користувалися правом безкоштовного
виварювання солі. Таким чином у місті на 1565–1566 роки
нараховувалося 7 королівських панв, 39 панв без привілеїв та 35
панв із привілеями16. Всього по Дрогобицькому старостві існувало 11
веж на 12 чанів. Чани здавалися в оренду на 1 рік за 15 грошів за
кожний чан. Для всіх цих чанів солянку дозволено черпати виключно
із королівських шахт і витягати її лише жупними кіньми17.
Люстрація 1570 р. в Дрогобицькій окрузі нараховує 6 великих
панв: 4 в Дрогобичі і по одній в Модричах та Колпці18. Окрім того,
дрогобицькому старості підпорядковувалися джерела з варницями
солі у Сільці, Трускавці, Станилі, Уличному, Стебнику. Жупі належав
у Дрогобичі жупний двір з фільварком та загородами і халупами, які
здавалися в найм19.
Солеварні розташовувалися перед міською брамою на т. зв.
“другому” передмісті “між вежами”. На Зварицькому передмісті
(Зварицькій горі), за даними 1700 р., проживали виключно зваричі, а
в описі Дрогобицької жупи фігурує “хатина для зваричів” та “комора
для зваричів”. Люстрація 1565 р. фіксує у Дрогобичі 45 зваричів, які
працювали на власних черунах, у 1686 р. – 33. У XVI ст. самостійні
дрогобицькі зваричі черпали сировицю власними кіньми і своїми
силами за допомоги власного персоналу – т. зв. “кошових”. Видобуток
солянки тривав цілодобово і безперервно. На кошових покладалася
чистка та ремонт вікон та панв. Вони належали до постійної жупної
челяді і харчувалися при жупі20.
1995. – Вип. 1. – С. 23-28.
15
Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. 6 – С. 259.
16
Жерела до історії України-Русі. – Л., 1895. – Т. 1. – С . 38-40.
17
Жерела до історі ї України-Русі. – Т. 2. – С. 201-202.
18
Тимошенко Л. Проблеми історичної топографії … – С. 18.
19
Жерела до історії України-Русі. – Т. 1. – С. 38-40, 44, 201-203, 209, 212, 222 – Т. 2.
– С. 45.
20
Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI–XVIII ст.: історичні нариси. – Л., 2004. – С. 70.
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У 80-х роках XVI ст. солеваріння в Галичині переживало сильну
кризу, що неодноразово знаходило своє відбиття у сеймових
протоколах. Так, протокол 1585 р. зазначав “…Велика Польща не
має руської солі… Сіль постачають погану. Солі бракує, і тому нехай
буде дозволено мешканцям Польші отримувати сіль з інших місць…”.
Причину такої ситуації посли сейму вбачали у “витівках євреїв”, які
орендували жупи21. Ймовірно, що саме ця криза і спричинилася до
об’єднання Самбірської економії та Дрогобицької жупи.
До складу Самбірської економії, за інвентарем 1686 р., входила
Старосільська жупа, Дрогобицька скарбова жупа (два керати, дві
панви на 100 ключів, і одна мала (на 73 ключі) панва), Модрицька
(панва і черун), Колпецька (панва і черун на 60 ключів). Продовжувала
діяти в рамках Самбірської економії Нагуєвицька та Котівська
скарбові жупи. Крім того, квотники орендували жупи в Трускавці,
Стебнику і Сільці.
На 1686 р. у Дрогобичі фіксуються дві королівські вежі
(Карвацького і Антонія), одна з яких мала один недіючий черінь.
Тут же фіксуються два “коловороти”, на яких працювало 67 коней.
Ситуація не змінилася і на 1760 р. В одному з вікон дрогобицький
староста орендував сировицю на своїй “старостинській черені” за
1400 зл. щорічно. При дрогобицькій жупі існував лановий фільварок.
Частину його віддавали під засіви, частину займав сад. 11 жупних
підсадків, яких очолював т.зв. “підсадковий війт”, тримали лише
“халупи” та городи і сплачували з них чинш по 3 зл. Окрім того,
вони платили поголовний податок і почергово виконували обов’язки
листонош. Інвентар 1768 р. зазначає, що 5 з цих підсадків були
боднарами. Тут же бачимо ковалиху, єврейку-перукарку, крамара,
який торгував у “скупниці”, вартового. Усі підсадки сиділи на грунті
жупи і підлягали юрисдикції жупи. На жупному дворі виділявся
“великий старий будинок” на 14 скляних віконниць, де в зимовий
період проживали працівники жупи22. В окремих будинках мешкали
піджупник, дров’яний і соляний писарі.
27 березня 1508 р. королівська комісія, до складу якої входив
дрогобицький староста Миколай Глинський, узаконила межі
Святоюріївської парафії: лан поля зі ставками, рибниками, городами
та двома черенями солянки. Затверджені межі (юридика) знаходилися
між ролями Станіслава Слодовника і Гриця Івашковича та тягнулися
від потоку Побук до ріки Тисмениця23. 1601 р. жупник руських жуп,
сандомирський воєвода Ю. Мнішек взамін відібраної для будівництва
складу солі ділянки, де раніше стояла вежа церкви св.Юра, надав
о. Терлецькому місце для побудови ним нової вежі, увільнивши від
оплат за сировицю24.
21
22
23
24

Інкін В. Сільське суспільство ... – С.77.
Інкін В. Сільське суспільство … – С. 70.
Тимошенко Л. Проблеми історичної топографії … – С. 27.
Dąbkowski P. Stosunki gospodarcze ziemi Halickiej w XV w. – Lwów, 1927. – S. 127.
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У 1580 р. дрогобицькі зваричі скаржилися, що ще перший
дрогобицький жупник і староста Станіслав Гербурт, окрім існуючих
раніше оплат, наклав незаконне нове мито в розмірі одного гроша від
кожної тисячі вивареної солі. У 1598 р. дрогобицьким зваричам було
заборонено укладати угоди із покупцями про попередню оплату солі,
яка лише має бути виварена. Одночасно комісія 1598 р. постановила
про припинення “сварки”, що в першу чергу сировиця має подаватися
до панв і черунів скарбової жупи, і лише потім зваричі могли її брати
для власного використання. Окрім того, палити дровами дозволено
лише зваричам скарбової жупи, а приватники мали палити виключно
хмизом. Встановлено і різноманітні обмеження продажу солі
дрібними виробниками. Зваричам заборонено пакувати сіль у топки,
збільшувати розміри власних черунів “понад давній звичай”.
Все це призводило до того, що кількість самостійних зваричів
постійно зменшувалася. В 1565 р. їх було 45, а у 1586 р. – 3325. В
жовтні 1736 р. Григорій Смотолка, Губицький, Іван Козак, Степан
Салай, Василь Суковий, Данило Королик, Іван Пелечик від імені
зваричів Дрогобича скаржилися на квотників місцевої жупи Айзика
Левковича і Зельмана Вольфовича. Із скарги випливає, що зварники
були поставлені у складні умови: їм здавна було заборонено купувати
“грубі дрова”, що робило їх сіль значно дорожчою. Окрім того, було
збільшено плату за винайм коней. Якщо вони раніше за це платили
15 гр. за 30 кошів сировиці (солянки), то тепер нові квотники брали
по 24 гр., і це їм на кожній тридцятці уже принесло 1600 зл. страти.
Далі виявилося, що зваричі міняли у селян 6 фір дерева на 1 віз
солі, а жупник, який мав право брати із тих фір кожну тринадцяту,
фактично брав шосту-четверту фіру. Подібна скарга розглядалася у
1766 р., коли в магістратський суд Дрогобича звернулися із скаргою
місцеві зваричі на кератників, які тягнули своїми волами солянку на
черуни. Зваричі зазначали, що раніше сплачували кератникам 15 гр.
за витягнуту солянку на один черун, а тепер у них вимагають 24 гр.
На суді кератники пояснили, що тепер значно подорожчали воли,
овес, та сіно. Суд прийняв рішення, що відтепер потрібно і надалі
сплачувати 15 гр., але не від черуна, а від 30 кошів солянки.
Такі побори призвели до того, що у XVIII ст. більшість дрогобицьких
зваричів позбулася своїх веж. У 1736 р. дрогобицький міщанин Яцко
Залуйко продав соляну криницю разом з вежею на вічні часи за
400 злотих. Протягом 1745–1746 років Іван Дідик, Василь Сеньків,
Василь Скрипух, Іван Пелечик продали старості свої вежі вдвічі
дешевше, аніж ці вежі коштували у вільному продажу – по 250–450
зл. У цей період тільки за річну оренду одного державного черуна
платили 1400 зл. Всі ці вежі у 1751–1752 роках старостою були
перепродані квотникам Зельману, Мошкові Вольфовичу та іншим.
Самостійні зваричі шукали певного виходу з ситуації. Шляхта поки
25
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що не була позбавлена прав на виробництво солі. В угоді 1749 р.
між Дрогобицьким староством та адміністрацією Дрогобицької
солеварної економії зазначалося, що “з вікна вільно буде брати
солянку на старостинські і міщанські черуни для виробництва солі в
топках, а претензії міщан, які згідно привілею хотіли брати солянку
з криниці, не задовільняти”. Окрім того, якщо раніше міщани самі
забезпечували себе дровами, то тепер повинні були купувати кожну
п’яту підводу дров з королівських лісів. При передачі черунів в оренду
підписувалася угода, в якій спеціально вказувалися пункти про
забезпечення солеварень дровами. Сіль повинна була виготовлятися
виключно в топках, а розважну сіль виготовляти заборонялося.
Орендар мав право тягнути солянку своїми кіньми тільки на один
черун. При порушенні хоча б одного пункту адміністрація солеварні
мала право розірвати угоду26.
Як уже зазначалося, значну кількість черунів використовували
міщани і селяни, які сплачували за це певний податок. Так, у Дрогобичі
сплачували і за солянку (соляну воду), і за виварювання солі – так
званий вертіж (місцевий давній термін, пов’язаний із солеварним
виробництвом)27. Розрізняли два види податку, а саме: вертіж
великий і вертіж малий. Вертіж великий – плата за витягування
солянки королівськими кіньми. Якщо варили сіль протягом цілого
тижня, то сплачували за тиждень 6 грошів, за чотири дні – 5, за три
дні – 3 гроші. Вертіж малий – це сплата від кожного черуна. При цьому
зварич робив сіль у топках, за тиждень таким чином виготовлялося
2000 топок солі28.
Важко встановити точну кількість панв Дрогобицької солеварні
на початку XVIII ст. Генеральний звіт Самбірської солеварної економії
за період 1769–1772 років вказує на те, що їх кількість мінялася
щороку. Станом на 1769 р. Дрогогобицька жупа нараховувала 105
панв, на липень 1770 р. тут фіксується 152 панви. За період з 1770
по 1771 рр. кількість панв значно зменшується – в Дрогобицькій жупі
залишилося 50 панв.29
Зменшення кількості панв можна пояснити кількома причинами:
по-перше – відбулося суттєве зниження попиту на сіль у Європі, а подруге – відбулася заміна залізних панв новими, більш продуктивними,
мідними. В результаті подальшої концентрації соляних жуп на другу
половину XVIII ст. в Дрогобичі та його околицях залишилися тільки
два великі солеварні підприємства, які належали дрогобицькому
старості. Шляхтич Слонімський, приймаючи влітку 1768 р.
Самбірську економію та жупи в Дрогобичі і його околицях, від імені
свого господаря барона Гартенберга у листі до нього зазначав: “Були б
26
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значні прибутки, якщо б узяти в оренду дрогобицьку і добромильську
жупи, бо тоді не було б перешкоди в продажу солі: можна підвищувати
ціну за своїм бажанням, якби вся сіль була в одних руках”30.
З приходом в Галичину Австійської адміністрації було ліквідовано
старе польське управління солеварними економіями. Натомість були
створені три округи: Перемишльський, Жидачівский, Покутський,
– які були підпорядковані дирекції державних маєтків. Із введенням
державної монополії на виробництво солі 1773 р. до кожної солеварні
був призначений державний представник (“офіціаліст”), який
слідкував за виробництвом і продажем солі. Власники солеварень
повинні були виробляти лише ту кількість солі, яка була замовлена
урядом. Більшість міщан та дрібних шляхтичів була позбавлені прав
власності на соляні джерела. Незабаром австрійський уряд заборонив
самовільно користуватися власникам надрами. У цей же час усі
робітники, які працювали на солеварнях, були переведені на грошову
оплату та були забезпечені житлом як поблизу солеварень, так і на її
теренах.
Забравши в державну власність окремі солеварні, австрійський
уряд у цей період безпосередньо не займався виробництвом солі.
Це право передавалося приватним особам (підприємцям) на правах
оренди, позбавляючи дрібну шляхту та міщан засобів до існування.
Маємо дані про рентабельність дрогобицької солеварні у 1783 р.,
яка виробляла 53000 центнерів солі – найбільше з усіх солеварень
Прикарпаття. Солеварня виварювала на той час найкращу сіль у
Прикарпатті, яка користувалася великим попитом на міжнародних
ринках. Так, в інструкції солеварній дирекції з 1776 р. зазначалося,
що потрібно купити 20000 бочок солі, “але щоб ця сіль була тільки
з дрогобицької … солеварні, і відправити її на склади в Сосниці на
продаж у Варшаву”31.
З початку XVIII ст. значно зменшується виробництво та експорт
солі через нестачу паливних матеріалів. Це призводить до заміни
старого обладнання новим, більш продуктивним. Одночасно
відбувається закриття нерентабельних солеварень : у 1815 р. у
Східній Галичині нараховувалося лише 24 солеварні, а на 1848 р.
їх залишилося лише 9 (Ляцьке, Стебник, Дрогобич, Болехів, Долина,
Калуш, Ланчин, Делятин, Косів). На початку ХІХ ст. дрогобицька
солянка вважалася лікувальною і дуже помічною від різних хронічних
хвороб, дрогобицькі лікарі приписували купелі в солянці. Виходячи з
того, уряд встановив на дрогобицькому сорлевиварювальному заводі
5 ванн – від особи брали 15 крейцерів, а саму солянку зваричі після
купелі одразу ж виливали, аби вона не була вжита на сіль32.
30
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Становище дрогобицької жупи середини ХІХ ст. описує у
спеціальній розвідці “Кам’яна сіль” І. Верхратський33. На той час в
Дрогобичі існували дві шиби (вікна, шахти, студні), з яких черпали
сировицю (ропу). Одна шиба сягала 24 сажень глибини й мала солянку
на 3 м; друга шиба була значно глибшою (27 сажень), а товщина
солянки сягала понад 6 м. Зверху шиба мала об’єм в 1 квадратний
сажень, а солянку витягували з допомогою коловороту, який обертали
коні. Солянка подавалася в спеціальних кошах (8 кубічних стоп),
які кріпилися грубими линвами до зрубів, із яких помпувалась у
спеціальні резервуари. Звідти трубами солянка подавалася у варну
вежу, де стояли залізні панви. Тут солянку виварювали.
На той час в Дрогобицькій жупі були 3 черуни: великий черун
(“тироль” – отримав назву від майстрів з Тиролю) та два менші. У
“тиролі” виготовляли т. зв. “гурмани”34, а в двох менших – топки. Коло
“тиролі” працювало 24 робітники: 2 наглядачі (майстри), 2 огнищани
(палили вогонь), 2 зваричі (варили сіль) і 18 стовбників (формували
сіль у топки). Всі вони працювали у дві зміни – вдень і вночі. Серед
інших спеціальностей дослідник фіксує різаків, які обрізували
гурмани і надавали їм певної ваги (35 фунтів) та наносили на них
відповідні герби-емблеми. На топки солі наносився герб Потоцького
(хрест з двома цілими і 0,5 поперечками, на гурмани наносилося
горницьке знамено – молот і келеп, покладені навхрест. Гербиемблеми наносилися окисом заліза, зазвичай червоним кольором з
обох боків топки чи гурману.
У ХІХ ст. на зміну давньому способу виварювання солі прийшов
т. зв. “пультовий”. Він став можливий з будівництвом принципово
нових веж. У цих вежах вогнища влаштовувалися під черунами з
димоходами, біля яких ставили залізні закриті шафи з полицями.
Топки солі завантажували в ці шафи, і вони там сохли протягом
4-5 годин. Всього на день варильники на 3 черуни затрачували 14
стягів мішаного дерева. Готова сіль (топки та гурмани) складалася
в спеціальних магазинах у вигляді пірамід в 16 рядів, що вміщував
1480 топок. Нижній ряд мав 100 топок, другий – 99, третій – 97,
четвертий 0 96 і так до 86 топок. Гурмани складали один на одний по
5–6 штук. Пошкоджені топки та гурмани визначалися бракованими і
підлягали повторній переробці35.
На 1871 р. у Дрогобицькій жупі було зайнято 70 працівників:
1 завідувач жупи; 1 ад’юнкт; 1 офіціал; 4 наглядачі при черунах (І
та ІІ класу); 4 наглядачі; 4 зваричі; 4 вогнищанини; 24 стовбники; 6
підпомагачів; 3 різаки або важники; 2 сировики; 2 ковалі; 4 жупні
сторожі.
33
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Окрім сталого персоналу, в разі потреби, у жупі працювали малярі,
теслярі, які отримували зарплату поденно. Робітники жупи працювали
щодня у дві зміни. Серед постійного персоналу в Дрогобицькій жупі,
окрім ремісників, зустрічаємо тесляра, римаря і сідляра. Перша зміна
робітників працювала від 6 год. ранку до 6 год. вечора, а друга – від
6 год. вечора до 6 год. ранку36.
1872 р. було споруджено новий цех № 1. На 1920 р. цей цех мав
інспекційну кімнату, сіни, комин, кімнату для відпочинку, підручний
склад матеріалів, 2 склади матеріалів, крамницю солі, приміщення
газових генераторів, 2 панви з топками, 2 сушарні, 2 слимарі,
вузькоколійку до складів солі, коридор, 2 дерев‘яних та 2 залізних
склади37. Зазначимо, що уряд дрогобицької солеварні постійно
прагнув покращити виробництво солі та вдосконалити технологічний
процес. Так, 1913 р. було виготовлено проект будівництва нової
котельні, поглиблено став та споруджено додаткове устаткування для
очищення води.
На території жупи в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.
розташовувались такі будівлі:
- будинок для проживання 3-х родин робітників (будинок № 12);
- житловий будинок директора і комісійний покій (будинок мав
6 вікон висотою 1,8 м, шириною 1,0 м; 2 дерев’яні ганки; висота
стіни – 4,2 м, висота будівлі від даху до цоколя – 8,8 м; окрім того,
будинок мав підвал, каналізацію, два виходки, 3 коридори, 6 кімнатпокоїв, кухню, кімнату для обслуги, перехід до спіжарні, спіжарню,
дві засклені веранди, покій комісійний);
господарський будинок коло будинку директора, де
розташовувалися 2 стайні, 1 возовня, 4 хліви, дровітня та курники;
довжина будинку – 22 м, висота – 6,30 м, висота даху – 3 м, висота
від цоколя до даху – 3 м;
будинок урядника та допоміжна господарська будівля
(будинки мали 4 комісійні покої, спіжарню, сходи до півниці, сходи
на стрих, кухню, 2 коридори, 1 веранду, 1 запасний ганок, коридор,
який сполучав головний і допоміжний будинки, 2 виходки, сіни,
сходи до ізби для служби, пивниці, пральню, оранжарею);
будинок житловий для 2 родин робітників (будинок № 14)
(будинок мав дві кімнати, дві кухні, два туалети, 3 комори, кухню;
висота будинку становила 5,75 м, висота від цоколю до даху –
2,90 м);
варильня;
лазня;
вартівня перед головною брамою;
будинок бухгалтера;
господарська будівля;
36
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котельня;
будинок шахти № 2 (працювала шахта до 1960 р., остаточно
закрита в 1978 р.);
газорозподільний пункт (розібраний у 1976 р.);
котельня (розібрана в 1978 р.).
Незважаючи на певне пожвавлення виробництва солі, в Дрогобичі
катастрофічно не вистачало солянки. Ще в 1825 р. на території заводу
були проведені широкомасштабні пошуки “за здогаданою старою
шахтою”, але вони не увінчалися успіхом. У 1932–1933 роках місцева
польська влада вирішила збільшити продуктивність дрогобицького
солевиварного заводу шляхом побудови нової варильні та відновлення
використання соляних шахт в Колпці, Сольці і Модричах. Цей проект
не був здійснений з невідомих причин. Однак, в 1938 р. шахта № 1
була поглиблена з 42,55 до 48,7 м, тобто, на 6,15 м., але це не дало
результату. Після цього “за кружаючими вістками”, опертими на
твердження старших людей, розпочалися пошуки старої “занехаяної”
шахти. При цьому згадували і карту 1831 р. з позначкою всіх старих
джерел. У 1938 р. у 267 місцях бурили на гл. 1,5–4 м., але шахти не
віднайшли, незважаючи на те, що цілий терен заводу був перекопаний
на 40 %. В ході цих робіт було виявлено багато старого обладнання:
2 дерев’яні кадки, які мали в ширину 1,85 і глибину 0,8 м; 1 кадку
еліпсоподібної форми, яка мала у довжину 4,25 м, ширину – 2,15 м
та глибину – 1 м; 1 дерев’яний жолоб довжиною 5 м, шириною
0,85 м; 1 дерев’яний поміст довжиною 5 м. Роботи проводилися під
керівництвом головного інженера Обертинського38.
У цей же час виникає гостра потреба в чистій воді. В інвентарі
1913 р. зазначалося, що ставок зроблений досить примітивно і він
протікає, криниць також не вистачає; окрім того, в криницях і ставку
міститься багато солі і заліза, сірки, органіки та інших мінеральних
складових, що уневможливлює вживання води у виробництві та для
власних потреб. Далі зазначалося, що “ні в Дрогобичі, ні в ближчих
околицях немає ні джерел, ні грунтових вод в потрібних масштабах і
цілях”. Єдиним виходом була побудова водогону із дальших околиць
– з долини Стрия. До пуску нового водогону пропонувалося обмежити
постачання водою салін в “домових” цілях, так як потреба котлів
становила 20-30 м3 води щодня39.
На 1940 р. солянку качали з обох шахт – від 21,5 до 23 тонн
солі щоденно. З кінця 40-х років і до сьогодні сільзавод продовжує
працювати, перетерпівши кілька реконструкцій, але зберігши основні
будівлі та планувальну структуру, що сформувались протягом кінця
ХІХ – першої половини ХХ ст. Сьогодні завод віддано в оренду ЗАТ
“Галка-Дрогобич” без права приватизації до 2013 року.
38
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39
Дрогобицький краєзнавчий музей “Дрогобиччина”. – ДКМ. КВ – 2444. А. 2036.
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Рис. 2. Територія Дрогобицького
солевиварювального заводу з місцями
археологічних досліджень:
1 – промислові та адміністративні будівлі
Дрогобицького Сільзаводу;
2 – територія, орендована під гаражі та
автостоянки;
3 – новобудови 2003–2008 років;
4 – історична територія Сільзаводу XVIII ст.
(за картою Ф. фон Міга).

Рис. 3. План археологічного
розкопу № 1 (2003)
при т. зв. Королівській шибі
(Шиба №1).

2003 р. на території Дрогобицького солевиварювального заводу
(вул. Солоний Ставок, 27) для визначення археологічної цінності
території та встановлення чинників незадовільного стану пам’яткових
споруд історичного виробничого комплексу працівники Науководослідної лабораторії археології та краєзнавства при Дрогобицькому
державному педагогічному університеті ім. І. Франка та Дрогобицької
археологічної експедиції, діяльність якої розпочалась у 2001 р.40,
провели охоронні археологічні розкопки (керівник досліджень –
В. М. Петрик)41.
40

Петрик А., Петрик В., Тимошенко Л. Розвідкові археологічні дослідження церквища
Пресвятої Діви Марії в місті Дрогобичі у 2001 році // ДКЗ. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5.
– С. 7-19.
41
Петрик В. М., Петрик А. М. Археологічні дослідження в м. Дрогобичі Львівської області // Археологічні дослідження в Україні 2002-2003 рр.: збірка наукових праць / За
ред. Н. О. Гаврилюк. – К., 2004. – Вип. 6.
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Сучасна забудова Сільзаводу суттєво відрізняється від історичної,
тому при підготовці досліджень проведено аналіз картографічних
матеріалів, зокрема карти Ф. фон Міга та кадастру Дрогобича ХІХ ст.42
Це дало змогу визначити місця розташування найдавнішої дільниці
солеварні та промислових споруд ХІХ ст. Найважливіше, що з XVIII ст.
не змінилось розташування шиб (шахт), змінилось лише планування
будівель над ними. В ході досліджень закладено два розкопи та один
шурф: Розкоп № 1, Розкоп № 2, Шурф № 1. Загальна площа розкопів
і траншей – 52 м2, середня глибина розкопування – 2,5 м (рис. 2).
Шурф № 1 (1,5×3 м) закладений при північній стіні недіючої
“Шиби № 2”. Будівля – дерев’яна, каркасна, обшальована дошками,
фундамент бутовий, на вапняково-піщаному розчині сіруватого
відтінку із значним домішком піску, кладений з пісковику і
грубооброблених валунів. У зв’язку з наявністю в межах шурфа
старих заводських комунікацій, швидким підтопленням технічною
водою, вирішено призупинити роботи і законсервувати фундаменти
північно-східної стіни Королівської шиби № 2.
Розкоп № 1, розміром 5×5 м, закладений при західній стіні
діючої виробничої споруди – “Королівської шиби № 1” (рис. 3). В ході
досліджень зафіксовано сліди солеварного виробництва (фашини
(долівка), трубопровід, солевиварювальне обладнання, фрагменти
будівлі) XVIII–XIX ст., зібрано велику кількість кераміки XVII–XIX ст.
На глибині 3,5 м в північно-західному куті розкопу зафіксовано сліди
обгорілих дерев’яних колод (настилу), щільно припасованих одна до
одної. Поверх колод та під ними, починаючи з глибини 2,8 м, зібрано
фрагменти кераміки ХІІ–ХІІІ ст. (рис. 4), знайдено фрагмент ліпної
кераміки, попередньо датований VIII–VI ст. до н. е.
Розкоп № 2 (6×3 м) закладений на ділянці, де згідно кадастру
ХІХ ст. розташовувались солевиварювальні цехи. Вже на глибині
0,6–0,7 м від денної поверхні виявлено вимощену цеглою на глині
долівку виробничої споруди, фундамент північної стіни, кладений
в одну цеглу на вапняно-піщаному розчині. На гл. 0,8–0,9 м почали
різко прибувати грунтові води. Це унеможливило прослідкувати
глибину та спосіб закладення фундаментів. В південній частині Р. 2
на гл. 1,55 м. від денної поверхні виявлено верх дерев’яного стовпа
підпрямокутної форми перетином 0,4×0,4 м. Це, очевидно, рештки
більш ранньої дерев’яної будівлі.
В ході досліджень взято на опрацювання понад 1000 одиниць
археологічних знахідок. Це переважно фрагменти керамічного
та скляного посуду, керамічна люлька, монети, фрагменти цегли,
частини металевих виробів, тваринні кістки, фрагменти дерева,
42

Бевз М., Петришин Г., Петрик В. Нові картографічні матеріали до вивчення планувального розвитку Дрогобича в кінці XVIII століття // ДКЗ. – Дрогобич, 2003. – Вип.
7. – С. 546-551.
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крем’яний
відщеп.
Архео
логічний матеріал датується
ХІХ–ХХ, XVI–XVIII, ХІІ–XIII cт.
та VIII–VI ст. до н. е.
На жаль, в жодному з
розкопів дійти до материка
не вдалося через високий рі
вень грунтових вод, швидке
заповненяя водою зондажів
та відсутність відповідного
водозабірного спорядження.43
Отже, в результаті охорон
них досліджень 2003 р. на тери
торії Дрогобицького сільзаводу
виявлено: 1) фрагмент дере
в’яного трубопроводу (друга по
ловина ХІХ ст.) – Р. 1; 2) робочий
майданчик та обладнання вироб
ничої споруди XVIII–XIX ст.
– Р. 1; 3) фрагмент конструкції
дерев’яної стіни та обладнання виробничої споруди XVII–XVIII ст.
– Р. 1; 4) цегляні фундаменти, цегляну підлогу та розвал внутрішніх
вирбничих конструкцій солеварного цеху першої половини XIX ст. –
Р. 2; 5) фрагмент дерев’яної стовпової констукції більш ранньої (XVII–
XVIII -? ст.) будівлі – Р. 2. Археологічний матеріал засвідчує заселення
даної території з ранньозалізного віку, а ймовірний період активного
солеварного виробництва – з часів Київської Русі.
Результати історичних, археологічно-архітектурних досліджень
дають підстави вважати існуючий комплекс Дрогобицької солеварні
найдавнішим діючим промисловим підприємством України з
наданням йому відповідного статусу пам’ятки археології, історії,
науки і техніки національного значення. З огляду на проведення
активного нового агресивного будівництва на території солеварні
та в охоронних зонах церкви св. Юра та чесного Хреста, необхідно
терміново приймати рішення про статус території солеварні як земель
історико-культурного призначення.

43

В планах авторів є проведення подальших стаціонарних археологічних досліджень
Дрогобицької жупи з метою уточнення датування та вивчення планувальної структури заводу (при наявності достатнього фінансування та технічного забезпечення для
відкачування грунтових вод). Водночас, у зв’язку з реалізацією Програми внесення
дерев’яних церков Карпатського регіону до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, варто провести розвідкові археологічні дослідження територій церков св. Юра та Воздвиження Чесного Хреста, внесених Українським комітетом ІКОМОС до попереднього
списку номінації.

489

490
Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 490-497

Оксана БАЙЦАР-АРТЕМЕНКО, Кость ПРИСЯЖНИЙ

ЛУЦЬКА БРАМА В ОСТРОЗІ. ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Л

уцька брама, споруджена у XVI ст., є складовою частиною
міських фортифікацій, що оточували історичне місто Острог
(рис. 1). До в’їздових башт-брам такого типу належать Татарська
брама Острога та Луцька брама Дубна. Розташована на природному
підвищенні, увінчана пишним аттиком, башта відіграє, як і колись,
активну роль у панорамі Острога. Однак обидві збережені міські
брами вирвані з перстеня фортифікацій, сховані в пізній забудові,
збіднюють сприйняття Острога як потужного адміністративного і
культурного центру. За останні піввіку місто втратило значну частину
історико-культурного ресурсу та мальовничости. Знищена остання
на Волині мечеть, татарське кладовище, ґотична ратуша. На місці
ринку, де ґотичні підвали сягали до 8 м від поверхні, зросли типові
дисґармонійні, неспівмірні історичному місту будинки.
Острог ще на ранніх етапах свого розвитку був захищений мурами,
ровами та валами, а пригородок був оточений дерев’яним парканом.
У 1603 р. в Острозі налічувалося п’ять передмість: Загроддя, Завалля,
Заріччя, Зарванське, “Губина Воля” за мостом Плескачовим,1 з
розвитком яких розвивались і фортифікації, що спиралися на
потужні укріплення замку. Міські стіни зводили переважно на бермі
рову, палісади – на валах, елементом сполучення був підйомний міст
та в’їздна брама з надбрамною баштою2. З півночі місто прикривала
лінія валів з бастіонами XVIII ст.3 (рис. 2).
Метою цієї роботи є показати обґрунтовані можливости часткової
реконструкції фортифікацій, що має значно піднести туристичну
1
Годованюк О. М. Пам’ятки будівельної діяльності князів Острозьких в Острозі // Острозька давнина. – Л., 1995. Т. 1. – С. 42.
2
Виоле-ле-Дюк Э. Крепости и осадные орудия. Средства ведения войны в Средние
века. – М., 2007. – С. 62
3
Рычков П. А. Дорогами Южной Ровенщины (от Корца до Пляшевой). – М.,
1989. – С. 74.
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привабливість міста. Як приклад можна навести німецький Ротенбург
(Rothenburg ob der Tauber), який можна обійти навколо по оборонних
ґанках. Мури були відбудовані по війні на приватні пожертви
громадян і культурних товариств, зате нині місто без промисловості
живе виключно з туризму.

Рис. 1. Ландшафтний план міста (за П. А. Рычков)
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Рис. 2. Схема розташування шурфів № 1 і № 2

Пропозиція до реставрації Луцької брами розроблена на матеріалах
досліджень, які виконав 1980 р. Кость Присяжний за участи Богдани
Урбанович (Львівська комплексна архітектурно-реставраційна
майстерня інституту “Укрпроектреставрація”). Перед тим ґрунтовні
дослідження (за винятком шурфів) на початку 1960-х років виконала
О. М. Годованюк. За її проектом були реставровані дахи й аттик, для
потреб використання виконано залізобетонні монолітні перекриття та
залізні осклені ворота. Тоді ж башту було вкрито цементним тиньком.
Зі слів О. М. Годованюк, як їй оповів виконроб, під час бетонування
опор перекриття бетон заповнював порожнину, очевидно забутий
напівзавалений нижній ярус. Нижче від рівня землі показався отвір
бійниці, що прострілювала рів (так, як у Луцькій брамі Дубна).
Виконані вибіркові дослідження, незважаючи на їх неповноту,
вияснили важливі деталі, необхідні для часткової реконструкції
Луцької брами, насамперед вид і розміри підйомного мосту, опори
нерухомого мосту, глибину рову, виходу з башти на оборонний
ґанок.
На східній стіні два ряди гнізд вказують на існування оборонного
ґанку. Наявне вікно перероблене з виходу на ґанок з пониженням і
перекладкою перемички. Односторонні сліди двох періодів від гаків
у дерев’яних корках на відкосі, а посередині протилежного відкосу
сліди кріплення гаку свідчать про однопільні двері для виходу на
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бойовий ґанок з відчиненням досередини, шириною прорізу –
небувала річ – близько 1,40 м. Не меншою має бути ширина ґанку.
Східна стіна башти продовжувалася з півдня та півночі міським
муром, до половини висоти мурованим одночасно з баштою, як це
видно у відкритих зондажах. У верхній частині муру сліди перев’язки
відсутні. Вкриття поверхні дуже міцною корою цементу знищило всі
можливі сліди попередніх набілів, які б виявили негативні відбитки
муру з парапетом. Не виявлена і заштрабка в місці примикання
дашку.
Будова верхньої частини муру, вірогідно, була перервана сезонним
швом або відкладенням надбудови на кілька років. Постійною
загрозою місту були татарські напади, тактика кінних загонів не була
розрахована на тривалу облогу, вони не мали штурмової техніки.
Високий мур у Львові так само з висоти біля 5 м (де простежується
виразний подвійний шов) не був перев’язаний з наріжною Шевською
вежею. Але однотипна Татарська брама, зв’язана з муром колодами
субструкцій, має залишки перев’язки парапету. (Обміри ЛКАРМ
“Укрпроектреставрації”).
Фундаменти міського муру, правдоподібно, збережені; лише перед
тротуаром, з півдня вони розібрані під час спорудження котловану
готелю, який варварськи посадив на мур львівський “Діпроміст”.
Тодішній директор музею Р. Ф. Руй зуміла досягти, здавалося б,
неможливого: спинити розпочату будову й відсунути готель на 8
метрів.
Заглиблене, обрамоване кам’яними рустами дзеркало навколо
напільної арки воріт вказувало, що мав існувати підйомний міст.
Зондаж у куті дзеркала виявив викладений з цегли круглий клюз
із протертими трасами від ланцюгів з певною схожістю до в’їздної
брами Ужгородського замку.
Для виявлення опори підйомного мосту було закладено шурф
№ 1 на відстані 4,85 м від північного відкосу в’їзду в браму, що
відповідає висоті дзеркала (рис. 2). На ~30 см від поверхні залягає
шар піску, під ним на 30 см – шар будівельного сміття з битою
цеглою, черепками, вугіллям. Ураховуючи розчистку завалів під час
реставрації, вугілля лежало на 0,8–1,0 м від поверхні, як помітно і в
інших викопах для комунікацій на всій історичній території Острога.
Ймовірно, це сліди підпалу міста 1811 р. команди московських
паліїв: “Французький дипломат (Е. П. Біньйон) повідомляв про цілу
серію пожеж, які мали місце у Києві, Бердичеві, Житомирі, Тульчині,
Володимирі, Острозі, Дубно й ін... схоплені на місці злочину палії
виявилися недбало переодягненими у цивільне солдатами”4. До дна
сухого рову на глибину 2,40 м від поверхні йде одночасова засипка
суміші суглинку з чорноземом. У межах шурфу на ~ 0,5 м від дна
рову зотліле дерево в напрямку північного відкосу брами (рис. 2). Дно
4

Ададуров В. “Наполеоніда” на сході Європи. – Л., 2007. – С. 118, 120, 121.
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рову вкрите побутовим сміттям
з черепками посуду та кахлів
XVIII cт. На світлому суглинку
дна рову чітко видно круглий
слід палі D= ~27 см. (рис. 3).
Гніздо по зотлілій або витягненій
палі заповнилося чорноземом
засипки. Ґрунт у гнізді іден
тичний ґрунту засипки рову.
Серед сміття, яке рівномірним
шаром відклалося у рові, що
є свідченням наявности дна
рову на ~XVIII ст., майже над
слідом палі знайдено уламок
неполив’яної кахлі розміром
19,5×18,5 см з румпою 10,5 см,
яка була передана до фондів
Острозького краєзнавчого музею – КН 1955 інв. № 528. Кахля з
рослинним орнаментом ідентична кахлі Новомалинського замку, що
її Ю. Лащук датує XVI ст. 5 Паля була крайньою північною в опорі, від
якої йшов постійний міст через рів.
Шурф № 2 закладено при північнім відкосі брами для виявлення
опори підйомного мосту. Під цементовою відмосткою на 0,15 м
залягає шар будівельного сміття з битою цеглою. Нижче лежить чор
нозем, перемішаний з вугіллям і битою цеглою. На глибині 0,5 м при
фундаменті з нахилом до поля – 10 см глиняний замок із суглинку
з домішками вугілля та черепків. До глибини 70-75 см – чорнозем з
домішками вугілля. На цьому рівні прошарок чорнозему з будівельною
цеглою – ремонтний шар від обкладки цеглою власне до цього рівня
зруйнованої стіни. Нижче від цегли, до уступу – кам’яне мурування
на висоту 30 см, руйноване і ремонтоване каменями. Вірогідно, на
уступ фундаменту спиралася кам’яна консоль з опорним шарніром
підйомного мосту. Вивал консолі і спричинив руйнування стіни.
На глибині ~1,20 м стіна утворює уступ на 30 см, де збережене
нерегулярне пісковикове мурування із затертими швами. До рівня
уступу в чорноземі та суглинку присутнє вугілля. Уступ фундаменту
відповідає, вірогідно, денному рівню 1811 р., коли було спалене
місто, а рів перед тим засипано. Чиста поверхня стіни свідчить, що
мурували її відкрито, у котловані, засипаним пізніше до рівня дна
рову.
Архівні документи дають уривчасті поняття про фортифікації
міста. За інвентарем 1620 р. укріплене місто сполучалося із замком,
резиденцією князів Острозьких, через укріплений пригородок. Шлях
із замку починався через надбрамну башту на дерев’яний міст до
5

Історія українського мистецтва. – К., 1967. – Т. 2. – С. 399.
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пригородка. “Брама, в якій ворота на завісах з защібкою, над брамою
башта дахом гонтовим побита... На тій башті годинник залізний зі
всякими інструментами і дзвоном. Од тієї брами в гору від описаної
двори шляхетські, по ліву руку, по дорогу, яка йде через середину
пригородка повз костел католицький” (перелік десяти дворів). Далі
згадуються стайні, академія школи і друкарня, інші будови. “Друга
брама над греблею до млинів, там же третя мурована до ставу під
баштою мурованою, четверта на Загродді з баштою дерев’яною…
Мур весь аж до наріжної башти дубової в дві стіни аж до брами,
через яку виїжджають на Загроддя. Од тої брами знову паркан аж до
башти наріжної над містом без верху, не накритий…”6.
За інвентарем 1621 р. у пригородку “Наперед замок до нього
брама (в тексті Brona) з містом пригородок, друга з Загроддя, третя
від млинів, фіртка до ставу. В тому пригородку по праву руку ідучи
з міста …костьол з плебанією, церкві дві, дворів шляхетських десять
із монастирським…біля того монастирського дворку двір великий
княжий…”7
За інвентарем 1690 р. “…від міста і пригородка фоса суха…Є і
пригородок одрізаний від міста, обставлений палісадом… там же
зараз Фарний костел…”8
Цілісне уявлення про місто слід ув’язувати з важливими вузлами
оборони – брамами. Брама історичного міста виконувала функції не
лише утилітарні – захисту, контролю в’їзду/виїзду, посилення оборони,
але й символічне, пов’язане з певними звичаями та ритуалами. На
Золотих воротах Києва була церква; з брам урочисто проводили
військо на битву і зустрічали тріюмфом повернення переможців,
ключі від брами ніби приносили в жертву, коли здавали місто на
милість сильнішого ворога, вручали в церемонії парадної зустрічі
високим особам. Реставрація міських брам має велике історикокультурне і патріотично-виховне значення.
З восьми брам Острога більшість нелокалізована, що і вимагає
попередніх археологічних пошуків (ґеофізичних, біостезійних). Крім
наявних Луцької і Татарської брам, ми визначили місце брами між
пригородком та містом, там, де стежка від пам’ятника Шевченка
спускається до дороги. Можна бачити браму на рисунку Н. Орди
(рис. 4). Місце розташування брами визначене з реальної точки
стояння художника з-за ставу. Башта мурована, восьмибічна,
триярусна, увінчана зубчатим аттиком на машикулях. Ці особливости
відрізняють башту від Луцької брами, за яку її приймали інші
дослідники. На місці, де знаходилася брама, спостерігалися уламки
каменя та цегли-пальчатки товщиною 7,5–8 см (XVI–XVII ст.).
6
Інвентар частини замку в Острозі 1620 р. // Острозька давнина. – Л., 1995. – Т. 1.
– С. 122.
7
Інвентарі дворів та замків Острожчини 1621 р. // Острозька давнина. – Л., 1995.
– Т. 1. – C.125.
8
Ревізії чатини замку та міста Острога 1690 р. // Острозька давнина. – Л., 1995.
– Т. 1. – С. 144.
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Рис. 4. Вигляд нелокалізованої башти в панорамі м. Острога (за П. А. Рычков)

При реставрації трасування оборонної лінії (мурів та башт) Острога
пропонується різногабаритним мощенням у місцях проїжджої частини
і пішохідної зони, в інших – підняти фрагментарне мурування до 0,45 м.
Детальна реставрація (відтворення) в’їздних брам, що сполучали місто
із замком та передмістями, була би бажаною, але навряд чи можливою
через відсутність достовірних матеріалів. Доводиться обмежитися
трасуванням та (у разі виявлення) експонуванням збережених
підземних частин. Детальніше розглядаємо часткову реставрацію
Луцької брами (рис. 5), яка полягає у відтворенні фрагменту муру (на
відмітці від 7,2 м з галереєю на відмітці 5,6 м. від нульової відмітки)
із знесенням забудови, що примикає до зони реставрації. Такі дії
дозволять відновити рів глибиною 2,40 м9 та шириною близько
12 м. Для реставрації підйомного мосту слід відтворити кам’яні
опорні консолі з гніздами–підшипниками аналогічно збереженим
у Межирічі Острозькім (дослідження Л. Дмитрович, 1980 р.
Дерев’яний міст з підйомною частиною можна реконструювати за
матеріалами досліджень (з механізмом за аналогами та літературними
джерелами). Слід зауважити, що в Україні при великій кількости
замків реконструйовано лише один підйомний міст у П’ятничанах,
і той з відступами від проекту (міст Київських Золотих воріт не
має обґрунтування). Згадані в описах “палісади” пропонується
9
Львівська КАРМ (Інституту “Укрпроектреставрація”). Ч.1. Т. 1-1. Матеріали часткового дослідження Луцької брами в місті Острог, пристосування під Музей книгодрукування. Л., 1980
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Рис. 5. Реставрація бічного фасаду з валом та мостом за обмірами В. Рогозова
та матеріалами “Укрзахідпроектреставрації”.

відтворювати лінією бетонних оцупків діаметром 25 см. на висоті від
рівня землі на 0,45 м, за можливості – на підсипаних умовно валах.
Відродження славетної Острозької академії пожвавило культурне
життя старовинного міста. Широкі міжнародні зв’язки Академії
притягають до Острога все більше відвідувачів. Підвищення
туристичної привабливості обіцяє місту й економічну користь.
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С. Ян Лис – будівничий замку у Клевані ?1

П

ро замок в Клевані з письмових джерел відомо, що князь
Михайло, староста Брацлавський-І, власник Клеваня 1463 р.,
починає будівництво замку2. Продовжує будівництво син Федір
1495 р.3 Замок розбудовували, він зазнавав перебудов, змінював
власників, чиї імена залишилися в історії (рис. 1). Але невідомими
досі є імена будівничих.
За радянських часів замок був в’язницею, а останньо – т. зв. ЛТП,
тобто каторжною тюрмою для алкоголіків. Після скасування закладу
1988 р. замок залишений без господаря і руйнується.
Остаточної руйнації завдала пожежа 2000 р. Після пожежі були
продовжені натурні дослідження поверхні мурів, які дали певний
результат. На внутрішній стороні другого поверху п’ятикутної
вежі, що стоїть при в’їздній брамі (рис. 2), мурованій в ґотичнім
укладі цегли з розмірами 27,5–30×13,5×8 см, на лівому гліфі однієї
з бійниць після зняття цементового тиньку знайдено напис по цеглі
(рис. 3) з численними дрібними ушкодженнями на сирій поверхні до
випалу, який ми спочатку прочитали як “JAN L(IS)?”. Ім’я Яна Ліса (в
українській транскрипції Івана Лиса) ввів у науковий обіг відомий
дослідник архітектури Володимир Вуйцик у книжках “Зустріч зі
Львовом” (у співавторстві з Романом Липкою) та “Державний історикокультурний заповідник у Львові”. Ян Ліс відомий як фортифікаторбудівничий Міського арсеналу у Львові та співавтор реконструкції
Львівської ратуші. На жаль, згадані видання не подавали посилань
на архівні джерела, якими користувався В. Вуйцик.
1
Автор висловлює подяку за докладні консультації д. арх. Бевзу М. В., завідувачу кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів НУ “Львівська політехніка” та доц. цієї кафедри Присяжному К. В.
2
Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. – Л., 1997. – С. 160.
3
Ричков П. А.Дорогами Южной Ровенщины (от Корца до Пляшевой). – М., 1989. –
С. 208.
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Рис. 1. Загальний вигляд замку в Клевані станом на 1819 р. Рисунок
невідомого автора. З фондів Національної бібліотеки у Варшаві. Розшукана
М. Л. Долинською. Східний аттиковий мур, вірогідно, авторства Яна Лиса.

Шрифт напису на цеглі кла
сичний, романський, з вираз
ними серіфами. Напис автор
виконав на одній із цеглин, шви
загладжені, товщиною 2,5 –3 см
у чергуванні цегли “довжик –
поперечик” в кожному ряді, що
відповідає ґотичному муруванню
середини XV ст.
Аргументи датування напису:
нижня границя дати напису,
хоча виконаному на ґотичному
муруванні, може бути сер. XVI cт.;
напису передувало майже цілком
змите тонування стіни червоною
фарбою з чіткими пробілами
швів. Шрифт врізаний в цеглу,
нанесено два дуже міцних набіли
поверх літер з горизонтальними
слідами щітки та забрудненнями,
що свідчить про тривалий час
між набілами. Характер начер
тання літер виказує досвід ви
конання лапідарних написів, що
входило в архітектурну освіту,
відповідає сер. XVI ст. за стилем
шрифта. Забруднення говорить
про довгий час тривання від

Рис. 2. Розташування напису
в північній вежі на рівні
другого ярусу
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Рис. 3. Напис по цеглі до розчистки, читається як “JAN LIS”

критого мурування з вапняним пофарбуванням нетинькованих стін
у баштах, які на той час були без дахів.
Після розчистки напис читається: “S∙JAN ŁYSS”, подвійне
нахилене “SS” вишкрябано дещо недбало (рис. 4). Чи міг би цей напис
дійсно належати Іванові Лису, якого згадує В. Вуйцик? По-перше,
документи того часу велися латиною або німецькою мовою, де Іван
був би записаний як Iohannus, Jan у польському написанні. По-друге,
час написання відповідає відомій нам частині біографії майстра: у
1555-1556 він будує другий Міський арсенал, 1557 р. бере участь у
реконструкції Ратуші у Львові.4
Верхня границя датування: безпосередньо поверх набілів
починається тинькування стін; первісний тиньк зберігся у глибині
літер і фрагментарно. Можливо, тинькування стін пов’язане з рекон
струкцією вежі у XVII ст. та спорудженням даху.
Поверх ідуть кілька шарів складного вапняно-цементного розчину
– три грубих шари (поч. XX ст.), на них простежується п’ять шарів
пофарбувань, остання побілка підсинена.
У літературі зустрічаються дані про схожі написи, зокрема
описаний напис у північній вежі на другому ярусі костелу св. Лазаря
у Львові, який описав Володимир Вуйцик:“MARTINV(S) // kow Anno
1659 // Ioannes Rokrzywnicki // Anno Dni 1659. – Мартін Годний, якому
Амврозій Прихильний доручив завершити будівництво”5 (рис. 5).
4
Вуйцик В.С. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові. Л, 1991.
– С. 23,29.
5
Вуйцик В.С. Шпиталь і костел Св. Лазара у Львові. // Вісник. Укрзахідпроектреставрація. – Л, 2004.Вип. 14 – С.100.
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Рис. 4. Напис після розчистки, читається
“S∙JAN LYSS”.

Рис. 5. Графіті в дзвіниці костелу
св. Лазаря. Фото Т. Казанцевої

Відомі випадки таких написів, вирізьблених на порталах дерев’яних
церков, а також на зрубах з іменами фундатора і майстра. У XX ст.
зустрічаються написи олійною фарбою під куполом. Багато прикладів
підписів наводить Василь Слободян.6 Такі написи давньоруських
зодчих наводить Юрій Диба – вирізані, вишкрябані на камені, на
плінфі, на тиньку, витиснені в сирій цеглі і незатверділім тиньку:
графіті Спасо-Преображенського собору в Чернігові (I половина
XIст.), на сходах Софії Новгородської, в Луцьку, Полоцьку та інших.7
Можливо, архіви ще відкриють нам документи про ширшу
діяльність львівського майстра на Волині.

6
Слободян В. Інскрипції дерев’яних церков і дзвіниць // Буття в мистецтві. – Л., 2007.
– С. 427-468.
7
Диба Ю. Творці монументальної архітектури Руси // Буття в мистецтві. – Л., 2007.
– С. 191
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ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВИЙ УКЛАД
ТА АРХІТЕКТУРА СЕЛА УРИЧ

С

ело Урич (Уріче) засноване у долинному просторі, названім
“Уріцька котловина”. Простір котловини формується
зустрічними схилами двох паралельних хребтів, що простягаються в
напрямку північний захід – південний схід. Річка Урічанка – основна
композиційна вісь ландшафту. Рельєф схилів посічений малими
потоками. У центральній частині села західні схили утворюють
своєрідний природний “амфітеатр”. В епіцентрі “амфітеатру”
при злитті Церківного та Гусячого потоків розмістилась основна
група скель ямненського пісковика – Камінь. На верхніх рівнях
“амфітеатру” у північно-західному та південно-східному напрямі
розмістилися ще шість скельних груп: Острий Камінь, Мала Скеля,
Жолоб (Орел), Піщина (Гулька), Каменисниця (Хрест) та Голомшивиця
(рис. 1). На скельних групах Камінь, Острий Камінь та Мала Скеля
була розташована дерев’яна забудова міста-фортеці Тустань.
Перша непряма згадка про село Урич датована 1505 р.1, хоча
поселення виникло значно раніше і пов’язане воно з містом-фортецею
Тустань. Місто-фортеця у своєму підпорядкуванні мало кілька сіл.
А. Гілевич, описуючи діяльність Владислава Опольчика на Русі в
1372-1378 роках, говорить, що Владислав поруч із іншими містами
назначив Тустань з приналежними селами у підпорядкування
архієпископа галицького2. Назви сіл нам не відомі, проте немає
сумніву, що Уріч був у числі приналежних до Тустані. Не виключено,
що в середині XVI ст. у долині річки Урічанки на освоєних землях
закладали нові садиби, а польська влада намагалася надати офіційний
статус селу і передати його у приватну власність. На це вказує спроба
1549 р. перейменувати с. Уріч на с. Ловче (Ловчево) і надати його у
власність Ловчевському3.
1

Matricularum Regni Polonice summaria. – Varsovia, 1908. – Pars. 3. – P. 165.
Gilewicz A. Stanowisko i działalność gospodarcza Władysława Opołczyka na Rusi w latach
1372-1378. – Lwów, 1929. – S. 13.
3
Рожко М. Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К.: Наук. думка, 1996.
– С. 32.
2
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Рис. 1 Схема водорозділів та гідромережі ландшафту с. Урич.

Перша відома письмова згадка про село Урич, що розташоване
під городищем Тустань, датована 1565 роком4. У документі с. Уріч
польською мовою записане як Urzecz. Значно пізніше назва
Urycz, або Uchrycz5, (поселення “у ріці” або “над рікою”) переходить
в офіційну назву села Урич, повторюючи польську інтерпретацію. У
рецензії на “Адміністраційну карту Галичини” (авт. В. Кубійович та
М. Кулицький) та “Карту греко-католицької Львівської єпархії” (авт.
М. Кулицький), виготовлені 1935 р., Я. Рудницький вказав на неточну
назву села Урич на цих картах. На його думку, назва “Урич” з’явилась
4
Жерела до історії України-Руси. Люстрациї короліївщин в землях Галицькій і Перемиській з р. 1565-66. – Л., 1895. – С. 204.
5
Ця назва зустрічається в люстрації Перемиської землі за 1629 рік (ЛНБ ім. В. Стефаника АН України, відділ рукописів, о/ф 9, спр. 247, с.101.).
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на картах як наслідок
переписування назви
села у польській інтер
претації.
Одночасно
Я. Рудницький заува
жує, що місцеві меш
канці, окрім назви
“Уріч”6, не знають іншої
назви7.
У другій половині
XVI ст. в “Уріцькій кот
ловині” існували два
типи культурного ланд
шафту. З одного боку,
військово-інжен ерний
ландшафт колишнього
міста-фортеці Тустань,
яке вже втратило свою
колишню
могутність
і перетворилося на
митний
пункт,
що
належав Дрогобицькій жупі, а з іншого боку, формується аграрний
ландшафт, пов’язаний із розвитком села. Аналізуючи ситуацію із
Тустанню у другій половині XVI ст., М. Рожко зазначає, що назва
“Тустань” у документах і надалі фігурує окремо від назви села і лише
згодом зникає8. Справді, назви “Тустань” і “Урич” ще зустрічаються
на картах XVIII ст. Я. Пастернак зазначає, що серед старовинних
карт у збірці Павліковського існує урядова мапа з 1783 р., на якій
позначено “звалища замку Тустань” в селі Уричі на Стрийщині9. На
пізніших картах довший час уже не позначають руїни Тустані. І лише
1935 року на карті, яку видав військовий географічний інститут у
Варшаві, знову з‛являється напис “Руїни замку Тустань”10 (рис. 2).
У цей період в ландшафті “Уріцької котловини” в повноті
проявляється культура бойківського етносу з його особливостями
аграрної діяльності. Для освоєння територій під сільськогосподарські
угіддя поступово вирубували навколишні ліси, а звільнені землі
використовували для влаштування пасовища або для рільництва.
Про застосування вирубно-вогневої системи свідчить топонім
“Погар” – велика ділянка, яка об’єднує кілька десятків орних земель
6
У наш час ще вживають назву “Уріче”. Цю ж назву (Urycze) подає Дубковський (див.
Dąbkowski P. Podzial Administracyjny ... – S. 165).
7
Рудницький Я. Рецензії // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1935. - № 6. – С. 33.
8
Рожко М. Тустань. Державний історико-культурний заповідник // Сколівщина. – Л.:
Ін-т народознавства НАН України, 1996. – С. 45.
9
Пастернак Я. Старовинний замок Тустань // Життя і знання: ілюстрований популярно-науковий журнал. Рік XI. Ч.1 (124). – Львів, 1938. – С. 18.
10
Повторне видання карти. Wojskowy instytut Geografichny. – Warszawa, 1999.
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у центральній частині села. Освоєння земель відбувалося на пологих
схилах гір, а ділянки потоків та прилеглих до них схилів залишалися
незайманими.
Про кількість розораних земель у селі у другій половині
XVI ст. маємо узагальнені дані. Виходячи з кількості ланів, з яких
урічани сплачували податок 1589 р., маємо лише площу освоєного
агроландшафту, що становила близько 170 га11. Ймовірно, що в селі
на той час сформувалось не більше як 30 садиб12, а також існувала
церква і млин13. У пізніших привілеях від 1617, 1663 і 1674 роках.
селянам дозволялося мати громадський млин і вільний доступ до
нього14.
З початку XVII ст. відбувається повний занепад торгового шляху.
1616 р. в Урічі було лише 9 дворів15, а в люстрації Перемиської землі за
1629 р. серед багатьох сіл Уріч зазначений в руїні16. Однією з причин
занепаду торгового шляху були часті набіги татар. Відродження села
та його довкілля відбувалося повільно. 1663 р. село Уріч складалося з
37 димів (дворищ), з яких люди платили податок17. Якщо прийняти,
що на Підкарпатті в середньому на одне господарство припадало
близько 5 чоловік18, то чисельність мешканців Уріча повинна була
б становити на той час орієнтовно 185 чоловік. Перша згадка про
сільську церкву датована другою половиною ХVII ст. маємо першу
згадку. У сучасній уріцькій церкві ще донедавна зберігався стародрук,
написаний у 1680-1696 роках, в якому згадувалося про уріцького
ієрея та церкву святителя Христового Миколая19.
У XVII ст. економічна політика польського уряду була скерована
на активне освоєння карпатських земель шляхом надання дозволу
вільного заселення земель та звільнення від податків терміном
від 12 до 24 років. Таким чином створювалися вигідні умови для
11

Розрахунок площі в гектарах виконано на основі кількості ланів. 1 лан становить
близько 40 моргів (польських). 1 морг (польський) становить 0,56 га.
М. Грушевський вважає, що у XVI ст. на Стрийщині на одне господарство припадало щонайменше чверть лана, але не більше ніж півлана (див. Жерела до історії України-Руси...Т. 1, С. 11, 38). Отже, на 7 ланах мали б проживати не більше ніж 28,
але не менше як 14 селянських господарств, не рахуючи господарства священика та
мельника, які полічені окремо.
13
Źródła dziejowe. – T. XVIII. – Cz. 1; Polska XVI wieku pod względem geograficnostatystycznym. – T. VII. – Cz. 1; Ziemie Ruskie. Ruś czerwona. – Warszawa, 1902. – S. 39.
14
Франко І. Урицькі князі при кінці XVII в. // Житє і слово: вісник літератури, політики і науки. – Л., 1894. – Т. 1, кн. 1. – С. 69.
15
Сіреджук П. Заселення Сколівщини // Сколівщина. – Л.: Ін-т народознавства НАН
України, 1996. – С. 31.
16
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН України, відділ рукописів, Ф. 9,
о/н, спр. 247. – С. 101.
17
Bostel F. Z przeszłosci Stryja i starostwa stryjskiego // Przewodnik naukowy i literacki.
– 1886. – T. 14. – S. 700.
18
В середньому по Самбірській економії у кінці XVIII ст. на одну сім’ю припадало 4,9
чол. (див. Гошко Ю. Сім’я в Карпатах та Прикарпатті в XVI-XIX ст. // Науковий збірник музею української культури у Свиднику. – Словацьке педагогічне видавництво в
Братіславі відділ української літератури в Пряшеві, 1994. – Т.19. – С. 238.
19
Рожко М. Ф. Тустань … – С. 32-33.
12
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новоприбулих селян, котрі осідали на необжитих землях і надалі
освоювали їх. Здебільшого це були втікачі з низинних районів, які
уникали феодальних повинностей. Селяни, котрі приходили у гірські
села нерідко, “відсидівши волю”, знову переселялися на необжиті
землі, щоб бути вільними від сплати податків. Тому стрімкий
розвиток невеликих частин агроландшафту чергувався з тимчасовим
запустінням земель. Не було винятком і село Уріч. 1692 року ревізія
встановила в селі уже 54 господарства, з яких 9 стояли пусткою20.
У другій половині ХVІІ ст. акцент в освоєнні довкілля зміщується
на агроланшафт, а сліди інженерно-технічного ландшафту поступово
стираються. На цьому етапі починається активна аграрна діяльність
людей у ландшафті, які ставлять за мету отримати прибуток від
освоєння землі. Протягом XVII-XVIII ст. “Уріцька котловина” набувала
рис класичного бойківського ландшафту з його двопільною та вируб
но-вогневою системами. Така етно-господарська система проіснувала
близько трьохсот років. За цей період ландшафт адаптувався до
постійного втручання людини і одночасно етнос адаптувався у
ландшафті.
У початковий період австрійського панування сільське
господарство в Карпатах значно зміцніло. Цьому сприяла і нова
аграрна політика, і нові теорії раціонального землеробства, які
австрійський уряд активно впроваджував у Галичині. За даними
Йосифінської метрики, 1786 року в селі Уріч нараховувалося 82
двори21. Близько 31% усіх земель освоєні для рільництва, випасання
худоби та сінокосіння22 (діаграма 1). Це досить високий показник
порівняно з гірськими бойківськими селами, які засновані на вищих
географічних відмітках. Треба відмітити, що кадастрові межі села
не відповідали географічним межам “Уріцької котловини”, тому
наведені вище цифри дійсні лише в межах кадастру. Планування села
та освоєння навколишнього ландшафту кінця XVIII ст. відображає
карта Міга. На карті чітко прослідковується перерване пасмо з
окремих груп садиб. Садиби сформувалися вздовж річки Урічанки
здебільшого на правому березі. Південно-східні схили більш пологі
і, відповідно, більш придатні до сільськогосподарського освоєння.
Основна забудова пасмом проходить уздовж правого берега річки.
Центральна частина забудови більше тяжіє до долинного простору,
де розміщена скельна група Камінь23. Цікавим є те, що на карті
північно-західні схили “Гостинця” вздовж Церківного потоку не
заліснені, але освоєні під ріллю та пасовища, хоча там відсутня
забудова, а до центру села досить далеко. Заліснення спостерігається
20

ЦДІАУ у м. Львові. – Ф.14, оп. 1– од.зб. 258, арк. 174.
Там само. Ф 19, оп. XVI, од.зб. 21, арк. 108. Слід зауважити, що 1787 року число домів становило 77 (арк 142). Виходить, що за рік 5 родин залишили свої господарства.
22
Там само. Ф 19, оп. XVI, од.зб. 21, арк. 116, 128. Для переведення моргів у гектари
використано морг польський, який становить 0,56 га.
23
Von Mieg. Galizien und Lodomerien 1779-1782 // Wien Kriegsarchiv, B, IX a, IV 5169,
арк. 175, 195.
21
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навколо Каменя, Острого каменя, Малої скелі та Жолоба (рис. 3).
Цей самий стан відображає пізніша кадастрова карта 1852 року24
(рис. 4). Якщо орні землі, сінокоси та пасовища так далеко віддалені
від села, між скельними групами,
то це наводить на думку, що в
княжі часи в період існування
міста-фортеці ці території були
освоєні.
У пізнішій Францисканській
метриці (1822) наводяться дані
річного використання лісових
площ мешканцями села за
1789 рік. Твердої породи лісу ви
користовували 0,574 га, а м’якої
породи – 0,198 га25. Ймовірно,
що у навколишніх лісах твер
долистяні породи, такі як бук, дуб,
граб, переважали над хвойними.
Характерно те, що горяни,
створюючи свою “другу природу”
в середовищі натурального ланд
шафту утворювали стійкі в часі і
просторі структури. Краєвид сіль
24
25

Кадастрова карта с. Урич. ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 186, оп. 12, № 629.
ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 20, оп. XVI, од.зб. 177, арк. 127.
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ськогосподарського ландшафту формували дріб
ноконтурні поля, пасо
вища,
сінокоси,
які
пластично
вписували
ся у рельєф, підпоряд
ковуючись формі потоків,
ярів, сформованим до
рогам та забудові. На
крутіших схилах селяни
влаштовували тераси, які
посилювали
пластичну
виразність гір чи окремих
схилів. Для розташуван
ня сільськогосподарських
угідь вирішальне значення
мали родючість ґрунтів,
геологічна та гідрологічна
будова ландшафту.
На початку XIX ст.
помітно збільшилася забу
дова. 1800 року в Уричі
проживало 535 чоловік26.
З 1808 р. згадується дере
в’яна, крита ґонтами цер
ква св. Миколая27. Споруда церкви була розташована на високому
пагорбі в центральній частині Урича так, що її можна було бачити
здалеку з обох кінців села. Кількість господарств 1822 року становила
110, з яких три стояли пусткою28. Одночасно місцевий уряд виділив
16 ділянок для нової забудови. Найбільша ділянка становила 50 кв.
сажнів (0,02 га), а найменша – 30 кв. сажнів (0,01 га)29. Різними
за величиною були і самі господарства. Наприклад, найбільше
господарство становило 31 морг 1141 кв. сажень (18,08 га)30, а
найменше господарство складалося з одного ґрунту орного поля,
яке мало 1488 кв. сажнів (0,53 га)31. У межах кадастру змінилося
співвідношення агроландшафту і лісу. Лісові площі становили 66,4%, а
рілля, пасовища та сінокоси – 33,6%. Причому площа ріллі залишилася
незмінною, зате збільшилася площа сінокосів та пасовищ (діаграма 2).
Наведені цифри свідчать, що сінокоси та пасовища освоювали за
рахунок лісових площ, отже вирубно-вогнева система ще діяла. Треба
зазначити, що річне використання лісу дещо зменшилося32.
26
27
28
29
30
31
32

ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 20, оп. XVI, од.зб. 177, арк. 12-13.
Там само. Ф. 159, оп. 9, спр. 2729, арк. 3.
Там само. Ф. 20, оп. XVI, од. зб. 177, арк. 116, 120.
Там само. арк. 124
Там само. арк. 118.
Там само. арк. 117.
Там само. арк. 127.
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У другій половині XIX ст. з ліквідацією кріпосництва та феодальної
повинності в Галичині встановлюються інші економічні відносини.
Починається період промислової революції. Такі сировинні ресурси,
як нафта, природний камінь, ліс, стають об’єктами зацікавлення
підприємців. Після того, як в 1868 року австрійський уряд скасував
закон про неподільність селянських земель, майнове розшарування
селян набуло великого розмаху. Це привело до ущільнення забудови,
поступового заселення ділянок, розташованих у незручних для
господарювання місцях. Уже на кадастральній карті с. Уріча за
1852 р. спостерігалося подрібнення селянських наділів (рис. 5).
Відповідно до журналів обліку земельних ділянок середня садибна
ділянка33 становила 0,03 га34. Слід зазначити, що землеволодіння,
яке припадало на одне господарство, порівняно з початком XIX ст.
не змінилося і становило в середньому 4,5 га35. До того ж у першій
половині XIX ст. відбувся значний приріст населення, який, з одного
боку, призвів до подальшого пошуку резервних земель, а з іншого
– до міграції населення. За даними шематизму Перемиської єпархії
(В. Гуркевич), 1841 року населення Уріча становило 683 чол.36, а за
даними обліку земельних ділянок 1852 року кількість господарств
становила 11537. Незважаючи на деяке зменшення кількості
33

У XIX ст. чітко розмежовувалися ділянки під забудовою і садибні ділянки, але інколи
в документах площа садибної ділянки включала ділянку під забудовою.
Кадастрова карта села Урич. ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 186, оп. 12, № 629. Журнал обліку земельних ділянок 1851-1853 рр. Ф. 186, оп. 1, спр. 7288, арк. 23-29.
35
У ХVI ст. в західній Бойківщині середня ділянка, або “пас”, становила близько
одного франконського лану, тобто 24,2 га (див. там само. Ф. 20, оп. XVI, од.зб. 177,
арк. 113-119.)
36
Гуркевич В. Бойки за 100 літ у числах // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1931. –
Ч. 1. – С. 135.
37
ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 186, оп. 1, спр. 7288, арк. 47.
34
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Рис. 5. Парцеляція земель с. Урич. Опрацювання кадастрової карти 1852 р.

мешканців у середині XIX ст. порівняно з першою половиною
XIX ст. (1857 року в Урічі проживало 513 чол.38, а 1874-554 чол.39),
упродовж наступних 100 років природний приріст не припинявся.
Отже, при сталому землекористуванні та збільшенні кількості
населення відбувалося зубожіння основної маси селянства. Стара
вирубно-вогнева система вже занепала, оскільки ліс перейшов у
приватну власність. З цього приводу виникали нарікання жителів
Уріча на поміщика, котрий забороняв їм користуватися лісом та
пасовищем40. 1872 року 816,48 га лісу належало Яківу (Адольфу)
Брудеру – лісопромисловцю, котрий заснував у Підгородцях фабрику
гнутих меблів та виготовляв паркет. Лісову сировину Брудер вивозив
до Львова, Відня, Будапешта. У той час сільській громаді належало
34,72 га лісу41. Імовірно, урічанам доводилося вести спори за границю
38

Сіреджук П. Заселення Сколівщини // Сколівщина. – Л.: Ін-т народознавства НАН
України, 1996. – С. 34.
39
Головацький Я. О. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Ч. 1. – М., 1878.
– С. 714. Слід зазначити, що в селі проживали німці, поляки та євреї. Встановити їх
кількість на той час досить важко, тому подані вище цифри слід сприймати з поправкою у бік збільшення.
40
ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 146, оп. 64 „б”, од. зб. 4136.
41
Стрийщина. – Ню-Йорк; Торонто; Париж; Сидней, 1993. – Т. 3. – С. 109.
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Рис. 6. Схема границь сіл Орова та Урича. Штрихом показана територія,
яка на початку ХХ ст. відійшла до с. Орова.

Діаграма 3

села із жителями сусіднього Орова42. На кадастрових картах Урича
(1852 р.) та Орова (1853 р.) показано дві спірні границі між цими
селами. Але на кадастровій карті с. Орова за 1912 рік уже спірна
границя відсутня43. З малюнка кадастрових меж видно, що спірні
землі відійшли на користь с. Орова (рис. 6).
У 1872-73 роках в Карпатах поширилася епідемія холери. За
один рік від цієї хвороби в селі померло 42 чоловіки. Це відбилося
на демографічній ситуації, оскільки подальших десять років відчутно
зменшилася кількість народжених у селі (діаграма 3).
З точки зору планування та забудови село не відрізнялося від
традиційних бойківських поселень середини XIX ст. Забудова
скупчилася в долині річки Урічанки і разом із садибами творила
пасмову форму із багатовуличним розгалуженням у центрі села.
Протяжність поселення становила близько 2,6 км. Унаслідок
42

Документів про спори, судові процеси не знайдено.
Кадастрова карта с. Орів 1853 р. ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 186, оп.10, од. зб. 1020; Кадастрова карта села Урич. ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 186, оп. 12, № 629; Кадастрова карта
с. Орів 1912 р. ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 186, оп. 10, од. зб. 1025.
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Рис. 7. Співвідношення природних та освоєних територій в середині ХІХ ст.
в межах кадастру с. Урич.

подрібнення полів малюнок агроландшафту став посіченим та роз
членованим. У виднокраї села переважав антропогенізований сіль
ськогосподарський ландшафт (рис. 7). Основний транспортний
зв’язок перемістився в долинний простір котловини вздовж річки для
сполучення сіл Підгородці та Східниця.
Період промислової революції для Уріча розпочинається
1889 року, коли в межах його ландшафту почали видобувати нафту.
На той час викопали дві шахти для добування нафтової ропи, а
1891 року на околицях села з’являється перша нафтова свердловина.
Таким чином, освоєння ландшафту відбувається двома шляхами:
подальшим використанням лісових та сільськогосподарських угідь
та розвитком нафтодобування. В період 1891-1938 років особливо
інтенсивно нафтовими свердловинами освоювали ур. “Забуковина”
(північно-східний схил гори Вершище). Цей період пов’язаний із
діяльністю Урицької нафтової акціонерної спілки, яка зосередилась
на видобутку нафти в с. Тустановичі та с. Уріч44. На цьому етапі дії
людини скеровані на видобуток корисних копалин, призвели до зміни
краєвиду. Масово вирубували ліси в місцях закладення нафтових
свердловин. В архівних документах 1900-1911 роках, які описують
44

Документи про діяльність Урицької нафтової акціонерної спілки знаходяться у фондах Львівського обласного історичного архіву. Ф. 1229, оп. 1.
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Діаграма 4

стан панського двору, зазначено: “Ліс зовсім знищений, значна часть
посілості продана гаранбергам під копальню нафти”45. Для зручного
вивезення деревини на лісопильні і до залізничних магістралей
для відправки її на експорт по лінії Верхнє Синевицько-КорчинКрушельниця-Підгородці-Сопіт-Довге-Рибник-Майдан-Зубриця
побудували вузькоколійну залізницю46. Ця залізниця пролягла за 6 км
від Уріча. Будівництво її тривало з кінця XIX до початку ХХ ст. Після
першої світової війни вона була головною і найбільшою залізничною
лінією на Сколівщині.
Наприкінці XIX ст. помітно зросла чисельність мешканців села
(953 чол.), а також помітно змінилося співвідношення незайманих та
освоєних територій. Лісові площі становили 39,63%, рілля, сінокоси
та пасовища – 58,48%, а садибна забудова разом із садами – 1,89%47.
Збільшення ріллі, сінокосів та пасовищ сталося за рахунок лісових
площ (діаграма 4). Охочих придбати земельну ділянку в цьому районі
значно побільшало. На карті 1921 р. інженера Евіга позначено
вже 124 свердловини в ур. “Забуковина” (рис. 8)48. У цей же період
занепадає двопільна система обробітку землі. Зі згаданого архівного
документу дізнаємося, що рільництво стало малоефективним і не
45

ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 303, оп. 1, од. зб. 2552, арк. 36.
Габрель М. М. Просторова організація містобудівних систем. – К., 2004. – С. 302.
47
Gemeindelexikon von Galizien. Bearbeitet auf grund der ergebnisse der volksahlung vom
31 dezember 1900. Herausgegeben von der K.K. Statistischen zentralkommission. – Wien,
1907. – S. 651.
48
Ewig F. Plan kopaln i pól naftowych gmin. Schodnica, Urycz, Kropiwnik, Dolhe, Orow.
Wedle stanu z maja 1921 r.
46
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Рис. 8. Фрагмент карти Ф. Евіґа 1921 р., на якій зазначено нафтові свердловини
в ур. “Забуковина”.

дає змогу селянинові прожити. Середня земельна ділянка складає 810 моргів (4,56-5,7 га), а кількість мешканців 1911 року становила
985 чол., серед яких, крім українців, були поляки, євреї та німці49.
Тому велика кількість людей працювала в копальнях нафти. Фінансові
звіти Урицької нафтової спілки показують, що нафтодобування у
цьому районі давало немалі прибутки. Рівночасно цей промисел усе
більше потребував залучення людської праці. Ймовірно, до роботи в
копальнях залучали селян не тільки з с. Уріча, але й з сусідніх сіл.
1915 року на землях, що належали до панського двору, нафтова
спілка побудувала 15 будинків спеціально для робітників, котрі
49

ЦДІАУ у м. Львові. Ф. 303, оп. 1, од.зб. 2552, арк. 31.
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Діаграма 5

працювали у нафтових копальнях50. Таким чином, населення села
зросло за рахунок притоку робочої сили. За офіційними даними,
1915 року чисельність Уріча становила 1159 чол51.
1918 року було розроблено проект залізничної колії довжиною 3 км
для потреб нафтодобування. Правда, цей проект не був здійснений,
можливо, через недостатнє економічне та технічне обґрунтування52.
На початку 30-х років ХХ ст. нафтодобування стає механізованим.
Зі звіту Урицької нафтової спілки дізнаємося, що з 97 діючих шахт
80 були обладнані насосами53. Це давало змогу збільшити видобуток
нафтової ропи з мінімальними затратами. Якщо за 1934 рік із
копалень Уріча було видобуто 6846,7 тонни ропи54, то 1938 року
цей показник сягнув 9454 тонн55. Хоча нових свердловин закладали
небагато, проте все більше земель відлучали на користь нафтової
спілки, перш за все лісових площ.
Промислове втручання в ландшафт з одного боку сильного
вплинуло як на природні елементи, так і на виднокрай ландшафту,
а з іншого боку сприяло розвиткові села. Так, 1930 року в селі
проживало 1200 чол. (Гуревич)56, а вже 1931 – 1421 чол. і 1453 чол.
1935 року57. Природний приріст мешканців села не міг за один рік
становити більше ніж 220 чол. Збільшення кількості населення сталося
за рахунок припливу людей з інших місцевостей, і здебільшого це
були євреї. Можливо, дані Гуревича є узагальненими і не враховують
50

ДАЛО. Ф. 1229, оп. 1, од.зб. 46, арк. 43.
Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinder und Ortschafen Österreichs. – Wien, 1915.
– S. 378.
52
ДАЛО. Ф. 1229, оп. 1, од.зб. 85.
53
Там само. Ф. 1229, оп. 1, од.зб. 115, арк. 156.
54
Там само. Арк. 3, 34, 48, 72, 83, 98, 112, 120, 134, 145, 151.
55
Там само. Ф. 1229, оп. 1, од.зб. 142, арк. 3, 9, 14, 39, 47, 54, 71, 74, 83, 95, 112, 118.
56
Гуркевич В. Бойки за 100 літ у числах // Літопис Бойківщини. – Самбір, 1931.
– Ч. 1. – С. 135.
57
Стрийщина. – Ню-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней, 1993. – Т. III. – С. 109.
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Рис. 9. Церква св. Миколая – єдина архітектурна домінанта у виднокраї с. Урич.

певної категорії людей. Але, незважаючи на це, у 1930-35 роках
спостерігається найбільша кількість мешканців Уріча за всю його
історію (діаграма 5).
На цей же період припадає будівництво народного дому “Про
світа”. У період 1908-1911 років на місці старої церкви будується
нова церква св. Миколая за проектом архітектора Василя Нагірного58.
Право ктиторства над церквою мали Рудольф Недзецький (1909 р.)
та Урицька нафтова спілка (1914 р.), а з 1935 р. патронатів церкви
уже не було59. Церківна ділянка з північно-західної частини була
обсаджена липами та смереками. Храм разом із плебанією та
народним домом, які розміщувалися нижче по рельєфу у центральній
частині села, утворювали невеликий архітектурно-ландшафтний
комплекс. На сьогодні це єдина архітектурна домінанта в довкіллі села
(рис. 9). Центральна частина села остаточно набула багатовуличної
форми, а садиби на окраїнах продовжували формувати пасмовий
характер села. Протяжність забудови села становила 3 км. Слід
зазначити, що у 1920-30-х роках в Урічі появляються нетрадиційні
житлові будинки, які побудовані на основі компактного плану, тобто
наближеного до квадрату, який у народі одержав назву “німецького
пляну”. Ще на початку ХХ ст. в селі проживало 9 німецьких родин
– потомків німця-колоніста Айбена, котрий прибув до Уріча із колонії
Mallmannsthal60. Українські селяни запрошували німецьких майстрів
для будівництва своїх будинків, і таким чином німецькі колоністи
58

Тарас Я. Дерев’яні церкви Сколівщини // Сколівщина. – Л., Ін-т народознавства
НАН України, 1996. – С. 283.
59
Стрийщина... – С. 110.
60
Колонія розміщувалася поблизу теперішнього села Майдан. ЦДІАУ у м. Львові.
Ф. 303, оп. 1, од. зб. 2552, арк. 36.
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привнесли особливий тип будинку, нетрадиційний для Бойківщини.
На сьогодні в центральній частині Уріча збереглося два будинки,
побудували 1925 і 1937 роках на основі компактного плану німецькі
майстри61 (рис. 10). Німці-колоністи, котрі оселилися в Урічі, були
вправними ковалями. Ще з XVIII ст. тут діяла кузня, яка була у
власності Айбена.
Одночасно з появою промисловості в Карпатах почали вживати
природоохоронних заходів. 1932 року було розроблено проект
природного резервату, який мав охопити територію Тустані.
Відповідно до указу від 22 квітня 1938 р. резерват в Урічі становив
лише 1,7 га (територія Каменя), оскільки на купівлю земель цілої
Тустані не вистачало коштів62.
Новий етап в освоєнні “Уріцької котловини” припадає на 40-60 роки
ХХ ст. Він знаменувався зміною характеру сільськогосподарського ви
робництва, а разом з тим і зміною землекористування. У цей період
збільшилися площі лісів приблизно на 20%. Посадку молодого лісу
здійснювали в основному на території оборонного комплексу Тустань.
Заліснення відбувалося в основному ялиною звичайною, а бук, граб,
дуб поступово витіснялися. Лише на горі Вершище та навколо Острого
Каменя, Малої Скелі залишилися невеликі ділянки бука.
Колгоспно-радгоспна
система
внесла у ландшафт крупний мо
дуль полів, не характерний для
Бойківщини. Це було зумовлено
введенням державної власності
на землю, а також використанням
сільськогосподарської техніки для
обробітку ґрунту. Хоча на окремих
частинах ландшафту західних схи
лів гір збереглися індивідуальні
наділи з ручним обробітком землі.
Крім того, у структуру села внесли
виробничий комплекс для відгодівлі
великої рогатої худоби. Це була
дисгармонійна споруда у структурі
села, яка не відповідала масштабу наявної забудови. У цей період
помітно скоротився індивідуальний сектор. Для селян встановили
обмеження на володіння землею. Земельна ділянка разом із садибою
не повинна була перевищувати 0,25 га. Землю надавали у власність
без права на успадкування. У 60-х роках ХХ ст. радянська влада
дозволила видавати сільським мешканцям паспорти. До цього часу
відсутність паспорту не давала селянину права вільного переїзду до
61
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міста і прив’язувала його до праці на землі. Саме з 60-х років в Урічі
спостерігається різке скорочення індивідуальних господарств та
збільшення міграції селян у міста. Помітно збільшилася і маятникова
міграція до центрів зайнятості. Радгоспна система господарювання,
введена у гірській місцевості, утримувала лише незначну частину
жителів села. Відповідно, значні площі колишніх сільськогосподарських
угідь залишалися не розораними, а надалі засіювалися лісом. З
1967 року в Урічі намітився негативний демографічний процес.
Кількість народжених поступово зменшувалася, зате смертність
зростала63 (діаграма 3).
Позитивним моментом для “Уріцької котловини”, та й для всього
Бойківського краю, стало зупинення масових рубок лісу. 1965 року
повінь знищила вузькоколійну залізницю, якою вивозили ліс у районі
Верхнього Синевицька, а з 1967 р. її почали розбирати. 1969 року
повінь цілком зруйнувала вузькоколійку, яка сполучала Верхнє
Синевицько з Майданом64. Для зручного зв’язку із селами Східниця
та Підгородці побудували дорогу. До цього часу транспортний зв’язок
Уріча з Підгородцями здійснювався долиною річки Урічанки.
Скельний комплекс і надалі привертав увагу науковців, дослідників,
туристів. Рішенням Львівського облвиконкому Української РСР від
20 серпня 1960 року за № 866 визначено “Скелі з залишками мурів
замку часів Київської Русі” пам’яткою природи обласного значення, а
2 серпня 1970 року рішенням Львівського облвиконкому Української
РСР за № 495 оголошено “Скали Ямненського пісковика з руїнами
середньовікової фортеці” державною комплексною пам’яткою
природи місцевого значення. В останньому рішенні вказано площу
пам’ятки, яка становила всього 1,3 га. Одночасно увагу привертала і
дерев’яна архітектура села. Рішенням виконкому Львівської обласної
ради народних депутатів від 30 червня 1969 року за № 485 церкву
в с. Уріч віднесено до пам’яток архітектури місцевого значення.
Правда, церкву чомусь зареєстровано як пам’ятку XIX ст. (охоронний
№ 2378-М), хоча на той час уже стояла нова церква, побудована на
початку ХХ ст. Це ж рішення було підтверджене Львівською обласною
радою 13 липня 1991 р. за № 67165.
У 70-80 роки широко розгорнулося промислове нафтодобування
в “Уріцькій котловині”. Цей процес вирізнявся особливо активним
втручанням у ландшафт. Як наслідок у довкіллі села появились ділянки
зі знівельованим рельєфом, забруднені потоки, нафтові ставки у
верхів’ї гори Турків. Магістральні трубопроводи прокладали без ура
хування особливостей рельєфу, потоків та конкретних екологічних
умов. Через це відбувалася ерозія ґрунтів у місцях необдуманого ан
тропогенного втручання. Ще одним негативним фактором впливу
на історичний ландшафт став інтенсивний неорганізований ту
63
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ризм. У наслідок цього довкола
скель у місцях інтенсивного тури
стичного відвідування почав зни
кати ґрунтовий рослинний покрив,
розмивалися
ґрунти,
оголилася
коренева система великих дерев.
Крім того, почастішали несан
кціоновані рубки дерев для роз
ведення вогнищ, а в місцях розта
шування
туристів
залишалися
ділянки зі сміттям.
Негативний
демографічний
процес, який намітився у 60-ті роки
ХХ ст., призвів надалі до деградації села. 1978 року число мешканців
становило 521 чол., а число господарств – 22066. Згодом протягом
8-9 років більш як 30 садиб запустіли67, а окремі житлові будівлі
руйнувалися, бо нікому було їх відремонтувати і доглянути (рис. 11).
У 80-х роках ХХ ст. спостерігалося звужене відновлення населення
у селі, тобто смертність перевищувала народжуваність68. 1986 року
депопуляція сягнула рекордної цифри за всю післявоєнну історію
села: – 14 чол. (народилося 5 чол., померло 19 чол.)69.
На початку 90-х років ХХ ст. почався новий етап у розвитку
“Уріцької котловини”. Із проголошенням незалежності України
відбулись зміни у суспільно-політичних відносинах, які вплинули на
економічний стан села. Ліквідація колгоспно-радгоспної системи та
процеси приватизації повернули незначну частину людей в аграрний
сектор. Архаїчна дрібноконтурна структура агроландшафту
поступово витісняла крупномодульну, а покинуті землі знову
відводили під сільськогосподарські угіддя. Таким чином характер
і структура агарного ландшафту набули свого первісного вигляду
(рис. 12). Потреба у тваринницькій фермі стала неактуальною, а
тому цей комплекс ліквідували. Незважаючи на те, що чисельність
мешканців села надалі зменшувалася (1996 року кількість жителів
становила 332 чол., а господарств – 156 70), у селі забудовується
невелика ділянка новими індивідуальними будинками. Забудова Уріча
зімкнулася із забудовою Підгородців і утворила єдину планувальну
структуру (рис. 13). Позитивним фактором стало припинення
нафторозвідувальних робіт і розробок нових нафтових свердловин
у межах цього ландшафту, хоча експлуатація чинних свердловин не
66
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Рис. 12. Архаїчна дрібноконтурна структура агроландшафту с. Урич.

Рис. 13. Пасмовий характер забудови с. Урич кінця ХХ ст.
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Рис. 14. Покинуті сільські будинки

Рис. 15. Характерний житловий
будинок початку ХХ ст.

Рис. 16. Традиційна бойківська хата
початку ХХ ст.

Рис. 17. Історично цінний житловий
будинок початку ХХ ст.

припиняється до сьогодні. Паралельно з тим збільшилася промислова
вирубка лісів, зокрема на горі Вершище. Це дуже змінило виднокрай
села. Лише після створення національного парку “Сколівські Бескиди”
1999 року припинилися масові вирубки лісу. На ділянці північносхідного схилу між Малою Скелею та Каменем сильний вітровал
на великій площі знищив значну кількість дерев, тому цю ділянку
розчистили від вітровалу, що й внесло певну зміну у ландшафт
“амфітеатру”.
На сьогодні село знаходиться в занепаді. Станом на січень
2006 року статистикою зафіксовано 119 дворів і 270 чол.71 Близько
78 дворів пустує (рис. 14). Переважна більшість людей, які проживають
постійно в селі, пенсійного віку. Процес депопуляції населення села не
припиняється72. На рівні місцевої влади розробляються заходи щодо
розвитку туризму на Сколівщині, щоб зупинити процес деградації
багатьох сіл, і зокрема Уріча. Багато будинків у селі побудовані ще
у XIX ст., але зберігаються в доброму стані. Саме до них прикута
увага працівників Державного історико-культурного заповідника
“Тустань”, адже вони будинки можуть стати основою музею народної
архітектури кін. XIX – поч. ХХ ст. (рис. 15, 16, 17).
71
72
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Роман РАДОВИЧ

ВИБІР ТА ЗАГОТІВЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ
НА ЗАХОДІ ГАЛИЦЬКОЇ БОЙКІВЩИНИ
(за матеріалами Старосамбірського р-ну Львівської обл.)

П

роцес вибору та заготівлі будівельної деревини був одним
з найвідповідальніших етапів у комплексі заходів, які
супроводжували спорудження нового житла. При цьому народні
будівничі українських Карпат враховували як фізико-механічні,
технологічні властивості дерева, так і обрядово-ритуальні моменти.
Зазначене питання тією чи іншою мірою висвітлювали дослідники
як народної архітектури Карпатського краю1, так і інших регіонів
України2. Поряд з тим опубліковані на сьогодні відомості не
1
Силецкий Р. Выбор строительного материала для жилища в украинских Карпатах //
Етнографічна спадщина і національне відродження: тези доп. та пов. міжнар. наук.
конф. – К., 1992. – С. 124-126; Кравченко Я. Будівельний матеріал та інструменти
для спорудження дерев’яних будівель в Українських Карпатах // НЗ. – 1997. – № 5.
– С. 292-299; Файник Т. Дерево як будівельний матеріал для житла у народних віруваннях і звичаях українців Карпат ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // НЗ. – 2000. – № 2 – С.
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вичерпують усіх аспектів задекларованого питання, тому вважаємо
за доцільне дещо розширити спектр народних будівельних знань
з цієї ділянки будівельної культури новими матеріалами, які автор
зібрав на території Старосамбірського р-ну Львівської обл.
На Старосамбірщині, як і взагалі на Бойківщині3, основними
породами, які використовували в народному будівництві, були:
смерека – Смерека Європейська (Picea abies (L) Karsten (P. exel
sa Link) та ялиця – Ялиця Біла (Alies alba Mill. (A. pectinata Lam.
et DC). Деревина цих порід відзначається легкістю, міцністю та
м’якістю, легко піддається обробці. У підгірській частині району, для
виготовлення окремих елементів житла використовували дуб, осику,
а іноді й сосну та модрину4.
Незважаючи на те, що на Старосамбірщині смереку повсюдно
(за винятком передгірських сіл) визнають кращою за будівельними
властивостями, зруби жител і господарських будівель зводили
здебільшого з ялиці (сс. Топільниця, Бабино, Ріп’яна, Грозьова, Терло,
Росохи, Березів, Чаплі, Воля Коблянська, Сушиця Рикова, Спас, Тур’я,
Галівка, Вовча Нижня, Недільна та ін.). Проте у деяких гірських селах
респонденти зазначають, що “колись старі люди будували зі смереки,
а тепер будують з ялиці, бо смереки стало менше” (сс. Галівка,
Недільна, Топільниця, Бабино, Сушиця Рикова та ін.). Натомість на
Підгір’ї смереку вважали поганим матеріалом: “смерека – на стайні,
бо смерека солодша і її черва точит” (с. Мігова).
Беручи до уваги добру вологостійкість смереки, з неї завжди
старалися виготовляти нижній вінець зрубу – підвалини (“трами”,
“трамя”, “трамки”, “підлоги”, “підліжки”): сс. Тур’я, Велика Лінина,
Воля Коблянська та ін. На Підгір’ї, а також на окраїнах гір підвалини
частіше були дубовими: ”як хто дістав дуба, то трами робив з нього,
в землі дуб “вальорніше” (краще – Р. Р.) лежить” (сс. Мігово, Чаплі,
Вовча Нижня, Библо, Боршевичі). У гірській частині району фіксуємо
окремі випадки застосування для цієї мети сосни. Проте остання
зустрічалася тут надзвичайно рідко (сс. Воля Коблянська, Терло, Спас,
Велика Сушиця). У передгірських місцевостях у будівлях стовпової
конструкції дуб також використовували для виготовлення основних
елементів каркасу (стовпів, бантин, риглів тощо)5.
Траплялося, що, крім підвалин, зі смереки виготовляли ще дватри нижні вінці зрубу (до вікон), для виготовлення верхніх вінців
вживали ялицю (сс. Тур’я, Галівка). М’яке смерекове дерево, яке
легко піддавалося обробці, йшло на “майстерку” – для виготовлення
вікон, дверей, віконних коробок, одвірків тощо (сс. Недільна, Тур’я,
Бабино, Галівка та ін.). У гірських селах навіть тиблі робили із сучків
ялиці (с. Тур’я), на Підгір’ї для цього вживали добре просушене дубове
дерево.
3

Могитич І. Р. Будівельна техніка ... – С. 98.
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5
Там само. – С. 222.
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Як і в інших регіонах України , тут існував ряд ритуальнообрядових пересторог, пов’язаних із підбором та заготівлею деревини.
Насамперед у будову ніколи не брали дерева, які росли на межі. Їх
вважали найбільш “нечистими”. У народній уяві такі дерева були
прихистком нечистої сили: ”в них дідько (годованець) сидит” (сс.
Сушиця Рикова, Воля Коблянська).
Остерігалися брати в будову дерева пошкоджені та з природними
аномаліями. Як і на Поліссі7 та інших районах Карпатського краю8,
на Старосамбірщині найбільш небезпечним вважали дерево, у яке
влучив грім (сс. Велика Сушиця, Росохи, Топільниця, Тур’я, Вовча
Нижня, Галівка, Спас, Сушиця Рикова та ін.). Про дерево, “поражене
громом”, респонденти часто взагалі уникають згадувати. Його
не брали навіть на дрова. Таке дерево, як і на Поліссі9, вважали
пристанищем нечистої сили: “бо злий дух сидів під тим деревом, і Бог
стрілив в то дерево” (с. Сушиця Рикова); “в ньому дідько сидів і грім
в нього вдарив, а грім посилає Бог” (с. Тур’я); “бо під ним чорт сидів”
(с. Топільниця). Місцеві жителі вірили: якщо у конструкції будівлі
використати хоча один елемент з такого дерева, то в неї обов’язково
влучить грім, “бо то дерево заражене, електризоване”. У селі Сушиці
Риковій вірили: якщо грім “стрілив у черешню”, то з неї навіть “ягоди
не вільно їсти”.
Здебільшого, не вживали у будівництві дерев “вивалених бурою”
(сс. Спас, Мігово). Однак осторога щодо них не була такою суварою:
їх використовували на дрова, а іноді вкладали у стіни (сс. Росохи,
Топільниця, Вовча Нижня, Сушиця Рикова).
Недоброю славою відзначалося так зване “свічне дерево” (“дерево
з свічкою”) – стовбур якого мав боковий відросток (“сук”): сс. Велика
Лінина, Воля Коблянська, Сушиця Рикова, Тур’я, Галівка, Мігово,
Вовча Нижня, Топільниця, Головецьке, Росохи, Велика Сушиця.
Коли у констукцію хати вкласти хоча б один елемент виготовлений з
такого дерева, “то скоро в хаті буде мрец” (с. Топільниця). Мотивація
заборони на таку деревину була наступною: “бо свічка на покійнику
– і хтось вмре” (с. Велика Сушиця), “бо той сук всох і з того хата буде
схла і люди будут схли” (с. Вовча Нижня). “Свічне дерево” вважали
“шкідливим для сім’ї – у будові, зрубаній з нього, можуть вмирати
діти, дохнути худобина” (с. Головецьке). Таку домівку могли спіткати
й інші негаразди: “грім її поб’є” (с. Велика Лінина); “хата згорит”
(с. Сушиця Рикова), “гриб сі в хаті кине” (с. Мігово). Хоча інколи
траплялися “такі моцні майстри, які шось знали” і вміли системою
певних обрядодій “очистити свічне дерево”. Зокрема, у селі Галівці,
щоб “очистити” дерево, майстер у тому місці, де “сук вростав в
6

6
7
8
9
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стовбур”, вирубував сокирою клиноподібне заглиблення (“борідку”)
і вбивав туди “головку кінського цв’яха” (“вухналя” від підкови), а
у селі Тур’ї “на суку” зарубували косий хрест. Після здійснення цих
дійств дерево вважалося “чистим і не могло нікому зашкодити”.
Уникали дерев “з мітлою” (таке дерево мало багато пруття – “як в
мітли” і майже не мало “четини” (хвої): сс. Галівка, Тур’я, Головецьке.
Його остерігалися особливо: “дерево з мітлов навіть в вогонь не можна
вергти” (с. Галівка).
Застереження були й до дерев з гулями, наростами на стовбурі
(“дерево з вовком (крепсом)”: сс. Велика Лінина, Воля Коблянська,
Тур’я, Мігово, Топільниця, Росохи, Велика Сушиця. За твердженням
респондентів, таке дерево “порохнаве” (с. Мігово), “воно всихає”
(с. Сушиця Рикова), “в хаті, збудованій з нього, не буде сі вести”
(с. Топільниця). Його, як і дерево з “мітлою”, не “брали навіть “на опал”
(с. Велика Лінина). Коли б таку деревину використати у будівництві
стайні, то в ній “худоба буде вовчіла (дичавіла)”: с. Велика Сушиця.
Не брали дерев з “грибом”, “губкою” (сс. Галівка, Велика Лінина)
– це дерево “неядерне”, “порохнаве” (спорохнявіле всередині, нижче
від “гриба”): с. Воля Коблянська.
Певні перестороги існували щодо роздвоєного (“задвійного”) дерева
(с. Воля Коблянська). Однак з цього дерева завжди виготовляли стовп
до ”журавля” при колодязі (сс. Велика Лінина, Галівка).
Підбираючи будівельну деревину, особливу увагу звертали на її
фізико-механічні та технологічні властивості: міцність, довговічність,
відпірність корозії, шкідникам. Якість смереки чи ялиці визначали
за структурою річних кілець: ті дерева, у яких річні кільця (“літери”,
“літовиска”, “кружки”, пасма”, “пасьма”) були вужчими, вважалися
кращими (відповідно до місцевої термінології, були “здалими”
(хорошими). Таку деревину називали “густе дерево” (с. Тур’я), “теркач”
(с. Велика Лінина), “тупше дерево” (с. Воля Коблянська), “тяжкий ліс”
(с. Сушиця Рикова). “Густе дерево” вважалося найкращим для будови:
воно “твердше”, не гниє, не трухлявіє, його не “їст хроба”, воно “довше
стоїт в будові”. Смерека чи ялиця з широкими річними кільцями, які
доходили до 1,5 см (“рідкий ліс”, “м’ягкий ліс” – с. Сушиця Рикова;
“тяглий (рослий) ліс”, “бігуни”: с. Велика Лінина; “колотюхе дерево” –
с. Тур’я; “буйне дерево” – с. Мігово) вважалася гіршою. “Рідке” дерево
мало м’яку деревину і погано “стояло в будові”, його “їла хроба”,
воно швидко псувалося, загнивало (сс. Чаплі, Бабино, Терло, Велика
Лінина).
Відповідно до спостережень будівничих, хорошу будівельну
деревину з вузькими шарами (“густий ліс”) давали ті дерева, які
повільно росли. Вони були рівними та високими: “та смерека, шо
тупше росте, має кружки густіші – вона ліпша; у тої, шо буйніше
росте – кружки ширші, вона гірша” (с. Воля Коблянська); “то
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дерево, шо буйно росло – гірше” (с. Велика Лінина). Швидкість росту
дерева (а відповідно і його якість) перебувала в прямій залежності
від місцевості, де воно росло: на “пісному” чи родючому грунті,
в гущавині чи рідколіссі, в низовинному затінку чи на сонячних
горбках. Найкраще “густе дерево” полюбляло малородючі, кам’янисті
(“шутруваті”), порівняно пісні ґрунти, незагущений, достатньо рідкий
ліс, з добрим доступом сонячного проміння. Дерева, котрі виростали
на родючих грунтах, у гущавині, затінку, за якісними показниками
були гіршими – вони мали ширші (до 1,5 см) річні шари, мало смоли,
швидко пошкоджувалися шкідниками, загнивали і трухлявіли.
“Теркач росте в рідкому лісі, він твердий і росте поволи, бо нема чого
гнати одному дереву попри друге – бо є багато сонця; тягучий (рослий)
ліс (бігуни) скоро росте, він росте на ліпшому ґрунті, в густинах (де
багато самосіву) – ту дерево втіче одно від другого до гори, жене
скоро, ліс нездалий і сохне на пні” (с. Велика Лінина); “На нездалому
ґрунті кружки густіші, на родючому – рідші” (с. Воля Коблянська); “У
лісі, де є сонце, на горбках, в скалистих місцевостях ліс росте поволи
– то тяжкий ліс (він росте довго, він густий); на доброму ґрунті, в
тіні, в густоліссі – м’ягкий (рідкий), бо він скоро росте” (с. Сушиця
Рикова); “Де ґрунт ліпший – ялиця рідша, де ґрунт кам’янистий –
ялиця густіша” (с. Спас); “В буйному лісі смерека скоро росте (пасьма
широкі), в рідкому лісі, на піскуватій землі, на камени пасьма вужчі;
земля ліпша – пасьма широкі; на твердім ґрунті, на шутрівці – дерево
добре, густе, на родючому ґрунті дерево рідке (с. Тур’я); “Густе дерево
росло на камені, на родючому ґрунті пасьма широкі” (с. Галівка); “В
рідколіссі дерево росло поволи – воно густе, в густому лісі воно буїт
(скоро росте) – ту воно рідке” (с. Мігово); “На дебри смерека нездала,
та смерека, шо росла на камени, росла поволи, вона була твердшою;
та, шо росла на добрій земли, була слабша, вона дуже скоро росла”
(с. Бабино); “Смерека цінна та, шо росте на камені” (с. Ріп’яна); “На
пісній земли дерево тверде, бо довше росте (густе дерево), на ліпшім
ґрунті дерево рідке” (с. Терло); “Де землє камінна – дерево густіше, де
великий насип землі – дерево рідке (с. Росохи). Хоча слід наголосити,
що на дуже поганих ґрунтах (“найпустішому ґрунті”, “пустятині”),
де пісок “червонячка”, виростали дерева абсолютно непридатні для
будівництва: низькі, сучкуваті, з покрученими стовбурами і рідкою
деревиною – так звані “хопти” (с. Тур’я). За твердженням респондентів
з деяких сіл (сс. Топільниця, Великосілля, Спас), найкращими для
виготовлення зрубу були “польові смереки”, які росли між полями
у рідколіссі. Вони були дуже твердими й міцними, хоча мали більше
суччя. Незважаючи на те, що “лісова смерека” (“бігунний ліс”) мала
“гладкий, без сучків” стовбур, її деревина була “м’якшою”, ніж
у “польової”. Беручи до уваги сучкуватість “польової” смереки, її
старалися не колоти, а використовували для виготовлення стінових
брусів та колод.

ВИБІР ТА ЗАГОТІВЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ...

Оптимальним віком дерев, придатних для будівельних робіт, місцеві
жителі вважали 70–80 років (“старий ліс”): сс. Тур’я, Воля Коблянська,
Галівка та ін. Хоча у разі необхідності у будівництві могли вживати
дерева вже від 50 років. Дерев, які не досягнули цього віку, в будову
не брали, навіть тоді, коли стовбур був достатньо товстий (відповідна
товщина стовбура у цьому випадку досягалася за рахунок швидкого
росту, тому деревина мала широкі річні кільця – була “рідкою”): сс.
Грозьова, Тур’я, Бабино. Проте найкращими вважалися дерева віком
100 –120 років (сс. Велика Лінина, Галівка), стовбури яких досягали
товщини 0,8–1,0 м. Із такого стовбура виготовляли три “дерева” –
вінці (відповідно зі стовбурів сімдесятилітніх дерев виходило лишень
два вінці). Житель села Недільної, Піхоцький Станіслав Васильович,
1906 р. н., запам’ятав смереки, діаметр яких наближався до двох
метрів (так-званий “грубий ліс”). За словами респондента, зі стовбура
такого дерева виходило більше як 30 кубів ділової деревини.
Якість деревини можна було визначити і за її кольором: хороша
смерека була жовтавою на зрізі, ялиця – білявою; червоні “пасьма”
на зрізі смереки та синюваті на зрізі ялини остерігали будівельників
щодо її використання (сс. Недільна, Мігово). Найбільш поширеним
методом визначення фізико-механічних властивостей дерева, як і на
Поліссі, тут був метод “постукування”10. Він полягав у тому, що по
стовбурі вдаряли обухом сокири: дзвінкий звук свідчив про хороші
будівельні властивості деревини, глухий давало “рідке”, пошкоджене
гниллю, трухлятиною дерево (с. Вовча Нижня). Досвідчені будівничі
вміли визначити якість дерева також за зовнішніми ознаками.
Перш за все звертали увагу на форму стовбура: коли останній різко
звужувався вгору (“догори йшов шпихово (на шпіц), так як морква”),
то дерево швидкоросле (“рідке”), коли ж завуження було майже
не помітним – дерево “густе” (“бо поволи росло”) – с. Мігово. Кора
“густого” дерева була темнішою (“чорною”), у “рідкого” – світлішою
(“сірою”, “білуватою”) – с. Вовча Нижня.
Особливо прискіпливо майстри вибирали смереку для
виготовлення покрівельного матеріалу – коленого гонту (“ґонті”). Не
кожне дерево було придатне для цієї мети. У смереки, яка добре
кололася (“кілна смерека”, “колюче дерево”), стовбур мав бути рівним
(прямим), відстань між сучками велика. Траплялася смерека “крута”,
яку взагалі не можливо було колоти: “її не кололи – вона ніж дойде до
верху, то може три рази обернути стовбур (волокна йшли винтом. –
Р. Р.)” – с. Топільниця. У смереки, яка добре “дереться”, гілки (“пластя”)
“спадають в долину”, а сучки розташовані один проти одного (сс.
Тур’я, Топільниця, Грозьова). “Колючу” смереку також можна було
впізнати по білих плямах на стовбурі (с. Сушиця Рикова). Іноді її
вибирали, застосовуючи згаданий вище метод “простукування”:
якщо при вдарянні обухом сокири по стовбуру “звук відзивавсі (був
дзвінким – Р. Р.), то дерево сі коле, як звук сі не відзивав, то дерево
камінне (дуже тверде, не колеться – Р. Р.)”.
10

Радович Р. Підбір та заготівля будівельної деревини ... – С. 64.
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Відповідно до народних уявлень, у деяких селах Старосамбірщини
виділяли дві відміни смереки чи ялиці: “він” і “вона” (сс. Великосілля,
Велика Лінина, Велика Сушиця, Старява). “Він” був міцнішим і
твердішим, не родив шишок, мав густіші пасьма, темнішу і менш
гладку (“рапату”) кору, дещо опущене донизу галуззя. “Вона” була
м’якшою, родила насіння, мала рідші “пасьма”, яснішу і гладшу
кору, майже горизонтально розташоване галуззя. Обі відміни
використовувались у будівельній справі. Проте в “будову” (у зруб)
зазвичай вкладали “його”, бо “він много довше стоїт”. “Вона” була
кращою “до виробу” (для виготовлення вікон, дверей тощо). Властиво,
з неї також кололи ґонт.
На Старосамбірщині строго регламентувалися часові параметри
заготівлі матеріалу. Непридатним для спорудження житла вважали
ліс, зрубаний влітку: “бо в літі хроба сі мече” (с. Тур’я), “в літі дерево
набират соку” (с. Грозьова), “як зрубати вліті, як пішов сок, то воно
тріскат” (с. Велика Лінина). Найбільш сприятливим часом для рубки
дерева тут, як і повсюдно в Україні, вважали зимові місяці: “різали, як
вода з дерева втіче; дерево, зрубане в зимі, довше стоїт і не тріскат”
(с. Тур’я), “в зимі кора остила, пристала до дерева” (с. Велика Сушиця),
“в зимі дерево замерзле” (сс. Галівка, Тур’я), “рубают в зимі, бо в зимі
ліс мерзлий” (с. Грозьова). Вважалося, що деревина, заготовлена
в зимовий період (“дерево зимової рубки” – с. Велика Лінина),
найкраща: “дерево зимової рубки не лопкат” (с. Велика Лінина), “його
хроба не їст” (сс. Воля Коблянська, Ріп’яна), “воно не тріскат і довго
стоїт” (с. Тур’я), “не трупішиє і не гниє” (с. Вовча Нижня). Рубали
дерево, як правило, протягом трьох зимових місяців: січня, грудня та
лютого (сс. Недільна, Тур’я, Грозьова, Терло, Росохи, Велика Сушиця,
Велика Лінина та ін.). Місцями уточнюють, що найкращі властивості
має деревина, зрубана у грудні й січні (сс. Головецьке, Дроздовичі).
Інколи найкращим вважають лишень один зимовий місяць – грудень
(сс. Галівка, Спас, Тур’я), або січень – “дерево рубали в січни, коли
воно не мало соків, шоб його червотока не їла” (с. Боршевичі).
Заготівлю дерева починали пізно восени (кінець листопада
– початок грудня): сс. Воля Коблянська, Терло, Велика Лінина,
Топільниця, Сушиця Рикова, Підмостичі. У цей час “юш ліс
засихат і кора примерзат” (с. Терло), “коли листя впало, соків нема”
(с. Підмостичі). Хоча, як твердять респонденти, у разі крайньої
необхідності дерево можна було зрубати вже у вересні – жовтні (сс.
Бабино, Росохи, Мігово), а навіть і у кінці серпня (с. Ріп’яна). Проте
ялиця чи смерека, зрубана до початку листопада, була дещо гіршою,
“бо вона ше трошка пускат мозгу і луб в неї трошка відстає” (с. Тур’я),
“старі люди казали, шо дерево можна було зачинати рубати від
серпни, бо воно юш не росло – ставало; тоді юш луб не віддиравсі; але
найліпше зрубати взимі, аби їго не точив хробак”11.
11

Записав автор 19. 06. 1998 у с. Ріп’яна Старосамбірського р-ну Львівської обл. від
Кота Миколая Петровича, 1930 р. н.

ВИБІР ТА ЗАГОТІВЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ...

Відповідно до народного календаря, заготівлю дерева завершували
в середині лютого (“рубали до 15 лютого – до Стрітеня” – с. Бабино).
Місцеві жителі вірили, що в цей день зима зустрічалася з літом і в
дерев “зачинав сі рушити сок” (с. Бабино). Хоча у деяких селах зчаста
рубку продовжували до початку (сс. Велика Лінина, Грозьова, Терло,
Велика Сушиця), а іноді навіть і до середини березня (сс. Топільниця,
Спас, Воля Коблянська). У селі Волі Коблянській твердять, що дерево,
заготовлене “в першій половині марта”, нічим не гірше від дерева
“зимової рубки”. У цьому селі взагалі вважають, що хата з “марцьової”
смереки найдовговічніша. Проте у більшості населених пунктів
твердять, що “в марци рубати не можна, бо чирвотока кидаласі”
(сс. Библо, Передільниця та ін.). У другій половині березня – квітні у
жодному випадку дерево не можна було рубати. У цей час смерека
(чи ялиця) вже “набират соку” (с. Грозьова) і зрубана у цей період
деревина “лопкат, тріскат” (сс. Велика Сушиця, Велика Лінина),
“трупішиє і гниє” (с. Вовча Нижня).
Необхідно зазначити, що у дерев, зрубаних на початку і наприкінці
заготівельного періоду (до початку листопада та після лютого),
протягом певного часу не обрубували верхівки і верхніх гіллячок
(приблизно два метри): “зелений верх стєгував соки (вогкість), які були
ше (або вже – Р. Р.) в дереві, тому два метри вершка не обрубували,
аби скорше схло дерево” (с. Велика Лінина).
Часові рамки заготівлі дерева на Старосамбірщині обмежувалися
також фазами місячного циклу. Найкращою для початку рубки вва
жалася третя фаза місяця: “на повен місяць” (с. Тур’я), “на старий
місяць”(с. Сушиця Рикова). Дерева, зрубаного у цей час, “хроба не
їла”, воно “не гнило” (с. Сушиця Рикова). Інколи це пояснюють і поіншому: “різати зачинают, як повен місяць (у 20-х числах вересня),
аби в хаті всьо повніло” (с. Мігово).
Дерева можна було рубати в усі дні тижня, окрім неділі, празників
і постів. Чітко регламентувався лишень початок заготівлі. Найчастіше
це були четвер та вівторок, які вважалися “легкими днями” (сс.
Топільниця, Тур’я, Мігова). У селі Сушиці Риковій, Міговій, крім
зазначених днів, дерево можна було починати рубати ще й у суботу.
Кору зі стовбурів старалися знімати відразу після того, як зрізали
дерево, “бо під коров хробак вертит” (с. Топільниця). Здебільшого це
робили вже у дворі, після звезення матеріалу (с. Воля Коблянська).
Хоча іноді у гірських селах респонденти старших вікових груп
твердять, що кору знімали на місці рубки: “Як різали дерево, то
одні рубали, другі чистили гілі, а треті йшли ззаду і здиймали кору”
(с. Тур’я). В окремих селах вважали, що пеньки на вирубці (“зрубі”)
необхідно відразу корчувати, бо коли б їх залишити, “то буде зле”
(с. Воля Коблянська).
Підсумовуючи викладений матеріал, можемо зробити деякі
висновки. Процес підбору та заготівлі будівельної деревини на
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обстеженій території відбувався із застосуванням цілого комплексу
заходів, які базувалися на раціональних народних знаннях про
властивості деревини, перевірених віковим досвідом. Вибираючи
дерева, народні будівничі особливу увагу звертали на окремі
відміни порід, котрі відзначалися вищою якістю і більшим виходом
ділової деревини. Враховувалися кліматичні умови, морфологічні
ознаки рельєфу, фізичний стан ґрунтів, строго регламентувалися
часові рамки заготівлі. Поряд із тим процесові вибору та заготівлі
будівельного матеріалу притаманний цілий комплекс звичаїв, повір’їв
та забобонів, які займають помітне місце у традиційній будівельній
обрядовості українців.
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Споруди для зберігання сіна та соломи
в Українських, Польських та Словацьких
Карпатах (XX – початок XXI ст.)

В

ідомості про різні споруди для зберігання сіна і соломи і їх
аналіз міститься у багатьох працях дослідників культури
населення Карпат, починаючи з XIX ст., втім узагальнюючої роботи
немає. Ми не ставимо за мету компілювати роботи попередників,
але прагнемо на власних польових1, а також музейних2 й частково
літературних матеріалів проаналізувати споруди для зберігання
сіна й соломи слов’янської частини Карпат у розглядуваний період,
дослідити вплив на них різних чинників: природних, господарських,
соціально-економічних, етнокультурних та ін.
1
Стаття написана за матеріалами індивідуальних експедиційних виїздів автора в Українські Карпати: 1998, 1999, 2000, 2005-2008 роках, Рожнятівський, Долинський,
Богородчанський, Верховинський, Косівський райони, м. Болехів, м. Яремча ІваноФранківської обл.; Старосамбірський, Турківський, Сколівський, Стрийський, Дрогобицький райони Львівської обл., Міжгірський, Воловетський, Великоберезнянський,
Рахівський райони Закарпатської обл., Путильський, Вижницький райони Чернівецької обл.; у Словацькі Карпати: 2005 р.: Жилинський край (окреси: Чадця, Кисуцьке
Нове Место, Дольний Кубін, Твердошин, Наместово, Ліптовський Мікулаш, Ружемберок, Мартин, Жиліна), Пряшівський край (окреси: Попрад, Кежмарок, Стара Любовня,
Бардейов, Сабінов, Свідник, Стропков, Межилаборце, Снина, Гуменне), Кошицький
край (окрес Рожнява). У ряді експедицій автор використовував метод включеного
спостереження. Відсутність польових даних з Марамурешського та Снинського жудців
Румунії частково компенсується матеріалом, який автор отримав під час опитування
громадян Румунії – студентів та викладачів львівських вузів; інформацію з лемківських
сіл Польщі автор одержав під час інтерв’ювання переселенців-мешканців Львівської
області (переселенці повітів: Ліського, Сяноцького, Ново-Сондецького, Ново-Торжського). Окрім карпатського матеріалу, автор застосовує інформацію з власного польового
матеріалу з Чорногорії, 2007 р.
2
Опрацьовані скансени: Музей словацького села у Мартині, Музей кисуцького села у
Новій Бистриці-Вихіловці, Музей оравського села у Зуберці-Брестовій, Музей ліптовського села у Прібиліні, Експозиція просто неба при Окресному краєзнавчому музеї у
Старій Любовні, Шаришський музей у Бардейовських купелях, Етнографічна експозиція під голим небом при Музеї української культури у Свиднику.
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Карпати – це гірський край з різними формами рельєфу: від
горбогір’я і плоскогір’я до крутосхилого високогір’я з типовими
альпійськими формами. Абсолютні висоти коливаються від 500
до 2655 м н. р. м. у словацькій, 2233 м у польській й до 2061 м в
українській частині. Кліматичні показники у різних природнотериторіальних комплексах (ПТК) теж вельми різняться. Наприклад,
річна кількість опадів у Словацьких Карпатах може складати
від 620 мм (Попрадська улоговина) до 2130 мм (Високі Татри), в
Українських – від 750 мм (північно-східні схили Верхньодністерських
Бескидів) до 1700 мм (верхів’я Тересви)3. Водночас для всієї території
Карпат характерний ряд особливостей, які відрізняють їх від прилег
лих рівнин: відносно виражений рельєф, відносно прохолодний
клімат, бідні ґрунти із незначним ґрунтовим горизонтом, більша
залісеність.
Природні особливості не могли не відбитися на господарськокультурній специфіці. У різних природно-територіальних комплексах
сформувалися різні господарсько-культурні зони, водночас скрізь у
житті населення Карпат тваринництво відігравало велику роль, а у
ряді районів домінувало над землеробством та лісними промислами,
вівчарство мало молочну спрямованість. Після скасування колгоспнорадгоспної системи почалися процеси денатуралізації господарства,
результатами якої стало збільшення поголів’я худоби у приватних
господарствах та передача частини сільськогосподарських угідь
селянам4. Тому урожайність трав’янистих біоценозів, якісний покіс,
правильна сушка трави і зберігання сіна завжди відігравали й досі
відіграють велику роль у житті горян.
Солома також була й залишається необхідним компонентом
культури горян: нею покривали дахи будівель, на ній спали та набивали
матраци5, нею утеплювали приміщення, вулики та одяг6, підстеляли у
стайні худобі, угноювали поля7, робили іграшки та забавки, так звана
потравениста солома йшла на корм великої рогатої худобі тощо.
Основною спорудою для скиртування сіна на сінокосах є
стіг8, що майже на всій досліджуваній території має яйцеподібну
форму, в основі якої стоїть жердина9. Проте такий стіг майже не
3
За основу географічного поділу ми беремо загальноприйняті у географічній науці
схеми геоморфологічного та ландшафтного районування: Кравчук Я. Геоморфологія
Скибових Карпат. – Л., 2005; його ж. Геоморфологія Полонинсько-Чорногірських Карпат. – Л., 2008; Мельник А. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Л., 1999; Сливка Р., Геоморфологія Вододільно-Верховинських Карпат. – Л., 2001;
Mazúr E., Lukniš M. Geomorfologické členenie SSR a ČSSR, Čast’ Slovensko, Slovenská
Kartografia. – Bratislava, 1986.
4
У соціалістичній Румунії не було колективізації сільськогосподарського виробництва.
5
Словак. slamínyki
6
Зокрема, порізану солому давали до взуття взимку.
7
На Бойківщині у господарствах бідняків, в котрих не було худоби, нам відомо використання старої соломи для угноювання грунту.
8
Гуцул. сіно, коп’єк; бойк. стіг, копиця; лемк. копа, копица, стіг; долин. стуг, копиця;
словак., ґурал. kopa, kopica, stoh; подголян. ґурал. śnip.
9
Гуцул. острива, острова; бойк. стоговина, острóв, лемк. острів, остирва, долин. островина; словак. osrerna; ґурал. osterva.
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зустрічається на лівобережжі верхнього Дністра, у верхів’ї Стрвяжу
(Верхньодністерські Бескиди), подекуди у Низьких Бескидах – на
Лемківщині та бойківсько-лемківському пограниччі (напр. пониззя
Ослави), у більшості підрайонів Ондавської та Лаборецької верховин
– у лемків та виходняр10. На нашу думку, це може бути пов’язано
зі специфікою господарства11 та поширенням саме у цих районах
довгих хат, де навіть при курному та напівкурному опаленні сіно
складається не тільки над стайнею та стодолою, але й над хатою
та невеличкою пересувною стелею у задній частині сіней або сінейбоїщі12. Не часто стоги зустрічаються й у словаків та ґуралів, у яких
переважає складання сіна у сінниках та горищах стаєнь і стодол. Там
ставлять стоги, коли вже бракує місця в інших спорудах. Цікаво, що
стоги широко побутують у тих словацьких селах, які, за легендами, є
нащадками русинів (напр. долини Смольніка та Слани, що на списькогемерському пограниччю), й майже невідомі у сусідніх околицях.
Перед громадженням або трохи заздалегідь вбивають стоговину
та в її основі роблять фундамент13 з дощок, хмизу або кілків. Подина
запобігає контакту сіна із землею, а на схилах вирівнює ділянку. За
уявленнями українців Карпат, подина не може стояти порожньою,
бо у її господаря цілий рік бракуватиме сіна, тому одразу після
встановлення її покривають тонким шаром сіна. Розмір стоговини
визначається низкою чинників, серед яких найважливіший –
наявність достатньо довгого прямого стовбура. Найдовші стоговини
зустрічаються у районах, багатих на смерековий ліс. Іншим важливим
фактором є характер травяного покриву, який визначає не тільки
довжину стоговини, але й наявність на ній залишених сучків14. За
словами Попюка Юрія Васильовича 1920 р. н. зі с. Підзахаричі
Путильського району Чернівецької обл., “там, де бирше листка, у
великих остривах та й ще без чопів сіно пріє, інша справа – де у траві
бирше колоска, й чопів не тра та й сіна можуть бути такими великими,
доки суло сягне”. Коли немає стоговини із зубами, то до неї прив’язують
остриву15; якщо смерекову – то одну, якщо з листяної породи – то
10

На сході Словаччини у колишніх комітатах – Спиш, Шариш, Земплин, Аба – мешкають різні етнографічні групи східних словаків-виходняр, яких за самосвідомістю,
особливостями мови, етнічної культури та етногенезу деякі етнографи (Lazorík J. Naše
tradičné bačovstvo. – Prešov, 2004. – S. 4), у тому числі й автор статті, розглядають поза
словацьким етносом.
11
Цю територію за господарсько-культурною специфікою автор причисляє до землеробсько-скотарсько-лісової зони.
12
Бойк. пльотри
13
Гуцул. подина, поделя, вíдениця; бойк. поденок, долин. пудина, вýднище, вúнище.
14
Здебільшого сучки (буков. та галиц. гуцул. чопи; закарп. гуцул. клиенчи; бойк, лемк.
зуби) залишають у нижній частині стоговини; якщо стоговини невелика, то вони можуть сягати її верхівки.
15
Острива – підставка на сушиння сіна, яка становить собою вкопану в землю сучкувату молоду смереку, ялицю, рідше сосну, бук, вільху, березу або іншу листяну породу, очищену від кори (гуцул. остревá, остривá, остервá, островєниця; бойк. островá,
остривá, востирвá, зубáчка, драпáчка, вишúнка, лабáня, драпáн, стропáк; лемк.
oстрúва, остéрка, остúрва, сóхá, рогáля, óстрів; долин.-лемк.-бойк. пограниччя (район
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потрібно дві-п’ять. Сучкувата стоговина, як свідчать наші польові
матеріали, переважає у тих районах Карпат, де домінують листяні
ліси, а також у місцях виходів на поверхню вапняків та доломітів16.
У разі використання зубатої стоговини стіг менш щільний, тому
дозволяє не боятися надлишку вологи під час заготівлі, втім такий
стіг у готовому вигляді більше боїться атмосферної вологи. Гладка
стоговина дозволяє формувати щільніший стіг, під зовнішнім шаром
якого довго зберігається зелене запашне сіно, однак таке сіно більше
боїться атмосферних опадів під час укладання, а також потрапляння
вологи через вершок. Вміст вологи понад 18-20 % у глибоких шарах
стога призводить спочатку до гниття сіна, а відтак й до перегрівання,
що може спричинити загоряння стогу.
Громадження сіна у стоги, передусім у тих районах, де вони
великі за розмірами, потребує значної кількості людей, особливо у
мінливу погоду. Трудовий колектив17 розділяється на кілька груп:
одні згрібають поліг у пласти, другі зносять або звозять їх до стогу,
треті (переважно двоє високих сильних чоловіків) – кидають (мечуть,
вержуть) сіно вилами на стіг, четверті (здебільшого дві досвідчені
жінки) приймають сіно граблями й утрамбовують його вагою свого
тіла, ходячи по ньому18. У дощову пору, якщо бракує робочих рук
або коли заготовлюється жирне сіно, господарі змушені сипати різні
консерванти; здебільшого для цього використовується кам’яна сіль
з розрахунку: на один стіг – одна-дві кілограмові пачки солі. Рідше
використовується натрієва селітра. У давнину у стіг підливали соляну
ропу. Підсипка чи підливка консерванту особливо важливі у нижній
частині стогу, який найбільш спресований. З ростом стога на вилах
міняються сула; практично висота стога залежить від їхньої довжини;
тому господарі заготовляють їх заздалегідь19.
По закінченню громадження один з тих, хто стоєв сіно, залишається
й вершєє стіг. Існують кілька варіантів формування вершини. У
Ворохто-Путильськім низькогір’ї на верх подають пару спресованих
снопиків (клямаки, пластічки), які притискають до верху, потому на
долині зі снопу сучать перевесло й роблять з нього колачик, який і
вінчає сніп (рис. 1). Головна мета полягає в тому, аби не лишилося
зазору між стоговиною й сіном, щоби туди не потрапила вода. У
Буковські верхи) ostrôvka, костряба, драпáк, кострúца; бойк.-долин.-лемк. пограниччя
(басейн верхнього Ужа) зубачка, зубначка, стропачка; мармарош. долин. каландяк;
спиш. русин. ostróvka; виход. osterha, kostrak, rozsocha, socha; словак. osrerna, sušiak;
ґурал. ostrovka, ostrevka, ostervka).
16
Перше пов’язано зі специфікою вторинних лугових біоценозів, які формуються під
різними лісовими формаціями, друге - із кращою облистяністю трав на ґрунтах з невеликим вмістом кислих сполук. (Крись П. Продуктивність природних і сіяних лучних
угідь гірсько-лісового поясу Карпат залежно від внесення місцевих меліорантів та добрив: автореф. дисер. на здобу. наук. ступ. канд. істор. Наук / П. Крись. – К., 2003.
– С. 7.)
17
Гуцул. клака.
18
У гуцулів ця операція має назву стоєти сіно.
19
Переважно сула роблять з горобини (гуцул. шкорух).
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у підрайоні
мікрогрупі гуцулів-буриників
Пневе-Яровиці, де панують сильні вітри й бага
то поблизу смерекового лісу, замість колачика
використовується цапар – молоде смерекове
деревце з обрубаними, крім нижнього ряду,
гілками21. Цапар нанизують на верх сіна
гострим кінцем таким чином, що комлева
частина притискає верх. Найпоширенішим на
всьому просторі слов’янських Карпат є такий
спосіб, коли стоговину у верху стога обмотують
перевеслом22, потім зверху притискають
розгалуженими гілками-пузинями23 (рис. 2).
Повсюдно на підгір’ї, а також у ВолеБлажівському та Східницькому підрайонах
Бескидського крайового низькогір’я – на
Бойківщині, де значні впливи підгорян та
домінують листяні породи, а також у долині
р. Сучава – на гуцульсько-буковинському пограниччі пузиня робить
ся не з розгалужених гілок, а зі зв’язаних між собою палиць чи
ліщинових гілок.
На Сучавщині (румунська Гуцульщина) майже повсюдно
використовують лише колачик. На Рахівщині та Марамуреші
побутують традиції й колачика, й пузиня. Від Ясіня до Квасів домінує
колачик, від Квасів використовують і пузиня; нижче за течією вже
перевага пузиня; остаточно колач зникає лише нижче від Ділового;
у Хмельові з’являються також пузиня зі зв’язаних палиць, які
домінують від с. Луг і нижче24. У Великому Бичкові вже зустрічаються
лише зв’язані палиці. У басейні Косівки побутують обидва різновиди
пузиня. У Марамуреші колач домінує в басейні Вішеула, у басейні
Мари (долиняни) побутують різні форми пузиня.
З другої половини XX ст. ще стали використовувати зв’язані
між собою мотузками чи дротами камінці (цеглини), а з 1990 років
і наповнені водою пластикові пляшки. Поширеним стало також
вершити сіно старими автомобільними шинами та поліетиленовою
плівкою.
20

20

Так називають сусіди мешканців с. Царата Путильського р-ну Чернівецької обл.;
ширше – екзомікроетнонім, якій застосовують сусіди до населення природного
підрайона Пневе-Яровиці (села й хутори підпорядкування Шепоту Горішньому, назва
яких має пряме відношення до жирних трав, що переважають у травостої, зокрема з
родини Cruciferae).
21
Цапар – це також пристосування для перенесення сіна в українців Карпат, головним чином у гуцулів.
22
У бойків верхів’я Ріки – громадка, у гуцулів Покутського низькогір’я – вужвá; у сербів – ужад.
23
Гуцул. пузені, бойк. пузиня, пузина, пудзиня, бойк.-гуцул.-підгір. - павузиння; лемк,
долин. ключка, ключина; Лютянська долина – кізлина.
24
За даними лінгвістики та етнографії, від села Хмелів починаються впливи долинян,
у с. Луг вже перехідна гуцульсько-долинянська смуга має класичні риси. (Бойко І. Деякі аспекти етнографічного районування українців південих схилів Карпат // Етнічна
історія народів Європи: збірник наук. праць. – К., 2008. – Вип. 27. – С. 32-38.
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Слід зазначити, що в зоні Опілля
та частково Покуття й Попруття через
невеличкі розміри стоги різної форми
переважно притискають стовбурами, латами
чи ошварами, головна мета яких не дати
вітру розметати сіно. У Підгір’ї, де вологість
у цілому більша й значні культурні впливи
горян, до того ж легше знайти матеріал
для жердини, стоги переважно вже мають
яйцеподібну форму й сформовані довкола
стоговини, там пузиню надається ще одна
функція – притиснути верхню частину стога,
щоб атмосферна волога краще стікала, тому
палиці на горі зв’язують між собою; у горах
ця функція вже має першорядне значення.
Вплив підгорян на Бойківщину простежується
на прикладі видовжених скирд, які побутують
у Східницькому та Синьовидньовському під
районах Бескидського крайового низькогір’я
поруч із класичними гірськими стогами; такі споруди тимчасові
й забираються до зими в обійстя. У деяких районах Карпат25
яйцеподібний стіг зовсім не відомий, тимчасовий брак приміщень
на зберігання сіна зумовлює необхідність складування його під голим
небом. Сіно складається у стоги округлої форми, проте вони не мають
стоговини, сіно не трамбується, а просто накидається по колу; такі
стоги згодовуються у першу чергу, переважно ще взимку.
Стіг може стояти до чотирьох-шести років залежно від умов
зберігання та якості трави, але стараються якомога скоріше
вибрати з нього сіно. Старе сіно26 вже придатне лише для годування
сухостійних корів, неробочих волів та нелактуючої й некотної дрібної
рогатої худоби; таке сіно потребує ґрисової заправки, підсолювання
та пропарки.
Круглі стоги зі стоговиною в основі на слов’янському просторі
поширені від Чорногорії до Північної Росії27. Цікава, на наш погляд,
чорногорська технологія та термінологія, яка нагадує карпатську, й
зокрема гуцульську. Чорногорський стог складається із: стоговини
(остожя, остожина), вінця (виjенац) та подини. Вінець складається з
калача та різних варіантів пузиня.
25

Деякі райони Польських, Словацьких Карпат, Лемківщини, окремі села Верхньодністерських Бескидів, що на Бойківщині.
26
Гуцул. лунчина.
27
Серб. kopica, серб.-черног. stog; рос. копнá, одóнье, стог. (Польовий матеріал автора
(ПМА), 2007; Желтов А. Различия у традициях хозяйствования у крестьян центральних
уездов Русского Севера у XIX – начале XX в. // Этноэкологические исследования: сборник статей к 80-летию со дня рождения В. И. Козлова. – М., 2004. – С. 214-252.
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Вірогідно, стіг походить від копиці ,
що підтверджується не тільки матеріалом з
лінгвістики29, але й етнографії. Зокрема, на
Покутсько-Буковинському і Пригорганському
підгір’ї та частково у Крайовому низькогір’ї
існує проміжний варіант між копицею і
стогом, який стоїть переважно лише до
зими30.
Доволі поширеною спорудою для збе
рігання сіна в Українських Карпатах, а та
кож у прилеглих областях, що багаті на ліс31
(на Підгір’ї, Перемишльсько-Яворівському
Надсянні, Покутті, Буковині, рівнинному
Закарпатті, Галицькій Волині32) є оборіг33.
Він являє собою чотири 4-5-метрові стовпи
(оборожини, слупи, стовпи), вкопані у землю,
рухомий дах та фундамент-подину (рис. 3).
Дах посувається вверх чи вниз уздовж стовпів
у міру наповнення оборогу. Для фіксації його використовують гужви
або кілки, які вставляють в отвори стовпів. В Українських Карпатах,
й зокрема на Бойківщині, на відміну від Підгір’я, переважає більш
архаїчний спосіб – закріплення гужвами. Як свідчать наші польові
матеріали, побутує кілька варіантів фіксації даху гужвами34, а пізніше,
починаючи з 1930 років, ще й дротом. Перший спосіб – під кутами
або самі кути платв прив’язують гужвами до оборожин у певному
місці; другий спосіб – один кінець гужв фіксують на сучках чи іншій
нерівній поверхні зверху над дахом, а другий прив’язують до кутів
лат; третій – гужва у вигляді кільця надівається зверху на оборожину,
перекручуючись у вигляді вісімки, верхньою частиною закріплюється
на оборожині, нижньою тримає кут даху; для кращої фіксації під
місце перетину вісімки підкладають дощечку чи дрючок; четвертий
спосіб – гужвами фіксують клиноподібні підпори, що тримають кути
з’єднання платв (рис. 3).
28

28

Копиця – острива з накладеною на нею травою.
У багатьох слов’янських народів стіг називається копа або копиця, а стоговина перважно острива (острова, островка тощо.) або велика острива.
30
Цей варіант також ілюструє еволюцію палиць (що притискають стіг) у пузиння; на
деяких таких копицях палиці стоять одним кінцем на землі, на інших (відносно більших) вони вже не сягають землі й зв’язані на горі копиці між собою.
31
Основним компонентом оборога є 4 прямих, досить грубих (завтовшки 8-20 см) 46 м дерев’яних стовпів. На Опіллі, Поділлі та ін. бідних на ліс територіях подекуди
бракувало стовпів на каркас хат, і тим паче на господарські споруди.
32
Обороги зустрічаються й на Поділлі, Волині й західному Поліссі, однак там, за думкою Р. Радовича, вони пізнє явище. У Карпатах, Прикарпатті й Закарпатті вони відомі
з XVI ст. (Радович Р. Господарські будівлі для зберігання продуктів хліборобства //
Наукові записки Музею народної архітектури та побуту у Львові. – Л., 1998. – Вип. 1.
– С. 21-32.
33
Гуцул., бойк. оборіг; лемк. оборіг, оборог; долин. оборуг, оборог, виход. obroh, польськ. bróg.
34
Гуцул. скєжи.
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Найдавнішим дахом оборогу, який був поширений на Бойківщині
та рівнинних районах Прикарпаття, за думкою Р. Радовича, є такий,
що складається з наближеної до квадрата прямокутної рами, в яку
вставляються жердини; середні жердини кожного ребра сходяться
у верхній частині разом і зв’язуються між собою у спільній вузол;
крайні розташовуються паралельно між собою і закріплюються до
центральної жердини сусідньої грані. Це надає оборогові круглої,
шапкоподібної форми. До жердин за допомогою лика кріпляться
тонкі поперечки35.
Пізнішими формами є чотирисхилі з невеликим гребенем,
чотирисхилі пірамідальні, двосхилі та односхилі.
У випадку чотири- та двосхилих конструкцій дах підтримується
кроквами, які або підплетені, або укріплені латами36. Наші польові
матеріали свідчать про два варіанти кріплення крокв у пірамідальних
дахах. У двох варіантах крокви кріпляться нижнім кінцем до рами
(платви) в отвори, верхнім кінцем у першому варіанті – до вершини
піраміди, у другім – до наріжних крокв. Ще один варіант конструкції
даху оборогу на прикладі прс. Лази с. Зелене Надвірнянського району
описав Ян Фальковський. Оборіг складається з чотирьох платвокільниць, до яких на кутах закручені кутові крокви-наріжниці та
внутрішні крокви; верхнім кінцем усі вони спираються в обруч і
переплітаються по ширині пруттям; зверху на обруч дають навхрест
шпильки, на яких тримається шапка-капчук; після покриття даху
соломою чи лубом дах ще зверху укріпляється зовнішніми кроквами,
які йдуть під завнішні платви-оберви, що кріпляться до даху за
допомогою дерев’яних гачків (клюки)37.
На бойківсько-гуцульсько-підгірському пограниччі (басейн
Бистриці Солотвинської) наріжні крокви-повітрулі у нижній частині
розгалужуються і впираються у сусідні перпендикулярні платви38.
В однодашкових дахом слугує простий щит, у якому дошки
прибивають до квадратної рами чи паралельно розташованих
брусів.
Форма та покриття даху оборога практично повторює форму й
покриття даху житлових та господарських споруд, що переважають у
регіоні, тому з їх зміною, яка відбувалася, починаючи з кінця XIX ст.,
збільшувалося двосхилих, та навіть односхилих дахів на оборогах,
а також поступово йшла заміна солом’яної покрівлі на ґонтову,
дошкову, а відтак і бляшану й шиферну. Втім слід зазначити, що
покриття дошками даху оборога навіть на Гуцульщині – досить пізнє
явище (вірогідно з другої половини XIX ст.)39, про що свідчать наші
польові матеріали та писемні джерела40.
35

Радович Р. Господарські будівлі для зберігання продуктів хліборобства… – С. 32.
В оборогах, критих бляхою чи рубероїдом, поперечки можуть бути відсутніми.
37
Falkowski J. Zachodnie pogranicze Guculszczyzny. – Lwów, 1937. – S. 73-74.
38
Записано від Р. Радовича.
39
Солом’яна стріха на оборозі зустрічалася повсюдно, на Гуцульщині ще побутував
дах, покритий лубом. Це, очевидно, свідчить на користь того, що оборіг – насамперед
землеробська споруда, про що йтиме далі.
40
Falkowski J. Zachodnie pogranicze Guculszczyzny … – S. 74.
36

СПОРУДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СІНА ТА СОЛОМИ В ... КАРПАТАХ

У кінці 1930-х років двосхилі та односхилі обороги вже пере
важали у більшості районів прикарпатської та частково закар
патської Гуцульщини, на Лемківщині та на буковинсько-гуцульськім
пограниччі; чотирисхилі (пірамідальні, із гребенем) – на Бойківщині,
Долинянщині. Специфічним для гірського населення Бистриці
Надвірнянської Я. Фальковський вважав 2-схилий оборіг, у якому
штитові боки мали нахил, таким чином верхня частина їх знаходилася
під дахом; обидва штити прикрашалися дерев’яними хрестами41.
Деякі технологічні прийоми житлового будівництва також
відбивалися й на спорудженні оборогів, зокрема на вуглах з’єднання
платв. Так, наприклад, на Бойківщині переважало з’єднання вінців
зрубів та платв оборогів з остатком.
В ареалі словаків та ґуралів обороги майже не відомі, водночас
вони побутують у Моравській Словаччині (Малі Карпати)42. На відміну
від стогів, на думку чеського дослідника В. Менцла, обороги спочатку
використовувалися для досушування та зберігання зерна у снопах,
що ілюструють малюнки Веліславової біблії, котра написана у першій
чверті XIV ст., лише потім додалася функція складування сіна та
соломи43. Про первісний землеробській характер цієї споруди свідчить
їх відсутність у тих ландшафтах Гуцульщини, де не вирощували
зернові (напр. у верхів’ях Чорного Черемошу на пограниччі районів
Чорногірського та Гриняви-Лосової).
Складування сіна й снопів відбувалося таким чином: чергували
шари сіна із шарами снопів. На Гуцульщині, східній галицькій
Бойківщині та бойківсько-гуцульсько-підгірському пограниччі44, де
землеробство не відігравало провідної ролі й стодоли в селянських
господарствах могли бути відсутніми45, поруч із оборогом
облаштовували тік, або молотили у сінях, а в гуцулів у 1920-1940
рр. зрідка навіть й на горищах; після обмолоту зерно переносилося
до сіней. Тому такі обороги облаштовували на спеціальних пляцахстежірах, які огорожували плотом; у передній частині стежіра
знаходився тік46.
В оборіг клали отаву та найкраще сіно, а також снопи, із зерна
яких на Різдво варили кутю47. Вітер провіював і не давав сіну пріти,
водночас вологий карпатський клімат не дозволяв пересохнути, а дах
– намокнути. Рідко у заможних господарствах були обороги окремо
на сіно й окремо на снопи.
41

Falkowski J. Zachodnie pogranicze Guculszczyzny… – S. 74.
Оборіг – klebetnica.
На думку В. Менцла, у середньовіччі не було стодол, снопи складувалися у обороги, поруч із якими знаходилися відкриті токи. (Mencl V. Lidová architektura v
Českoclovensku. – Рraha, 1980. – S. 33).
44
Села району Середньогірного рельєфу Скибових Ґорган.
45
На Гуцульщині середняки часто не мали стодоли, лише багаті; на Бойківщині не
мали стодол переважно бідні господарі.
46
Falkowski J. Zachodnie pogranicze Guculszczyzny… – S. 72.
47
Останній факт може свідчити на користь точки зору В. Менцла.
42
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У долинах річок, де часті повені на
нижніх річкових терасах (переважно
долини Сяну, Ублі, Цирохи, Дністра,
Стрия, Тиси), обороги з кінця XIX ст.
почали шалювати дошками до рівня
1,5–2 м, влаштовували стелю й двері, пос
тупово перетворюючи нижню частину на
шопу, возовню, стаєнку, комору, згодом і
на літню кухню48. Така ж трансформація
спостерігалася й на нерівних ділянках, де
під подиною могли спочатку складувати
реманент, дрова або влаштовувати кучі
для тварин (рис. 3).
Паралельно вертикальному розвит
кові у першій половині XX ст. повсюдно
в українців Карпат та у виходняр
йшов інший трансформаційний про
цес. Обороги почали обшальовувати
дошками чи пруттям, а дах перестав
бути рухомим. Спочатку стіни лише
допомагали утримувати сіно, щоби воно
не розліталося; у таких оборогах переважно одні дверцята у верхній
частині споруди. Відтак будівлі стали щільно обшальовувати дошками;
у них переважно двоє дверцят. У третій еволюційній формі оборіг
уже розділяли на дві-три камери, з окремими дверцятами до кожного
приміщення49 (рис. 4). Слід зазначити, що на більшості території
шальовані обороги так досі й не витіснили класичні відкриті обороги,
винятком є буковинська та галицька Гуцульщина.
Еволюція оборогів, на нашу думку, є перш за все результатом
розвитку лісопереробної промисловості та поширення пиляних
дощок і відходів, напр. ошварів. Крім того, каталізатором моментом,
очевидно, була культура сусідніх народів, де існувала традиція
зберігання сіна в окремих закритих приміщеннях. На Закарпатті та
Пряшивщині насамперед це були чехи, словаки, німці та угорці. Так,
шопи на сіно та шальовані обороги у басейні Ужа на долинянськолемківсько-бойківському пограниччі називаються саакаст.
Географія оборогів в Українських Карпатах та їхнє значення
зумовлені багатьма чинниками. Так, в першій половині XX ст. на
Бойківщині обороги у садибі найчастіше зустрічалися в районах,
48

ПМА; Радович Р. Господарські будівлі для зберігання продуктів хліборобства – С. 32;
Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину // Літопис Бойківщини. – Філядельфія, 1974. – № 5. – С. 14; Danyluk А. Budownictwo gospodarcze na Bojkowszczyznie
na przelomie XIX i XX w. // Materiaty Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku. – Sanok,
1977 – Nr 22. – С. 125.
49
Нижнє приміщення переважно використовується для складування реманенту, середнє – сіна, а верхнє – отави.
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де скотарство відігравало якщо не провідну, то значну роль у
господарстві населення. Це у першу чергу Міжгірська верховина,
Славська верховина та Сколівські Бескиди. У Берегових Ґорганах
та Сукельському підрайоні Сколівських Бескид, де більшість лук
досить віддалені від садиби, вони стояли разом зі стогами на цих
луках. У решті ландшафтів Бойківщини, де домінувало толокоцаринне двопілля, а землеробство відігравало провідну роль, обороги
були певної ознакою заможності. Наприклад, у с. Верхнє Гусне
(границя Стрийсько-Сянської верховини та Вододільного хребта), за
розповідями інформаторів, у 1930 роках приблизно лише кожне 20те господарство мало оборіг. Така сама картина, як свідчать наші
польові матеріали, спостерігалася у 1920-1930-х роках у більшості
низькогірних районів Лемківщини; найчастіше обороги зустрічалися
на лемківсько-бойківському та лемківсько-бойківсько-долинянському
пограниччях у масиві Полонинського хребта та у Бещадах, де
переважали середньогірні ландшафти.
Якщо стоги та обороги можна вважати типовим явищем для
Східних Карпат, то для Західних Карпат характерні зрубні сінники50.
Вони мають відносно невеликі розміри (переважно 3×4 м), двосхилий
дах (здебільшого під дошкою або ґонтом, рідше під соломою) та
двері у причілковій стіні, які можуть бути підняті на 1 метр від
землі. Більшість із сінників не мали стелі й сіно розподілялося
рівномірно по всій внутрішній площі. Сінники, що стояли на гірських
луках, переважно мали видовжений у причілковій частині дах, що
підтримувався стовпами, під навісом якого спали косарі та вівчарі
під час осіннього кошарування лугів.
Словаки, ґуралі, спиські русини51 та виходняри-спишаки, яким
вони були притаманні, намагалися виносити сінники якомога далі
від інших споруд двору. Досить поширеним явищем було ставити
сінники у ряд на другій стороні вулиці, осторонь, а також виділяти для
них спеціально призначене місце на околиці села. У Прібилінському
скансені представлені різні варіанти таких сінників зі с. Боца (Ліптов).
Перший варіант – зрубна споруда 3×5 метрів із чотирисхилим дахом
під ґонтом та одними дверима у широкій стіні; другий – такий самий,
лише вхід у причілковій стіні; третій – подвійний, де під одним
дахом знаходилися сінники двох господарів (переважно братів),
які розділялися внутрішньою стіною52 (рис. 5). Поширеним явищем
було блокування сінників з іншими господарськими спорудами.
Особливо часто зустрічався варіант вертикального блокування
сінника з пивницею. На Шаришу у виходняр та лемків, переважно
у тих низькогірних районах, що межують із середньогірними
50

Senník, šopka.
Принципові риси культури та мови спиських українців дозволяють авторові розглядати їх поза лемківською групою або виділяти її з-поміж інших етнографічних районів
Лемківщини.
52
Музей ліптовського села у Прібиліні: експозиція.
51
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масивами Чергова та Бусова, побутує
горизонтальне блокування сінника з
окремо стоячою стодолою53. На більшій
території Словацьких Карпат, зокрема на
Татранському Підгір’ї у Ліптові, на Ораві,
поширене вертикальне планування:
возовня-сінник, або хлів-сінник. У селах,
що лежать на платах Великої Фатри,
сінники розкидані по стрімких схилах
відносно недалеко від села, тому вони
не мають ані піддашшя, ані блокування
з іншими спорудами; протягом зими
смиками селяни транспортували сіно в
обійстя (рис. 6).
Компільованою формою оборога та
сінника ми вважаємо й так звані сінники
чи сінарні, що побутують в українців та
виходняр Шаришу та Земплину з початку
XX ст.54 Головною їхньою особливістю є
дуже великі розміри (особливо висота),
а також те, що вони, на відміну від сло
вацьких, переважно не зрубні, а каркасні,
обшальовані вертикальними дошками чи
пруттям. Спільною рисою із сінниками є
наявність великого двосхилого даху та
припіднятість дверей над землею.
До будівль, що так чи інакше пов’язані
зі зберіганням соломи й частково сіна,
можна зарахувати й стодолу. Наявність
у тому чи іншому селі стодол, їхній розмір, кількість камер у стодолах
були не лише показником заможності того чи іншого господаря, а й
господарсько-культурної зональності. Спільним для Карпат було те,
що стодоли будувалися у блоці зі стайнею чи іншими господарськими
будівлями. Окремо стоячі, монументальні за розмірами споруди,
що притаманно будівництву рівнинних областей України, Польщі
та Словаччини, у гірських районах Карпат були відомі лише в
господарствах найзаможніших селян – панків, а серед широких
верств населення – лише в Підгір’ї та деяких низькогірних районах
південного макросхилу Карпат (переважно у виходняр, південних
лемків та долинян). Зонам, де домінувало або субдомінувало
тваринництво чи лісові промисли (Гуцульщина, деякі райони східної
Бойківщини, мармароської Долинянщини, Гуральщини, Лемківщини,
Словаччини), було притаманно або відсутність стодол, або однодільні
стодоли. У районах, де землеробство було мало не єдиним засобом
53

Лемк. пулстодулка; виходн. śeňikovo-stodulka. (Lazorík J. Fotočítanka l’udovej
architektúry a bývania východného Slovenska. – Prešov, 2002. – S. 89).
54
Lazorík J. Fotočítanka l’udovej architektúry ... – S. 89.
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існування (низькогірні райони Виходнярщини, Лемківщини (Онда
вська, Лаборецька верховини, Низькі Бескиди), Долинянщини (Вул
канічний хребет), подекуди на Бойківщині (деякі села Крайового
Низькогір’я) побутували дво-, а подекуди навіть і тридільні, нерідко
стодола стояла окремо від стайні.
У дводільних стодолах, що зблоковані зі стайнею, основна камера55
використовувалася майже виключно як тік та інколи як возівня, у
другому приміщенні56 зберігалися необмолочені снопи; після обмолоту
(взимку) сюди могли давати солому та полову або тримати вівці57.
Основна частина соломи переважно давалася на горище стодоли та
стайні.
На всій території Західних та Східних Карпат основним місцем
для складування сіна, а також отави було й залишається горище
над стайнею58. З горища через отвір (у куті чи посередині стайні)
сіно скидається безпосередньо до ясел. У районах, де побутують
зблоковані стайня та стодола59, сіно накладається зі стодоли, на якій
переважно відсутня стеля; коли ж стайня стоїть окремо, то роблять
окремий вхід-двері на широкому схилі даху. Причому досить часто
використовують мікрорельєф таким чином, що до входу на горищесінник веде майже горизонтальний настил. Таке горище вже можна
вважати сінником, зблокованим зі стайнею.
Досить поширеним у карпатському реґіоні є зберігання сіна над
кучею – на горищі або просто на кучі під дахом, якщо вона і дах над
нею не становлять єдину конструкцію. Особливо це характерно для
словаків, менше – для виходняр, ґуралів та українців.
Допоміжною спорудою для зберігання сіна можна вважати
й загату. На Опіллі, у Підгір’ї та подекуди у Карпатах60 загати
являють собою шар сіна (соломи), притиснутий кілками до стіни
стайні, стодоли або хати, який знаходиться під окапом будівлі.
Основна функція такої загати була утеплення будівлі, а відтак
уже й зберігання сіна. У землеробських районах Бойківщини та
Лемківщини і на лемківсько-бойківсько-долинянському пограниччі,
де побутували однодільні стодоли, зблоковані зі стайнями, загата61
55

Бойк. боїще, боїсько, боще, тiк, пелiвня, пелевня, половник, заїзда; лемк. боїсько,
боїско, пелевня; словак. stodola, humno; ґурал. bojisko, bojsko, humno.
Бойк. переруб, шопа, словак. počeň, prélah; ґурал. počeň, začin.
57
Це явище ми зафіксували у подгальських ґуралів.
58
Бойк. подря, підря; басейн Ужа, Цирохи та лівобережжя Лаборця (лемківсько-бойківско-долинянське пограниччя) пудря, виход. pudre.
59
Майже повсюдно, окрім деяких районів Гуцульщини, де стодол не було, а також
крім низькогірних районів Лемківщини та Виходнярщини, де великі стодоли будувало
окремо від стаєнь.
60
В Орівському та Синьовиднівському підрайонах Бескидів на Бойківщині, де значні
впливи підгорян, та подекуди в інших районах, напр. у спиських русинів на господарських спорудах.
61
Бойк. та бойківське пограниччя загата, пелевник, пелемник, пеленик, пелевень, ополоник, пеливня, полуник, соломнянка, шопа на листя, переруба; лемк. загата, пелевня,
прихата, половник, куцинок, причулок, śenňik; лемк-долин. газовба; виходн. pleveň,
pleven, zahata, plet’inak, kucinok, pl’evinok, vihrapki. (ПМА; Lazorík J., Fotočítanka
l’udovej architektúry a bývania východného Slovenska. – S. 103).
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вже входить у конструкцію зрубу, рідше становить собою плетену
конструкцію. Крім утеплення будівель, вона слугувала для зберігання
соломи, полови, листя, сіна й деяких знарядь праці. Її прибудовували
до тильної, а іноді й до бічної (причілкової) стіни господарського або
житлового комплексу, або цілого двору зі зв’язаними будовами. При
цьому не загороджували ті стіни, які мали вікна, інколи не закривали
задні двері стодол і сіней (якщо вони виконували функцію току),
а також стаєнок, де стояли вівці62. У деяких районах Лемківщини
загату робили з чотирьох сторін, прорізаючи отвори навпроти хатніх
вікон63. До загати вели зазвичай троє дверей: двоє – з її кінців та
одні зі стодоли. Так само, як обороги, загати мали різне поширення.
Як свідчать наші експедиційні матеріали, загата була обов’язковою
частиною бойківських та лемківських будівель у землеробськоскотарсько-лісовій зоні64. Водночас ареал поширення загат збігається
з територією найменшої залісеності та найбільшого освоєння та,
відповідно, гіршої забезпеченості будівельним матеріалом. Цікавими
є, на наш погляд, результати опитування жителів бойківських сіл, що
живуть по різні сторони Вододільного хребта, який відіграє значну
бар’єрну кліматичну роль; на північ від хребта першим завданням
загати було захищати хату від північного вітру, на південь від хребта
– зберігання полови, снопів, соломи, сіна, деякого реманенту, тобто
виконувала роль засіка. Саме на західній, закарпатській Бойківщині
та лемківсько-бойківсько-долинянському пограниччі й північному
сході Лемківщини загата називається половник, а стодола – пелевня.
Слід зазначити, що до загати складали найгірше сіно, найчастіше
псячку, трену та лунчину, які використовували на підстилку, а також
на січку невибагливим тваринам.
До споруд, які так чи інакше пов’язані зі зберіганням сіна
та соломи, слід, на нашу думку, зарахувати і ями, де зберігалися
коренеплоди. Справа у тому, що більшість коренеплодів, зокрема
картопля, бояться сильних морозів та перепадів температур. Якщо
така досконала споруда, як пивниця, й могла забезпечити певний
мікроклімат без додаткових утеплювачів, то кипці65, стирти66 та
62

Аби овеча вовна була кращою, овець стараються тримати у зимних приміщеннях
та під голим небом.
Сілецький Р., Сополига М. Двір // Лемківщина: у 2-х т. – Л., 1999. – Т. 1 Матеріальна
Культура. – С. 243-260.
64
Бойко И. А. Жилые постройки бойков (верховинцев) конца XVIII – первой половины
XX в. // Этнографическое обозрение. – 2002 – № 3. – С. 39-54.
65
Гуцул. окіп, єма, стирта; бойк. копець, окопиц; лемк. копець, хоп’як – напівземна,
рідше наземна споруда для зберігання корнеплодів, головне картоплі на насіння, яку
використовували один рік; для неї викопували круглу яму (завглибшки 0,5 м, діаметром 1,5 м), посеред якої встановлювали кіл, обкладали соломою, засипали коренеплодами вище від рівня поверхні землі, обкладали соломою, отавою, зверху хвоєю і землею, залишаючи отвір – душник. (Павлюк С. П. Народна агротехніка українців Карпат
другої половини XIX – початку XX ст. (Історико-етнографічне дослідження). – К., 1986.
– С. 106-107.
66
Бойк. стирта – видовжений окопиць з кількома кілками та душниками. (Павлюк
С. П. Народна агротехніка українців Карпат ... – С. 107).
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ями , які були основними спорудами для зберігання овочів повсюдно
у Словацьких, Польських, та особливо в Українських Карпатах до
середини XX ст., – ні. Дно таких споруд застелялося соломою або
отавою, засипалися коренеплоди, а відтак вже зверху стелили шар
отави чи соломи.
Весною, коли відбулися вже окоти, отава з ям могла бути чи не
єдиним придатним фуражем у господарствах бідняків.
У більшості районів Карпат через віддаленість сінокосів,
вираженість рельєфу, відсутність добрих доріг, з протипожежних
міркувань, а також через наявність у кожного господаря полозного
транспорту на відміну від колісного більша частина сіна залишалася
на луках. Після сінокосів туди приганяли худобу, яка там стояла до
приморозків; подекуди худобу гнали кошарувати луки ще й весною
або навіть могли її там зимувати. Якщо сінокоси знаходилися відносно
недалеко від села (до декількох кілометрів), зимою туди приганяли
худобу, де їй згодовували запасене сіно.
Особливості природних та господарських умов, специфіка
освоєння території спричинили різні форми житлово-господарського
будівництва на віддалених сінокосах, від найпростіших (стіг) до
найскладніших зі всіма ознаками садиби. Найпоширенішим, як
свідчать наші польові матеріали, є варіант, коли на сінокосі будували
горизонтально або вертикально зблоковані стайню-сінник та інколи ще
й просту однодашкову колибу-навіс. На Словацькому Рудогір’ї такий
сінник-стаєнка називається kolešňe, на Словацькому Середньогір’ї68
– štale, у районі Спишської Маґури (Остурня, Франкова, Ждяр)69 –
šopa, šopka, на схилах Оравсько-Живецьких Бескидів, Великої Фатри,
Низьких та Високих Татр - на Ораві та Ліптові70 - kraviarka, šopa.
Часто шопа мала двоє проїзних воріт або фіртку та браму, завдяки
чому її використовували не лише як стаєнку, а й як возівню.
У подґалянських ґуралів такі луки називалися salaš; на них стояли:
копиця (śnip), колиба-однодашковий навіс для спання людей (koliba)
та невеличка стайня (stajňa, šopa), де на горищі лежало найкраще
сіно. Переважно середньої заможності господарі мали по два салаші,
один рік на одному косили, на другому пасли власну худобу, на другій
рік сінокоси мінялися з пасовиськами. На сінокосних салашах отаву
переважно не косили, після покосів туди приганяли худобу (на стерню
або отаву).
67

67

Бойк. яма на булі, рупа; гуцул. сліпа єма, стирта; словак. jama na švabku. – земна
споруда для зберігання коренеплодів багаторічного використання; для них викопували
прямокутну або круглу яму (завглибшки до 0,5–1 м), обкладали соломою чи отавою,
засипали коренеплодами до рівня землі й обкладали соломою, отавою чи мервистою
соломою; зверху ставили 2–4- схилий дашок (словак. strieška) (Павлюк С. П. Народна
агротехніка українців Карпат…– С. 107; ПМА)
68
У словаків.
69
У спиських русинів та ґуралів.
70
У словаків та ґуралів.
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На Підбескидській верховині
та на схилах Оравської Маґури (сло
ваки) ставили не стайню, а стодолу,
поруч із нею колибу-навіс, для
худоби городили кошару; тому такі
луки називали stodoli. Там, окрім
сіножаті, були невеличкі ділянки
землі, на яких садили картоплю чи
висівали овес. Цікаво, що присілки
з назвою стодола, під стодолою
побутують на всьому просторі Сло
вацьких та Українських, а частково
й Польських Карпат у тих районах,
де землеробство відігравало велику
роль у життєзабезпеченні.
У словацьких селах, що на Скорушинських верхах (Орава), де до
середини XX ст. панівною системою землеробства було трипілля, на
віддалених од садиби полях стояли дводільні у вертикальному плані
komory, в якій внизу (na spodku) знаходилися сільськогосподарські
знаряддя праці (плуги, колеса, борони, тощо), а на верху складали
сіно.
На словацько-моравському пограниччі (північ Білих Карпат,
Яворнік)71, у ґуралів (Турзовська верховина, Кисутські Бескиди),
словаків (північні схили Малої Фатри)72, у спишських русинів та
виходняр-шаришан (Ветерний Верх Спишської Маґури, Левочські
Верхи)73, у південних лемків (Чергов), на заході північної Лемківщини
та у ґуралів подгальських (Бескиди Сондецькі), у ґуралів-баб’єґурських
та живецьких (Живецькі Бескиди)74, у бойків (Міжгірська, Славська
верховини, Ґоргани, Сколівські Бескиди)75, у долинян (масив Боржави,
Красної, Свидовця)76, майже повсюдно на Гуцульщині77, тобто у тих
районах, де скотарство відігравало панівну або субпанівну роль,
побутували цілі філії господарств тваринницького або тваринницькоземлеробського характеру. Там випасали худобу весною, після
косовиці чи зимою після закінчення кормів в обійсті. Спишські русини
сіл Ярабіна, Літманова, Камюнка, Якубяни, виходняри-шаришани с.
Нижній Славков78 після закінчення весняних польових робіт забивали
вікна дошками і всі разом із худобою та домашніми птахами йшли
71

Bačovki.
Cholvarki.
73
Крами, поляни, майдани.
74
Поляни, шопи, baćuwki. (ПМА, 2005; Antoniewicz W., Dobrowolski K., Parzski W.H.
Studia Podhalańskie oraz Bibliografia pasterstwa Tatr i Podhala. – Wrocław; Warszawa;
Kraków, 1970. – S. 259.
75
Зимівки, осенівки.
76
Зимувка, зимуйка.
77
Земнєник, зимарка.
78
Села, котрі мали луки на середньогірних масивах Списька Магура та Левочські верхи.
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на поляни, майдани, крами і поверталися
звіти у село з робочою худобою лише під
час збору врожаю. На Бойківщині у таких
філіях сезон, а то й цілий рік господарював
один з братів (якщо два-три з них вели
колективне господарство – ґаздували до
вороху, або жили нерозділеною сім’єю).
Згодом зимівки переростали у зимівкилази, які вже мали ділянки копаної (рідше
ораної) землі, й нарешті у самостійні
господарства – лази (kopanice), що ілю
струє собою один зі шляхів розселення у
Карпатах79, особливо характерний для
гуцулів Ворохто-Путильського низькогір’я,
ґуралів масивів Живецьких та Сондець
ких Бескидів, словацько-моравського пограниччя (Яворник).
Більшість з хольварків, майданів, зимівок є спрощеними
варіантами обійсть і являють собою зблоковані стайню-стодолу
(сіни)-хижку, рідше стайню-стодолу та окремо стоячу однокамерну
чи двокамерну хижку. Вхід до хати веде або через стайню, або через
стодолу (якщо вона є), рідко влаштовують ще окремо сіни, ще рідше
вхід іде безпосередньо знадвору. Вхід майже повсюдно знаходиться у
широкій фасадній стіні (рис. 7). Якщо є сіни чи стодола, то до стайні
ведуть двоє дверей: одні з тамбурного приміщення – для господарів,
другі ззовні – для худоби (переважно з причілкової сторони). Вівці
зазвичай стоять у відкритих кошарах, рідше – у притулених до стайні
стаєнках-вівчарнях. У спиських русинів масиву Левоч був поширений
своєрідний варіант майдану: в одному блоці стояла зрубна коліба та
стаєнка (через яку був вхід до хати) і окрема шопа, котра являла
собою класичний словацький варіант гірських шоп, з сінником на
горищі та приміщенням з двома проїзними воротами внизу (боїско),
де йшов обмолот та стояв віз.
У середині XX ст. стайні все рідше стали виконувати роль сіней, а
з поширенням колективного господарства почали зникати й стодоли.
Найпоширенішим варіантом став зблокований в однім ряду: хижкасіни-стайня та притул на вівці80. Рідше, напр. у верхів’ях Ріки, Тересви,
Тереблі, Тиси, вхід до сіней став робитися з причілка. У такому варіанті
входи зі сіней до хижки та до хліва розміщуються перпендикулярно
один до одного, а вхід до сіней знадвору – діаметрально протилежно
щодо другого входу у хлів (рис. 8)81. Такі споруди у заможних
господарів могли перетворюватися на цілі комплекси-ферми, де під
79

Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини XIX – першої половини XX ст. – Ужгород, 1994. – С. 315.
Вівчарня могла блокуватися як з причілкової, так і з тильної сторони широкої фасадної стіни.
81
Цікаво, що саме таке планування характерно для спиських русинів та ґуралів
Замагур’я, але там воно побутує не лише на зимівках, а насамперед у садибі, яка має
замкнуту форму забудови.
80
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одним дахом знаходяться: сіни, хатинка, комора, стайні, вівчарні,
кучі, ями на картоплю, зверху на горищі лежить сіно. Прикладом
може служити зимівка зі с. Стригальня Міжгірського району, де під
напіввальбовим дахом знаходяться сіни (що виконують ще й роль
комори), хата, за ними – стайня та вівчарня, до яких ведуть два
входи із сіней та два з причілкової стіни. На Гуцульщині, крім того,
побутували й зимарки-ґражди)82.
Сіно у зимівках знаходиться переважно на горищі стаєнь та
хижок, надлишок може йти у стоги, рідше споруджують обороги.
Слід зазначити, що зимівки притаманні не тільки населенню
Карпатського регіону, а й гірським країнам з поміркованим кліматом
загалом, тобто народам, що належать до господарсько-культурного
типу гірських осілих (із сезонним відходом з худобою частини
працівників) хліборобів і скотарів помірного й субтропічного поясів,
а також українцям та білорусам Полісся83. У Карпато-Балканському
регіоні, окрім словаків, ґуралів та українців, вони побутують у
чорногорців, словенців, македонців, хорватів, румунів, угорців84, а
ширше – у народів Передкавказзя та Закавказзя, зокрема у російських
старожилів Східного Закавказзя85.
У тих селах, де віддалені луки були придбані порівняно недавно
(перша половина XX ст.), не встигла відбутися еволюція житловогосподарського будівництва; там встановлювали лише стоги,
іноді примітивні колиби; подекуди сіно після сушіння намагалися
відразу забрати в обійстя86. Перешкодою до еволюції будівництва на
сінокосах міг бути не лише обмежений в історичному плані час, а й
особливості рельєфу місцевості. Яскравою ілюстрацією може служити
с. Влколінець, що знаходиться на невеличкому плато, а сінокоси на
стрімких схилах місцевих хребтів Великої Фатри; там встановлювали
лише зрубні сінники-štále без видовженого окапу (рис. 6).
Розгляд культури сінозберігання в Українських та Словацьких
Карпатах показав таке:
- На її специфіку впливає цілий комплекс різнополярних чинників:
природнокліматичні умови, особливості мезорельєфу та розселення,
господарсько-економічні умови, господарсько-культурна зональність,
етнічна карта.
- Культура зберігання сіна зумовлена насамперед природними та
господарськими чинниками, проте має й більш-менш чіткі етнічні
82

Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат… – С. 322-328.
Kobychev V. The Caucasus as a historical and cultural region. The formation of the
main economic and cultural types // Problems in the European etnography and folklore.
Summaries by the Congress participants. – Moskov, 1982. – Р. 72-74.
84
Тиводар М. Традиційне скотарство Українських Карпат ... – С. 305.
85
Ямсков А. Традиционное хозяйство горцев Кавказа: этноэкологический подход и
концепция хозяйственно-культурных типов // XXVII съезд КПСС и проблемы взаимодействия общества и природы на различных исторических этапах: тез. докл. и сооб.
науч. конф., Нальчик, 15-17 апреля 1987. – М., 1987. – С. 187-189.
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Напр., села верхньої Топлі, що на Лемківщині.
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ознаки, зокрема словакам та ґуралям притаманно зберігати сіно
у зрубних сінниках, що стоять осторонь від решти будівель, та,
на відміну від українців Карпат, не складати його над житловим
приміщенням. Для українців, навпаки, характерні стоги й обороги,
та складання сіна на горищах у курних та напівкурних хатах. На
культурі спиських русинів та західних галицьких лемків значною
мірою відбилися словацькі, ґуральські та частково німецькі впливи.
- Культура сінозберігання виходняр відрізняється від культури
населення західної та середньої Словаччини й має більше спільних
рис із культурою українців, що зумовлено як спільною територією
проживання й, відповідно, спільними природними та господарськи
ми умовами, так і постійною асиміляцією українців виходнярами,
тобто їхньою генетичною спорідненістю.
- Спільні риси культури зберігання сіна та соломи значною
мірою зумовлені адаптаційною небіологічною еволюцією до схожих
природнокліматичних умов, тому ці риси можна простежити не лише
між українцями та словаками, виходнярами та ґуралями, але й між
населенням Карпат та іншими слов’янськими (напр. росіяни, білоруси)
та неслов’янськими (народи Кавказу, Прибалтики, Північної Європи)
народами, що заселюють вологі території з помірним кліматом
Європейського континенту.
- Найбільше спільних рис простежується у технології та термінології
слов’янських етносів Карпатського й ширше Карпато-Балканського
реґіонів, що, на наш погляд, зумовлено спільними етногенетичними87,
природними88 та господарськими89 чинниками.

87

Українці Карпат (принаймні бойки, лемки та долиняни) значною мірою є нащадками літописних хорватів, крім того, не можна не брати до уваги транскарпато-балканські міграційні потоки, які мали місце у пізньому Середньовіччі та пізніше.
88
Проживання у гірській вологій місцевості.
89
Велике значення молочного скотарства у житті місцевого населення.
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Комплексне дослідження
історичного поля битви:
методика і досвід міжнародної
архітектурно-археологічної експедиції

З

а тристоронньою угодою з дирекцією заповідника “Поле
Полтавської битви” про міжнародну наукову співпрацю у
2007–2008 роках було організовано міжнародну групу спеціалістів
із науковців з України, США та Швеції для експериментального
дослідження території, на якій розвивалися події кількох історичних
битв XIV–XX ст., у тому числі відомої Полтавської битви 1709 р.
Метою роботи групи було здійснити у стислі терміни натурні
дослідження полів Полтавських битв без проведення відкритих
археологічних розкопок, а застосовуючи новітні методи з ви
користанням ефективної кількості металодетекторів та сканування
ґрунтів георадаром. Обстеження охоплювали не тільки місце
відомої битви 1709 р., а також місця битв 1399 р., 1658 р. та
1944 р., які відбувалися майже поряд або й на тій самій території.
Необхідність обстеження території полів битв була зумовлена у
першу чергу бажанням отримати комплексні результати на великій
території, зважаючи на велику ймовірність того, що в найближчому
майбутньому можуть плануватися великомаштабні роботи зі
створення меморіальної серії земляних редутів та оборонних валів (на
знак подій 1709 р.). На польовий сезон 2007 р. (з 4 по 15 червня) було
заплановане розвідкове обстеження території заповідника і фіксація
підйомного матеріалу. Використання розробленої методики із
застосуванням технічних приладів дозволило визначати присутність
знахідок у верхньому переораному шарі ґрунту та залишати
неушкодженими рідні культурні нашарування. Тобто стандартних
археологічних розкопів під час експедиції не проводилося. Основна
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увага була приділена визначенню місця, де Шведський наступ
почав розпадатися (3 день битви 1709 р.). Під час експедиції також
була виконана спроба виявити сліди американських літаків Б-17,
знищених під час німецької атаки (в часи Другої світової війни
1944) на аеродромі під Полтавою, який знаходився поряд із полем
Полтавської битви 1709 р.

Рис. 1. Карта-схема району з позначенням обстежених пам’яток
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Уперше комплексне дослідження полів битв за новою безвикопною
методикою почалося з поля битви Little BigHorn (США) 1984 р. Пiсля
степової пожежі на території цього поля битви дослідник Даглас Скотт
(Douglas Scott), aрхеолог з Американської державної системи парків,
застосував дві нові технології для дослідження - металошукачi та
GPS-прилад, який дав змогу визначити точне розташування знахідок
відносно світової системи координат.
Метал є основним залишковим матеріалом нa території поля битви
– це або античні залізні наконечники стріл, або свинцеві кулі пізнього
середньовіччя, або мідні гільзи Першої світової війни і т.д. Виявлення
присутності металу в землі металошукачем дає змогу вивчити
хід битви завдяки фіксації цих предметів на терені поля бою, яке
тягнеться кілометрами. Фіксація здійснюється приладом GPS, який
працює на основі зв’язку з супутниками і дає науковцям можливість
групувати матеріали в межах великих відстаней. Зіставлення цих
виявлених даних, історичних карт, oписів битв та ілюстрацій з
сучасними топографічними картами дало змогу вивчити хід подій
минулого. Успіх цього напрямку у дослідженні полів битв спричинив
його широке застосування в цілому світі1.
В Україні ця методика була вже успішно застосована під час
дослідження поля Зборівської битви 1649 р. та обстеження місця
облоги м. Збаража 1649 р., виконаних Адріяном Мандзієм2 під час
коротких сезонних експедицій 2002-2006 років (за участи археолога
Богдана Строценя з Тернополя). Достовірність цієї методики було
підтверджено згодом закладеними археологічними шурфами
Б. Строценя, внаслідок яких було відкрито залишки земляних
польових окопів (поле під Зборовом). Використовуючи металошукачi
у процесі дослідження поля Пилявської битви 2005 р., українському
археологу О. Погорішному вдалося виявити велику кількість амуніції
з часу битви 1648 р. Попередні археологічні дослідження поля
Пилявської битви, які проводилися без використання металошукачів,
не змогли виявити місце битви. Зараз прилад GPS використовується
при розкопках в Херсонеському заповіднику в Криму.
У Полтаві роботи здійснювалися за сприяння міського голови
п. А. Матковського та директора ЦОДПА О. Супруненка, а також у
співпраці з науковим відділом заповідника “Поле Полтавської битви”
та його директором п. О. Яновичем3. Колекція знахідок, виявлена
1
Knarrström B. Slaget vid Landskrona 1677: Resultat från arkeologiska undersökningar
av slagfältet vid Ylleshed // META 2004. – 4/04. – Р. 1-39; Knarrström B. Slagfältet. –
Efron & Dotter, 2006; Sivilich D. M. Analyzing musket balls to interpret a Revolutionary
War Site // Historical Archaeology. – Vol. 30, no. 2. – P. 101-109; Englund P. The Battle
that Shook Europe. – London: I. B. Tauris, 2003.
2 Mandzy A. O. Fighting for Freedom: the 1649 War Between the Cossacks and the PolishLithuanian Commonwealth // Battlefields Annual Review. – South Yorkshire, England,
2005. – Р. 112-127.; Мандзій А. Дослідження облоги Збаража 1649 р. // Держава та
армія. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Л., 2006. – № 571.
– С. 124-130.
3
Учасники експедиції висловлюють також подяку головному архітектору Полтави,
професору, доктору архітектури Вадиму Вадимову за сприяння в організації дослідження та цінні поради щодо ідентифікації території
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під час проведення обстежень, передана на постійне зберігання до
Державного історико-культурного заповідника “Пoле Полтавської
битви”4.
Поля битв – невід’ємна частина історії кожної країни. В Україні
під охороною знаходяться кілька таких об’єктів, у тому числі
історико-культурний заповідник “Поле Полтавської битви”. Віддавна
такі об’єкти ознаковувалися, музеєфікувалися, використовувалися
для організованого екскурсійного відвідування, та при цьому
часто переважала ідеологічна сторона справи. Правдивість
подій, вивчення їхнього реального перебігу, їх правдиве наукове
моделювання відступали на задній план. Саме місце, поле битви,
лише використовувалося як антураж для ідеологічних реконструкцій
(іноді навіть фантазійних), а його автентизм, збереженість, наявність
правдивих елементів та артефактів вважалися не таким уже й
важливим завданням.
Тому реалізація такого проекту в наш час є свідченням нового
мислення, про що дуже влучно висловився міський голова Полтави
А. Матковський на зустрічі з учасниками міжнародної експедиції
2008 р., підкреслюючи, що лише неупереджене багатостороннє
дослідження за участю як місцевих науковців, так і спеціалістів з
різних країн може дозволити реалізувати мету наукового вивчення
багатошарового історично-археологічного об’єкта, виявити комплекс
артефактів різночасових подій, створити умови для правдивої
наукової ідентифікації території історичної події.
Основним результатом експедиції було також те, що вона
займалася не вибірковим вивченням матеріалу початку XVIII ст.,
але скрупульозно збирала і фіксувала всі матеріали, які належали до
цього об’єкта, включно зі слідами Другої світової війни чи залишками
матеріальної культури попередніх століть.
Апробація нових методик і використання найновішого технічного
обладнання під час нашої експедиції (причому це обладнання
використовували не лише закордонні партнери зі США чи Швеції,
але й представляли вітчизняні інституції: дослідження георадаром
здійснювали спеціалістами Національного університету “Львівська
політехніка” – І. Ільчишин) робить її піонерною в Україні і може
бути згодом використано для досліджень багатьох інших подібних
об’єктів. Успіх цього дослідження є великим позитивом роботи
історико-культурного заповідника “Поле Полтавської битви”. Є надія,
що всебічна підтримка таких наукових ініціатив у Полтаві надалі
прислужиться для промоції цього історичного міста у світі та буде
базою для подальшої міжнародної співпраці із залученням нових
зацікавлених сторін та спеціалістів.
У цьому двосезонному дослідженні поля битви, яке частково
здійснювалося за рахунок міжнародного гранту, брали участь:
Український національний комітет Міжнародної ради з питань
4

Матеріали Історико-культурного заповідника “Поле Полтавської Битви”.
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пам’яток і визначних місць ІКОМОС, Національний університет
“Львівська політехніка” (кафедра реконструкції і реставрації
архітектурних комплексів), Центр охорони та досліджень пам’яток
археології управління культури Полтавської облдержадміністрації,
Полтавска
міська
рада,
Державний
історико-культурний
заповідник “Пoле Полтавської битви”, Морегедський університет
(США) і Національна служба охорони пам’яток (Швеція). На різних
стадіях у реалізації проекту брали участь: доктор історичних наук
Адріян Мандзій (США, стипендіат Фулбрайта та професор історії
Морегедського університету); доктор наук Бо Кнарструм (Швеція,
археолог у Шведській державній службі охорони пам’яток); кандидат
історичних наук, ст. науковий співробітник, заслужений працівник
культури України, археолог Олександр Супруненко (Україна, директор
центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури
Полтавської облдержадміністрації); професор Микола Бевз (Україна,
віце–президент Українського комітету ІКОМОСу, завідувач кафедри
реконструкції і реставрації архітектурних комплексів, Національний
університет “Львівська політехніка”); Ларз Винрот (Швеція, Шведська
державна служба охорони пам’яток); археолог Кенет Старк (Швеція,
Шведська державна служба охорони пам’яток); магістр Мирон Стахів
(США, голова фонду Фулбрайта в Україні); Костянтин Присяжний
(Україна, доцент кафедри реконструкції і реставрації архітектурних
комплексів, Національний університет “Львівська політехніка”); Іван
Ільчишин (Україна, співробітник кафедри реконструкції і реставрації
архітектурних комплексів, Національний університет “Львівська
політехніка”); продюсер Мартин Ванґард (Швеція, Перший канал,
Шведське національне телебачення); доцент Олег Рибчинський
(Національний університет “Львівська політехніка”). До участі в
роботі експедицій залучалися студенти архітектурних факультетів
Національного університету “Львівська політехніка” та Полтавського
технічного університету ім. Ю. Кондратюка.
Історіографічні відомості з історії вивчення району досліджень. 27
червня 1709 року відбулася Полтавська битва, яка мала далекосяжні
наслідки для Європи. З дня Полтавської битви, як зазначає шведський
історик Петер Енглунд, “закінчився період шведського панування,
Росія почала звільнятися від свого старого ворога, могутнього сусіда,
який закривав вихід до Балтійського моря. Водночас Полтавська
битва стала колосальною катастрофою не тільки для Швеції, але й
для Європи; вона зламала колишній баланс влади – могутність після
Полтави переходить від Швеції до Росії, яка міцніє і перетворюється
у велику державу”. Україна з 1709 року поступово втрачає свою
незалежність, юридичні і міжнародноправові державні чинники
слабнуть і перебираються сусідом.
1909 року з ініціативи викладача історії Полтавського кадетського
корпусу І. Ф. Павловського було відкрито музей на полі Полтавської
битви. 1981 р. музей історії Полтавської битви і комплекс пам’яток,
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пов’язаних з Полтавською битвою, оголошено державним історикокультурним заповідником “Поле Полтавської битви” з охоронною
зоною історичного поля загальною площею 771,5 га. На цій території
розміщені: район Хрестовоздвиженського монастиря, населені
пункти Яківці – Петрівка – Семенівка – Жуки – Осьмачки – Тахтаулово
– Іванченці – Рибці – Пушкарівка, в яких відбувалися значні події до,
під час і після Полтавської битви. В охоронній зоні заповідника “Поле
Полтавської битви” розташовано чотири старих поселення та понад
30 курганів, які археологи датують проміжком І тис. до н. е. та І тис.
н. е.
Слід згадати про інші історичні події і місця у цьому районі.
1399 року на Полі відбулася великомасштабна битва між
литовським князем Вітовтом і татарськими військами хана Едигея,
яка поставила під сумнів існування Великого князівства Литовського
та знаменувала початок просування Польщі на українські землі.
Район поселень Жуки – Рибці – Іванченці – Полтава став 1658
року полем битви між законнообраним гетьманом І. Виговським
і полтавським полковником Мартином Пушкарем, який розв’язав
в Україні громадянську війну, що коштувала українському народу
у 50 тисяч загиблих та знаменувала початок занепаду Української
козацької республіки. Ці події, національно-визвольну війну проти
Польщі, період Руїни, добу І. Мазепи опише найзнаменитіший
козацький літописець Самійло Величко, який з 1718 по 1728 роки
жив і працював над літописом на полі Полтавської битви в селі
Жуках. Потрапивши в орбіту Москви, полтавське поле стає місцем
паломництва російських самодержців та сановників: Катерина ІІ,
О. Суворов, Олександр І, Микола ІІ. Але поле Полтавської битви
притягало до себе не тільки військових, а й учених, громадських
діячів.
У північно-східній частині поля Полтавської битви, у Яківцях, з
1871 року щоліта, а з 1900 року постійно жив і працював, творив
добро людям Микола Васильович Скліфосовський, вчений-хірург,
один із засновників черевної хірургії в Росії. Садибу видатного лікаря
називали “Полтавською Швейцарією”. 1884 року на території поля
Полтавської битви створено Полтавське дослідне поле, з 1910 року
– полтавську сільськогосподарську дослідну станцію, у науковій
діяльності якої брали активну участь українські та російські вчені:
А. Є. Зайкевич, О. О. Ізмаїльський, М. І. Вавилов, В. І. Вернадський,
В. В. Докучаєв. 1962 року в північно-східній частині поля Полтавської
битви, поблизу Яківців, закладено дендропарк – нині пам’ятка садовопаркового мистецтва державного значення з площею 140 гектарів.
На сьогодні державний історико-культурний заповідник “Поле
Полтавської битви” став значним культурним науково-методичним
центром з вивчення історії України періоду ХVІІ–ХVІІІ ст. у контексті
європейської історії. У 1994 р. в музеї створено постійну виставку
“Козацька держава”. Інтерес до діяльності заповідника проявляють
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Рис. 2. Фото знахідок: кулі, знайдені
на захід від відтвореного редуту

Рис. 3. Фото знахідок: кулі,
знайдені біля поселення Жуки

засоби масової інформації України, Росії, Швеції та інших держав,
науковці, громадськість. Заповідник “Поле Полтавської битви”
єдиний в Україні входить до ІАМАМ – Міжнародної організації
військово-історичних музеїв під егідою ЮНЕСКО, включений
до всесвітнього туристичного маршруту. З історією Полтавської
битви пов’язана низка пам’ятників: десять гранітних обелісків на
місці колишніх редутів (зведені 1909), шведам від росіян (1909),
шведам від шведів (1909), на місці переправи російської армії через
Ворсклу (1959), пам’ятний знак на місці командного пункта Петра І
(1973), Братська могила загиблих російських воїнів (1894), церква
1852–1856 рр. (реконструйована 1895), Петру І перед будинком
музею історії Полтавської битви (1915), захисникам полтавської
фортеці і коменданту О. С. Келіну (1909), пам’ятник Слави (1811),
на місці відпочинку Петра І (1849), Спаська церква (1705–1706 рр.,
реконструйована 1845), Хрестовоздвиженський монастир (1650 р.; у
ньому була штаб-квартира Карла XII), українським загиблим козакам
(встановлений 1994). Матеріали, нагромаджені у фондах музею історії
Полтавської битви, давно вийшли за межі не тільки історії Полтавської
битви, а й 21-річної Північної війни, у вир якої були втягнуті Московією
Польща, Данія, Швеція, Україна, Туреччина. У дев’яти експозиційних
залах представлені безцінні історичні реліквії: холодна і вогнепальна
зброя, медалі, монети, живописні полотна, портрети, ікони, гравюри,
бойові прапори, обмундирування, старовинні книги, карти, грамоти
та інші історичні документи першої половини XVIII ст.5
Характеризуючи результати проведених раніше польових робіт,
слід вказати на виявлену пам’яткову групу курганів, розміщену у
районі.
Під час міжнародної експедиції 2007-2008 років було обстежено
такі об’єкти:
1. Територія навколо третього редуту: на схід від дороги Р-16
(рис. 1). Ділянка переорана, поверхня з ухилом до півдня з перепадом
висот до 0,3 метра з північної сторони. Знайдено предмети з подій
1709 р. та з першої половини ХХ ст.
5

Матеріали Історико-культурного заповідника “Поле Полтавської Битви”.
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2. Територія навколо третього редуту: на захід від дороги Р-16
(рис. 1). Ділянка переорана, без помітного ухилу. Знайдені предмети,
пов’язані з подіями 1709 р., та з першої половини ХХ ст.
3. Жуки (рис. 1). Ділянка переорана, вершина та південна частина
пагорба, поверхня з переважним ухилом до південної сторони, з
перепадом висот до одного метра. Знайдені предмети, пов’язані з
подіями 1709 р.
4. Іванченці – північ від аеродрому (рис. 1). Ділянка переорана,
поверхня з ухилом до північної сторони, з перепадом висот 0,5 метра.
Знайдені предмети, пов’язані з подіями 1709, та першої половини ХХ
ст.
5. Територія музею - на захід від старого музею Полтавської битви
(рис. 1). Ділянка засаджена травою. Знайдені предмети з часу першої
половини ХХ ст.
У таблиці подаємо приклад реєстрації знахідок, виявлених на
території на захід від дороги Р-16 (в околиці відтвореного редуту).
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Жуки - на південь від моста.

Висновки. Протягом чотирьох тижнів польової експедиції з
використанням найновішої сучасної техніки та методики вдалося
виявити місця розташування редутів, місця локалізації воєнних дій,
а також виявити таке:
- пам’яткові обеліски, які б мали відзначати місця оборонних
споруд 1709 року, встановлені до 200-ліття битви, не відображають
реальної історичної дійсності;
- було підтверджено місце головного бою 1709 р. перед валами
московського табору;
- підтверджено відоме з народних переказів місце бою між
козаками гетьмана Мазепи та Скоропадського;
- виявлено військові матеріали з часу боїв 1918 року між силами
гетьманців та їхніх союзників з більшовиками;
- знайдено алюмінієві фраґменти та шматки дротів, ізольованих
специфічною пластмасою, які свідчать про знищення американських
бомбардувальників Б-17 в червні 1944 року у цьому місці.
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Монументальні пам’ятники дублян

Ж

иття відомого українського історика та археолога, якому
присвячений цей збірник, тісно пов’язане з невеликим
підльвівським університетським містечком Дубляни. Саме тут
Михайло Федорович починав свою педагогічну та наукову діяльність,
саме звідси організовував перші розвідки та експедиції до княжої
Тустані. Хоча археологія та організація заповідника в Уричі займали
більшість часу в його науковій та організаційній роботі, вчений
займався також краєзнавчими пошуками, радо ділився щойно
здобутими матеріалами з історії рідного краю. Саме під час однієї з
таких бесід поділився він інформацією про цікаву сторінку з історії
Дублян. Стосувалася вона згадки про наявність у Дублянах над ставом
аріанської каплиці та розташованих за парком двох надмогильних
плит (львівського патриція Алембека та Шкота Алвіса)1. Докладніші
відомості про цю подію автори знайшли у теках консерваторів
Східної Галичини 1908 р.2 У повідомленні професора Академії
рільництва у Дублянах Мар’яна Раціборського йшла мова про те,
що в Дублянах, навпроти ботанічного саду, над двірським ставом,
на вершечку пагорба збереглися чотири старі надмогильні плити.
Археолог доктор Гадачек відзначив, що плити не є з аріанських могил,
як припускали в Дублянах. Збережені на двох плитах написи старою
латиною свідчили, що одна з них розташовувалася на могилі капітана
львівської міліції англійця Джона Віґта (Wigt Angielczyk), інша належала
відомому львівському патрицію Яну Алембеку (Jan Alembek). Гроно
консерваторів запропонувало владі села вмурувати знайдені плити
в стіни майбутньої церкви або передати їх на зберігання до архіву
м. Львова. На жаль, місцезнаходження цих пам’яткових плит зараз не
встановлене. Це були перші відомі сьогодні монументальні пам’ятники
1

Orłowicz M. Przewodnik po Galicyi. – Lwów, 1919. – S. 92.
Sprawozdanie Grona c.k. Konserwatorów i korespondentów Galicyi Wschodniej. – T. 2,
№ 64-75. – С. 12
2
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Рис. 1. Дублянський куток, фото 2003 р. М. Рожка

Дублян. Знаємо дві версії, чому саме невелике село поблизу Львова
стало останнім прихистком знаних львівських громадян, імена яких
зафіксовані у львівських хроніках в кінці XVI і на початку XVII ст.3
Згідно з першою, причиною їх поховання за межею міста могла бути
смерть від епідемії чуми (відомо, що у 20-х роках XVII ст., під час
чергового приходу мору до Львова, Ян Алємбек – син виконував
обов’язки бургомістра)4. За інформацією, яку люб’язно надав
професор Володимир Олександрович, вірогідною є також гіпотеза,
що поховані могли належати до протестантської громади (в описі
майна Яна Алємбека – батька серед картин та книжок зафіксовано
18 портретів докторів – єретиків та старі німецькі книги, у тому
числі й працю Лютера)5, що викликало в той час особливу ворожість
переважно католицького міста. Можливо, саме в Дублянах існував
протестантський цвинтар міста.
Засноване, очевидно, в кінці XV – на початку XVI ст. (перша
письмова згадка датована 1540 р.)6, с. Дубляни особливо швидко
почало розвиватися в другій половині XIX ст. після відкриття тут
1856 р. Рільничої школи – єдиного на той час аграрного навчального
закладу Галичини7.
За переказами старожилів Дублян, дійшла до наших днів легенда
про багату дублянську землевласницю, котра начебто подарувала свій
3
Зубрицький Д. Хроніка міста Львова. – Л.: Центр Європи, 2002. – С. 167, 200,
240, 469.
4
Loziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XVI i XVII wieku. – Lwów, 1890.
5
ЦДІАУЛ. Ф. 2, оп. 2, спр. 337, арк. 485.
6
Токарський Ю. Дубляни: історія аграрних студій 1856-1947. – Л.: ЛДАУ, 1996.
– С. 46
7
Токарський Ю. Дубляни... – С. 70
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маєток на користь рільничої школи і звеліла після смерті поховати
себе на території садиби в чудовому парку поблизу озера, де і було
встановлено надмогильну плиту, яка багато десятиліть пролежала тут
на землі. Плита виконана з вапняку і складається з двох окремих
паралелепіпедів розмірами 1,43×0,77×0,17 та 0,60×0,85×0,19 м.
Більша плита обрамлена дещо зіпсутою барельєфною рамкоюшириною
0,07 м, у середині рамки викарбуваний текст латинською мовою8.
За ініціативою громади греко-католицької церкви та за допомогою
Дублянської міської ради 2000 р. науковий співробітник Інституту
народознавства НАН України Михайло Рожко провів тут археологічні
дослідження, які не виявили залишків поховання. Для збереження
пам’ятки плиту підняли і встановили на огороджене підвищення,
яке запроектував архітектор Юрій Дубик. Тут, на похилій частині
постаменту розміром 1,9×1,0 м, під кутом 400 розташовано плиту з
написом, решту – на дещо більшій в плані горизонтальній частині, що
піднята над землею.
Для підтвердження висновків розкопок відомий львівський учений
професор Андрій Содомора зробив спробу прочитати і перекласти
українською мовою напис на плиті, одначе з причини його значного
пошкодження це вдалося зробити тільки фрагментарно, елементи
перекладу подано нижче.
h(?)ic iacet	
Lodynska uyor	
PETRI CORPUS
LEOPOLI SED
ANIM(O)(A) HIC OBIIT
DIE (?) (FE)BRUARII
ANNO 18(?)37
(k/r)? IE(?)XOL IM S(?)E

ТУТ ЛЕЖИТЬ
ЛЬОДИНСЬКА ЖОНА
ПЕТРА. ТІЛО - У
ЛЬВОВІ АЛЕ
ДУШЕЮ ТУТ СПОЧИЛА
ДНЯ ЛЮТОГО
РОКУ 1837
?

На підставі проведених досліджень можемо зробити висновок,
що цей об’єкт лише пам’ятний знак, який засвідчує волю власниці
дублянського маєтку.
Динаміка розвитку аграрного шкільництва у Дублянах, пов’язана
зі зміною статусу школи та перетворенням її 1878 р. у вищий
навчальний заклад, спричинили значне розширення поселення
за рахунок будівництва навчально-наукової бази, господарського
комплексу, державного та приватного житла та зміни його статусу
– село, селище міського типу, місто. Одночасно з будівництвом тут
зводили статуї, пам’ятники, встановлювали пам’ятні знаки.
При дорозі від київської автостради до Дублян, на межі угідь
Високої рільничої школи, що на узліссі “Малиняка”, 1892 р. встановлено
8
Дубик Ю., Токарський Ю. Забудова Високої рільничої школи та Академії рільництва у Дукблянах. // ЗНТШ. Праці комісії архітектури та містобудування. – Л., 2005.
– Т. 249. – С. 515.
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Рис. 2. Пам`ятна плита пані Льодзинської, фото 2001 р. С. Гука

статую Богородиці різця львівського скульптора Марковського.
Світлина донесла до нас первинний вигляд пам’ятника: ми бачимо
професійно виконану фіґуру Божої Матері в молитві з ледь нахиленою
головою та схрещеними на грудях руками9.
Легкі складки одягу надають фіґурі заспокійливого вигляду.
Статуя була поставлена на невисокому постаменті з грубого ламаного
каменю, на одному з них викарбовано напис польською мовою, з якого
вдалося прочитати тільки “Королеві молоді ...” Перед пам’ятником
покладені знаряддя господарської діяльності селянина – плуг, косу,
граблі та сніп збіжжя. У час повоєнних лихоліть, на початку 50х років ХХ ст., скульптуру розбили й на цьому місці, в бур’янах,
залишилася лише купка каміння, проте дублянці не забували час від
часу покласти тут букет квітів чи засвітити свічку.
1990 року за ініціативою та кошти греко-католицької громади
м. Дубляни скульптори Василь та Роман Одрехівські виконали нову
скульптуру Матері Божої, що за своїми зовнішніми ознаками подібна
до автентичної. Архітектурну частину та благоустрій території
запроектували архітектори Львівського державного аграрного
університету Людмила Дацюк, Ярослав Фамуляк та Володимир
Мазепа. Статуя Богородиці висотою 1,35 м встановлена на
прямокутному постаменті розміром 0,41×0,34 м і висотою 1,2 м, та
на плиті з двома сходинками, які виготовлені з бетону й облицьовані
мармуровою крихтою на ґрунті білого цементу. На постаменті
розташована мармурова табличка (0,35×0,38 м) з викарбуваним
написом “ЗАСТУПНИЦЕ ВСІХ ХРИСТІЯН МОЛИСЯ ЗА НАС 1999 р”
Над монументом на двох зварних ажурних вертикальних колонах
з консолями змонтований легкий, покритий бляхою купол. Пам’ятник
з трьох боків огороджений зварною металевою решіткою.
Тепер відновлений духовний меморіал є невід’ємною часткою
дублянського ландшафту.
9

Дубик Ю., Токарський Ю. Забудова … – С. 516.
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За рахунок доброчинних внесків громадян Дублян, колективів
Університету та інших організацій 24 серпня 1994 р., у річницю
проголошення незалежності України, в Дублянах на центральній площі,
поруч з Дублянською середньою школою урочисто відкрито пам’ятник
великому синові України Тарасу Шевченку роботи скульпторів Василя
та Володимира Одрехівських, архітектори Василь Гризлюк, Ярослав
Фамуляк та Володимир Мазепа10. Бронзове погруддя Великого
Тараса з благородним, вдумливим обличчям розташоване на фоні
розкритої книги – символу мудрості та знань і встановлене на консолі
прямокутного постаменту. Колона потинькована набризком з білого
цементу, а під погруддям, на лицевій стороні консолі встановлено
мармурову табличку з викарбуваним написом: “Діла добрих
обновляться, діла злих загинуть. Тарас Шевченко”.
Колона з погруддям розташована на п’єдесталі доволі складної
конфігурації Східна частина п’єдесталу доповнена піднятим,
консольним столом для покладання квітів.
У січні 1999 р. на округлому сквері перед колишнім головним
навчальним корпусом академії за кошти громадськості встановлено
пам’ятний знак з чорного граніту, на лицьовому шліфованому
боці якого вирізьблено тризуб і напис: “ТУТ БУДЕ СПОРУДЖЕНО
ПАМ’ЯТНИК СТЕПАНУ БАНДЕРІ”.
Дня 5 жовтня 2002 р. тут був відслонений і освячений монумент
визначному діячеві національно-визвольних змагань України,
провідникові Організації Українських Націоналістів, студентові
рільничо-лісового факультету Львівської політехніки 1928-1933 років
Степанові Бандері, різця скульпторів Ярослава та Володимира
Лози, архітектурну частину виконали архітектори Микола Шпак і
Володимир Блюсюк.
Бронзова статуя висотою 3,5 м зображає молодого Степана на
повний зріст, зі шляхетним обличчям, правою рукою на серці та
книгою у лівій. Майбутній провідник неначе вийшов з навчального
будинку та впевнено крокує до боротьби за утворення Української
незалежної держави. Фіґура встановлена на потужному червоному
монолітному пісковику, який безкоштовно офірував для університету
Застійницький кар’єр Теребовлянського району Тернопільської області.
Постамент виконаний у формі нерівностороннього видовженого в
плані п’ятикутника розміром 2,7×1,6 м і висотою 1,2 м. На південній
площині каменя читаємо напис “СТЕПАН БАНДЕРА”.
На західному фасаді колишнього головного навчального корпусу
Академії рільництва у Дублянах, з правого боку від вхідних дверей
у міжвіконному просторі на висоті 2,5 м встановлено у січні 1993
барельєф Степанові Бандері роботи скульпторів Василя та Володимира
Одрехівських. Плита барельєфу розміром 1,11×0,75 м, виконана з
білого вапняку, має зліва та зверху з фігурне обрамлення. Погруддя
10
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Степана з ледь повернутою до вхідних дверей головою розташоване
в центрі, верхній лівий кут оздоблений китицею червоної калини,
внизу викарбуваний напис: “СТЕПАН БАНДЕРА тут студіював у
1930-1933 рр.”
2000 року відслонений барельєф професорові Євгенові
Храпливому, дійсному членові НТШ, ідеологові і практикові суспільної
агрономії в Галичині, директорові станової організації хліборобів
“Сільський господар”, творцеві сільськогосподарської освіти, зокрема
створив “Хліборобський Вишкіл Молоді”, засновникові Товариства
українських агрономів і першому його голові, який виконали
скульптор Ярослав Лоза та архітектор Микола Шпак.
На бронзовій плиті розмірами 1,04×0,59 м, змонтованій з лівого
боку від вхідних дверей колишнього головного корпусу симетрично
до пам’ятного знака С. Бандері, бачимо в завершеній аркою ніші
погруддя Є. Храпливого, поруч з правого боку – декілька колосків
пшениці. Під погруддям напис: “Тут працював видатний вчений і
педагог, професор ЄВГЕН ХРАПЛИВИЙ 1898-1949”.
У день відзначення першої річниці проголошення незалежної
Української держави при дорозі до Грибович поблизу озера було
освячено меморіальний хрест, який виготовили працівники
Дублянського торфопідприємства. На невисокому постаменті,
виконаному з бетону та мармурової крихти, встановлена ажурна,
ґратчаста у всіх деталях металева конструкція хреста висотою 3,5 м.
Верхнє та бокові рамена хреста довжиною 0,75 м загострені та дещо
розширені на кінцях. Стояки та горизонтальні елементи кістяка
ферми виконані з рівносторонніх кутників, проміжні конструктивні
елементи – пластинки нержавіючої сталі. Кути перетину центрального
стояка з поперечиною оздоблені невеликими точеними хрестиками.
До хреста прилаштована табличка білого мармуру (0,32×0,25 м)
з вирізьбленим написом: “ХРЕСТ СВОБОДИ НА ПАМ’ЯТЬ
ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНИ ВІЛЬНОЮ, НЕЗАЛЕЖНОЮ 24 СЕРПНЯ
1991”. Хрест огороджений ажурною металевою решіткою.

565

Реставрація
та збереження
культурної спадщини

566
Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 566-581

Микола БЕВЗ, Данута БAРНАТ-ГУНЕК, Беата КЛІМЕК

Причини руйнування пам’яткових
кам’яних об’єктів
(на прикладі Львова, Казімежа Дольного і Яновця)
Вступ. Проблема захисту від руйнування кам’яної скульптури
та архітектурного декору на фасадах будівель має тривалу історію.
Віддавна застосовувалися як активні архітектурні (дашки, гзимси,
едикулі та ін.), так і пасивні засоби захисту (просочування і покриття
поверхні гідрофобізувальними розчинами, поліхромія, і навіть
позолота, яку теж можна розглядати не лише як художній засіб, але й
як захисний). Сьогодні у зв’язку із критичним станом багатьох творів
кам’яного різьблення, які експлуатуються під відкритим небом, до
цієї проблеми знову звертаються реставратори та пам’яткоохоронці.
Стараємося розглянути причини критичного стану кам’яних пам’яток
на вибраних прикладах із двох місцевостей: Люблінщини у Польщі (де
найцікавішими місцями зі збереженими творами художньої обробки
каменю є забудова міста Казімежа Дольного і комплекс будівель замку
в Яновці) і Львова (де традиції кам’яної скульптури і декорування
фасадів та інтер’єрів будівель різьбленими кам’яними елементами
дуже давні і збереглися сотні архітектурних творів доби ренесансу і
бароко виняткової цінності).
Аналізовані польські об’єкти розміщені на Люблінській Височині,
яка простягається в регіоні Пулав і Казімежа Дольного. Саме в цій
місцевості поширені карбонатно-кремнієві гори, зустрічаються
безвапняні і вапнякові валуни, мергелі, пористі і щільні опоки.
Натуральні запаси скельної сировини віддавна сприяли розвитку
місцевої архітектури. Часто, як у випадку Казімежа Дольного над
Віслою, виникали краєвиди виняткової краси, які складалися
з природного ландшафту та архітектурних об’єктів, що разом
сформували особливу естетичну вартість, доповнену давньою
традицією багатого декорування будівель кам’яною різьбою. Нині
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регіон Казімежа Дольного над Віслою являє собою загальновизнане
історичне і культурне надбання кам’яної різьби і архітектури (рис. 1, 2).

Рис . 1. Шпихлір Уляновських
з другої половини XVI ст.
Найстаріший шпихлір в Нижньому
Казімєжі, унікальна пам’ятка
у зв’язку з наявністю сграфіто і
поліхромного живопису

Рис . 2. Головні фасади
Пшибилівських кам’яниць (“Під св.
Миколаєм” і “Під св. Кшиштофом”)
на Ринку в Казімежі Дольному

Рис . 4.
Фрагмент
головного
фасаду каплиці
Бої мів у Львові
(поч. XVIІ ст.).
Унікальна
пам’ятка
архітектури та
сницарства

Рис . 3. Креслення фасаду Чорної
кам’яниці, пам’ятки архітектури кін.
XVI ст., фасад і декор якої повністю
виконані з каменю вапняку
(архів кафедри РРАК НУЛП)

Рис. 5. Деструкція унікальної
різьбленої з вапняку підпори балкону
на головному фасаді кам’яниці № 36 на
пл. Ринок у Львові
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Пам’яткові об’єкти в Казімежі Дольнім над Віслою та в його
околицях будувалися переважно з осадової вапняно-кремнієвої
породи, яку за петрографічними характеристиками відносять до
вапняків.
На будівлях, розміщених у Казімежі Дольному, спостерігаються
значні пошкодження кам’яної декорації, які до того ж дуже
прогресують і загрожують знищенням вартісних творів. Окремі з
них вже сьогодні вимагають кропіткої і негайної реставраційної
реконструкції з попередньою розробкою комплексних консерваційнореставраційних робіт. Наперед відомо, що збереження об’єктів,
виконаних з пористого каменю, як, наприклад, з опоки чи вапняку,
є однією з найважчих проблем реставраційної практики.
Значний ступінь руйнації окремих різьблених з каменю частин
пам’яток загрожує втратою автентизму та швидкою деградацією
унікальних, цінних та вражаючих ренесансних об’єктів як
Люблінщини, так і Львова. Вапняна порода, з якої збудовано більшість
історичних об’єктів та пам’яток архітектури в Казімежі Дольному,
є каменем, який особливо важко піддається процедурам реновації
і консервації. Його специфічний мінеральний склад, структура, а
також часто погана попередня консервація та дефекти ремонтних
робіт, застосування прийомів не завжди сумісних з реставраційними
рекомендаціями привели до стану, який вимагає негайного втручання
і порятунку. Тому нинішні заходи зі збереження фасадів пам’яток
архітектури в Казімежі Дольному і його околицях вимагають не
лише вивчення специфічних особливостей місцевого каменю, але
також урахування помилок, скоєних під час попередніх ремонтних і
реставраційних робіт1. Невідповідно застосовані будівельні матеріали
(цементні затирки та пломби на вапняні тиньки, фарби з низькою
паропроникністю, брак додаткових металевих елементів даху та
ін.), часте недотримання комплексних ремонтних схем (проведення
ремонту без виконання відповідної гідроізоляції) призвело до ще
більших, інколи невідворотних ушкоджень. Подібна картина й на
об’єктах центральної частини Львова. Цементні пломби, невідповідні
тиньки чи пофарбування можна побачити на таких унікальних
будівлях, як Королівська кам’яниця, кам’яниця Массарівська, палаці
Любомирських (Ринок, 10 - Руська), костелі оо. Бернардинів та інших
пам’ятках (рис. 5, 6).
У центральній частині міста Львова можемо зустріти багато
будівель, зведених з каменя-вапняку. Проте найбільш вражаючими
є приклади застосування різьбленого у камені архітектурного декору
та кам’яної скульптури для опорядження фасадів будинків. За цим
мистецьким явищем, яке найбільше процвітало у XVI – початку
XIX ст. Львів можна віднести до одного з найцікавіших міст у
1
Barnat–Hunek D. Na ratunek zabytkom // Kalejdoskop Budowlany. – 2006. – N. 1. – S.
65-67.
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Рис. 5. Прогресуюча деструкція
різьби на п’єдесталі порталу
кам’яниці Корнякта (пл. Ринок, 6)
у м. Львові

Рис. 6. Деструкція білокам’яної
скульптури на фасадах костелу
оо. Бернардинів

Європі. Здебільшого у львівських кам’яницях з вапняку будували
фундаменти, різьбили віконні обрамування та вхідні портали,
виконували скульптурні оздоби, архітектурні профілі гзимсів та
карнизів та ін. У забудові львівського середмістя збереглися унікальні
пам’ятки – взірці високомистецької різьби з вапняку: фасади та
інтер’єр каплиці Боїмів і Успенської церкви (поч. XVIІ ст.), каплиця
Кампіанів, фасад Чорної кам’яниці і кам’яниці Корнякта, кам’яниці
Масарівської, кам’яниці Гепнерівської, палацу Любомирських та ін.
Виняткову вартість мають кам’яні оздоби греко-католицької катедри
св. Юра XVIII ст.
У дослідженнях як польських, так і українських авторів багато
писалося про мистецьку вартість та атрибуцію білокам’яної різьби й
архітектури чи то у прив’язанні до Львова, чи до Казімежа Дольного
(О. Бірюльов, В. Вуйцик, В. Любченко, Д. Барнат, Б. Клімек, В. Франус
та ін.), проте питання технології реставраційних робіт для творів з
каменю-вапняку поки що залишаються розкритими недостатньо.
Про це, зокрема, свідчать дискусії про останні реставраційні роботи
у центрі Львова – реставрацію скульптури і декору фонтанів на
пл. Ринок, реставрацію скульптур з кам’яниці на пл. Ринок, 3,
численні дискусійні “ремонтні” пофарбування декору і скульптури
на багатьох кам’яницях пл. Ринок, на вулицях Галицькій, Руській,
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Рис. 7. Прогресуюча деструкція
південно-східного фасаду шпихліру
(зерносховища) Уляновських

Рис. 8. Численні знищення стін Замку
в Яновці

Вірменській та ін. Обгрунтовані проектні пропозиції, які базувалися
на всебічному вивченні стану пам’ятки та містили розділ з технології,
було виконано для консерваційно-реставраційних робіт з порятунку
скульптурної групи “Голгота” біля стін Латинської катедри та каплиці
Кампіанів (під керівництвом професора Януша Смази). Ця робота
залишилася малопомітною для спеціалістів та громадськості, тому її
варто опублікувати в наукових збірниках та популяризувати через
широку пресу.
У нашій статті постараємося розкрити причини і висвітлити
катастрофічні наслідки дезінтеграційних робіт на кам’яних творах
мистецтва та пам’ятках архітектури XVI–XVIIІ ст., а також хочемо
акцентувати на важливості аналізу характеристик різних видів
вапнякового каменю (що його використовували у тогочасному
будівництві), які необхідно враховувати при консерваційнореставраційних роботах.
Характеристика мінералогічної петрографії вапняків
на прикладі досліджень об’єктів на Люблінщині.
Вапняк, який зустрічаємо на архітектурних об’єктах у цій
місцевості, відомий також під регіональною назвою “вапняк

Кальцит кварц опал мусковит

Рис. 9а. Дифрактограма складу мінеральної породи
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Рис. 9б. Склад та структура мінеральної породи у збільшенні під мікроскопом

Казімежській”. Це порода зі органічно детритичною структурою.
Вона утворена з дуже подрібнених опалово-халцедонових фрагментів
голок (уламків) мушлів зцементованих за допомогою кальцитоопалового в’яжучого, яке сформоване за типом заповнюючої маси
(рис. 7). Зернистий каркас представлений головним чином кварцом,
а також другорядно розповсюдженими - слюдою, гідратом заліза і
глюконітом (рис. 9a, 9b).
Такі скельні породи разом з мергелями, валунами, звичайною
крейдою і вапняками творять кілька протилежних літологічних серій
крейдистого віку, в яких шар залягання вапняку Казімежського в
околицях Бихави доходить до 90 м.
Дуже невигідною характеристикою вапняку з регіону Казімежа
Дольного (з погляду застосування матеріалу у будівництві) є його
пориста структура, яка спричинює його низьку стійкість до дії води.
Нестійка до води і морозу кам’яна порода піддається прискореній
деструкції, особливо коли в ній знаходяться розчини солей, які
додатково підсилюють процеси його знищення. Значною мірою ці
властивості каменю нині обмежують його широке використання
як конструктивного і зовнішнього опоряджувального матеріалу,
хоч на практиці він віддавна був широко вживаним у будівництві.
Підтверджено, що залежно від вмісту мулистих мінералів
морозостійкість породи значно знижується2. Це спричинене
слабшою структурою породи, коли валуни є вільно розкладеними в
основі (матриці), побудованій з намулу, глини і дрібнокристалічного
кальциту.
2
Barnat–Hunek D., Franus W. Stan zachowania murów zabytkowego Spichlerza
Ulanowskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą // Postęp i nowoczesność w konserwacji
zabytków. – Lublin, 2005. – S. 49-53; Bralewska E., Penkala B., Zasuń H., Grynkiewicz M.
Badania przyczyn niszczenia odnawialnej elewacji Spichlerza Ulanowskich w Kazimierzu
Dolnym oraz możliwości wykonania poprawek. – Warszawa, 1983; Chmielewski Ł., Gnat
K., Barnat–Hunek D. Na ratunek zabytkom; cz. II – Zasolenie i zawilgocenie murów z
opoki wapnistej // Kalejdoskop Budowlany. – 2006. – N. 2. - S. 72-76; Domasłowki W.
Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych // Skrypty i teksty
pomocnicze. – Toruń: wyd. UMK , 1993. – S. 1-253.
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Зв’язок кремнію і кальциту спричиняє сильну зв’язаність породи,
а також підвищує її витривалість. Натомість мулисті домішки значно
впливають на ослаблення витривалості вапняку. Від виду мулистих
мінералів залежить пористість і проникність породи.
В околицях Казімежа Дольного нині видобувають як ламаний
(між іншим до регулювання р. Вісли) камінь, так і будівельний камінь
у блоках до виготовлення фасадних лицювальних плит та стінових
блоків, а також рідше щебінь, який можна використовувати як
легкий заповнювач до бетонів.
У Львові застосовувалися вапняки з кількох родовищ. Зокрема,
відомо при доставку каменю з околиць Миколаєва на захід від міста,
з Бережанщини та інших місцевостей. Є також історичні відомості
про добування каменю для будівництва в околицях самого міста.
Але спеціального дослідження петрографічних характеристик та
властивостей каменів з різних родовищ ще не проводилося. Можна
наголосити на необхідності та терміновості такого дослідження3.
Причини руйнування. Причини руйнування різних об’єктів, і
зокрема пам’яток архітектури з вапняку, змінювалися з часом, так як
змінювалося призначення будівель чи споруд, спосіб їх використання,
вплив довкілля. Проте головною причиною постійно прогресуючої
дезінтеграції матеріалу найчастіше є вода, яка протягом багатьох
років може діяти деструктивно, розчиняючи і вимиваючи мінеральні
складники з вапняку. Причини руйнування вапняку потрібно також
вбачати в низькій його морозостійкості, на яку має вплив його
висока пористість (35,2–39,80%) і можливість насичення (вбирання
вологи), що особливо можна побачити на південних фасадах об’єктів
(наприклад шпихліру Уляновських в Казімежі чи замку в Яновці).
Нерозривно пов’язане з насиченням водою явище міграції солі
всередину дуже пористої породи.
Прикладом деструкції каменю внаслідок таких чинників є
незадовільний стан автентичних решток фундаментів Успенського
собору в с. Крилосі (пам’ятки археології ХІІ ст.). Об’єкт збудований
у старій будівельній техніці із застосуванням мурування з опоки та
блоків вапняку і природного алебастру4. Дослідження проведені за
участю спеціалістів фірми “Конрест” показали значне перевищення
допустимого рівня вологості тіла фундаментів та їх прогресуючу
деструкцію.
Додатковим чинником, який руйнує структуру вапнякового
каменю, є присутність біонаростів, а також грибів, які сприяють
виникненню органічних кислот, а ті в свою чергу розчиняють
3
Кафедра РРАК НУЛП подала заявку на отримання гранту ДФФД у 2009 р. на проведення таких досліджень. Можливість отримати фінансування такої наукової роботи у
нинішніх складних економічних умовах виглядає не надто оптимістично.
4
Проект консервації пам’яки археології ХІІ ст. фундаментів Успенського собору в
с. Крилос Галицького р-ну Івано-Франківської області. – Архів кафедри РРАК НУЛП.
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мінеральні складники каменю, що спричиняє за собою збільшення
діаметрів капілярів, а отже, і пористості, внаслідок чого відбувається
також зниження морозостійкості.
Останнє явище спостерігаємо на багатьох пам’яткових об’єктах
Львова. Біонарости зафіксовано на кам’яному декорі кам’яниці
на пл. Ринок, 10, на деталях каплиці Боїмів і каплиці Кампіанів,
скульптурному декорі кам’яниці на пл. Ринок, 3 та ін.
Вода. Архітектурні об’єкти, як пам’ятки, так і сучасні будівлі,
виконані з вапняку, піддаються впливу вологості, особливо в тих
випадках, коли бракує відповідної гідроізоляції чи водозахисту.
Інтенсифікація впливів води на камінь залежить від багатьох
чинників. Перш за все це пов’язане з мінеральним складом каменю,
його текстурою та структурою. Вода є безпосередньою причиною
прогресуючої дезінтеграції кам’яних стін, виконаних з вапняку –
будівельного матеріалу, особливо не стійкого до її дії.
Незалежно від джерела вологості, наслідки надмірного зволоження
такі:
- пониження фізико-механічних властивостей, наприклад,
зменшення міцності стін, зниження витривалості та міцності на
стискання навіть до 50% (у випадку вапняку);
- структурна деградація перегородок внутрішньої структури
каменю, спричинена механічною, біологічною та хімічною корозією;
- погіршення гігієнічно-санітарних умов через надмірну вологість
повітря, а також дефектну вентиляцію в житлових приміщеннях, що
створює невідповідний мікроклімат.
На висоту капілярного підняття води в тілі стіни має вплив
структура матеріалу, тобто діаметр пор та капілярів, а також густина
рідини, що транспортується. Чим більший діаметр мають капіляри,
тим міграція води більша. Потрібно підкреслити факт, що капілярний
рух води можливий лише в капілярах відповідного діаметру.
Скібінський5 подає, що в субмакропорах діаметром 10-4-10-3 мм
спостерігається повільна ламінарна фільтрація рідини, натомість у
відповідних більших (10-3-10-1 мм) макропорах наступає інтенсивний
капілярний рух.
Більшість історичних об’єктів та пам’яток в Казімежі Дольному
не мають жодних засобів захисту та забезпечень проти дії води,
внаслідок чого виникає деструкція стін, що додатково підсилюється
негативним впливом холоду, а також процесами кристалізації солей.
Схожа ситуація також у Львові. Більшість кам’яниць у середмісті
не мають горизонтальної гідроізоляції стін або, якщо й мали її раніше,
то сьогодні вона не чинна. Немає також відповідного захисту від
5
Skibiński S. Udział soli rozpuszczalnych w wodzie w procesach niszczenia kamiennych
obiektów zabytkowych oraz konserwatorskie sposoby ograniczania // Ochrona Zabytkow.
– 1985 – N. 3/4. – S. 244-257.
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атмосферної води для декору та скульптури на фасадах чи аттиках
будівель. Часто бачимо порушений водозахист і відведення води
на балконних плитах, внаслідок чого під загрозою руйнування
перебувають різьблені кронштейни, герми і атланти.
На рис. 10, 11 подаємо приклад деструкції поверхні тіла колони
та архівольта з вапняку на кам’яниці № 20 на вул. Вірменській, а
також деструкцію цінних різьблених деталей порталу каплиці Трьох
Святителів. В останньому випадку спостерігаємо негативні наслідки
дії вологи у конкретному місці, а не на всій поверхні деталі. Це може
бути результатом дії постійного замокання від дощової води або дії
капілярного підтягання вологи і руйнування поверхні каменю у місці
її найбільшого випаровування та відповідно висолювання.
Солі, розчинні у воді. Згубний вплив вологості на стіні
є значно більший, коли вода, що транспортується капілярами
всередині каменю, містить більше агресивних хімічних сполук, а
також водних розчинів солей. В умовах змінної зволоженості, коли
доходить до поперемінного висихання і зволоження об’єкта, вони
можуть спричиняти великі ушкодження елементів будівель. Корозійні
процеси проявляються вицвітанням, нальотами, зміною забарвлення
матеріалу, процесами кристалізації солі на поверхні стін (рис. 10-17).
Ці процеси особливо виразно спостерігаються на готичному порталі,
розміщеному в проїзді кам’яниці № 18 на пл. Ринок у Львові, а також
на прикладах корозії стін у замку в Яновці, в партерному поверсі
дзвіниці Вірменської церкви, стін низки кам’яниць на пл. Ринок,
вул. Руській, Вірменській, Краківській, Староєврейській у місті
Львові.
Як результат випаровування води з поверхні каменю, наступає
кристалізація солей в зоні випаровування. Зона випаровування може
виступати на поверхні каменю, а в разі дуже повільного руху розчину
до поверхні випаровування відбувається з середини стіни. Оскільки
в порах вапняку вода утримується довго і випарюється повільно, солі
кристалізуються в його внутрішніх шарах, що спричиняє зростання
кристалічного тиску на капіляри кам’яної породи і повільну її
деструкцію.
Подібні руйнування, і навіть більші, ніж ті, що пов’язані з
явищем замерзання–розмерзання, спричиняють, як бачимо, процеси
кристалізації і розчинення солей. Це явище у випадку вапняку можна
спостерігати перш за все на південних фасадах, на яких кількість
та амплітуда процесів висихання і зволоження відбуваються значно
частіше. Там також виступають великі амплітуди температур, під
час яких солі кристалізуються у сухій формі, а потім при нижчих
температурах розбухають і збільшують свою масу6.
6

Domasłowki W. Profilaktyczna konserwacja ... – Toruń: wyd. UMK , 1993. – S. 1-253.
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Рис. 10, 11. Деструкція поверхні каменю в декорі кам’яниць на вул. Вірменській,
20 та у декорі порталу каплиці Трьох Святителів на вул. Руській у Львові

Рис. 12. Корозія стіни замку в
Яновці, спричинена високим вмістом
купоросу і нітратів у капілярній
волозі

Рис. 14. Хімічна і біологічна корозія
стін замку в Яновці

Рис. 13. Сіль (галітова глазур),
яка виступила на вапняковій
стіні замку в Яновці

Рис. 15. Знищення штукатурок
і стіни шпихліру Уляновських,
спричиненого високим засоленням
і зволоженням
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Джерелом засолення об’єктів Казімежа над Віслою, між іншим,
є забрудненість повітря у зв’язку з близьким сусідством хімічного
заводу з виготовлення мінеральних азотних добрив у м. Пулавах,
яке спричиняє велику концентрацію сірки й азоту в повітрі. У
центральній частині Львова джерелом може бути забрудненість
повітря від транспортних потоків.
Зміни температури. Зміна кількості води в камені,
спричинена змінами температури, так, як і раніше описані чинники,

Рис. 18. Головний фасад кам’яниці
Целейовскої в Казімежі Дольнім із
забезпеченою системою аттиків

Рис. 19. Корозія неоднорідної стіни
пам’ятки архітектури – шпихліру
Уляновських у Казімежі Дольнім

Рис. 20. Руйнування різьбленої в
камені декорації фасаду будинку № 10
на пл. Ринок у Львові

Рис. 21. Багатократно
ремонтований обледенілий (зима
2009 р.) архітектурний декор
кам’яниці № 10 на пл. Ринок у Львові
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Рис. 22. Біонарости на
білокам’яному декорі фасаду
кам’яниці № 10 на пл. Ринок у Львові

Рис. 23. Прогресуюча біологічна
корозія південного – східного фасаду
Зерносховища Уляновських

може руйнувати його в механічний спосіб. Разом з пониженням
температури зростає розкільний тиск льоду, який становить
21,15 kN/cm2 при температурі мінус 22°C. Це спричиняє велике
падіння міцності, а в кінцевому ефекті знищення і лущення каменів.
Найменш стійкими до дії морозу є дрібнопористі камені, що виявляють
велику процентну здатність до насичення, оскільки капіляри, що
мають малі діаметри, повністю наповнюються водою.
Виконані порозиметричні дослідження вапняку виявили най
більший вміст порів при діаметрах від 28 до 1951 мк. Така мік
роструктура каменів сприяє поглинанню капілярної води, яка під
час замерзання розколює тіло каменю. Наслідки дії морозу особливо
добре видно на незахищених фрагментах фасадів будівель, як то
карниз чи аттик (рис. 18, 19), які є піддані на дію дощової води, що
містить шкідливі хімічні сполуки. Яскравим прикладом руйнування
каменю від дії морозу й води є декор наріжної підпори кам’яниці
№ 10 на пл. Ринок у Львові (рис. 20, 21).
Багатолітній ефект корозійних процесів в пористому вапняку
є трохи інший. Він залежить, наприклад, від стану та орієнтації
фасаду. Стіни об’єктів з південної сторони мають численні знищення
каменів і заправи (розчину), тут може виступати випадання каменів,
бракувати з’єднання розчину з камінням.
Прикладом знищень, спричинених коливанням температури,
термічної напруги, багатократних циклів замерзання і розмерзання
є хоч би контрфорс пам’ятки архітектури XVI ст. – зерносховища
Уляновських в Казімежі Дольному над Віслою. Контрфорс має сильну
деструкцію як каменів, так і в’яжучої заправи між ним. Камені з
легкістю можна витягнути зі стіни, розчин кришиться і дробиться
в пальцях, можна побачити групи живих організмів. Частина стіни
покрита сірою патиною, особливо зовнішній шар розчину. Натомість
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стіни з північної сторони в міру цілі, стабільні, з численними сірими
нашаруваннями7.
Біологічні
чинники.
Деструктивним
чинником
і
малоестетичним явищем на фасаді є біологічна корозія, яка
особливо небезпечна у випадку пораження автотрофічними та
гетеротрофічними мікроорганізмами. Біологічними чинниками, які
мають руйнівну дію на вапняк, бувають: дрібна рослинність, мох
(рис. 22, 23), гриби і бактерії. Спричиняють вони два типи знищень:
механічний і хімічний. Для прикладу, вапняк Казімежський особливо
піддається атаці бактерій. Бактерії, які живуть в землі або всередині
каменю, перетворюють (siarczany) сірчани купорос у сульфіди і
надсірчані сполуки, які потім вимиваються водою на поверхню
каменю, а там як результат діяльності окислювальних бактерій
переходять з поверненням в купорос (рис. 12). Дуже небезпечні з
огляду на мінеральний склад вапняку є нітратні бактерії, які змінюють
кальцит в азотні солі, що веде до розщеплення каменю в жовтий
порошок. Водорості, нарости, як і гриби, спричиняють виникання
органічних кислот, які розщеплюють складники розчинів і основу
породи.
Якщо будівля знаходиться поблизу джерела вологості і рясної
рослинності, вплив мікроорганізмів невідворотний. На вапняних
стінах можна спостерегти між іншим гриби у вигляді темних плям,
що спотворюють вигляд фасаду. Одним з прикладів є південносхідна стіна зерносховища, яка знаходиться по сусідству з високим
залісненим урвищем (рис. 23) і представляє дуже невигідні умови до
зовнішнього експонування будівлі. Чорні плями нагадують скоріше
підтікання, спричинені атмосферними забрудненнями і браком
додаткових елементів даху, ніж біологічну корозію.
Виконавські помилки. Нинішній негативний стан збереження
фасадів пам’яток в Казімежі Дольному не можна пов’язувати лише
зі специфічними властивостями вапнякового каменю, такими
як висока пористість, низька морозостійкість, невідпірність на
забруднення середовища тощо. Недопустимими є, перш за все,
виконавські помилки під час ремонтів, а також реставраційних
процедур. Неправильний підбір технології, невідповідно застосовані
будматеріали (цементні штукатурки поверх вапняних, фарби низької
паропроникності, брак додаткових захисних елементів дахів та ін.),
часто незастосування комплексних ремонтних схем, випадковий
відбір матеріалів, проведення ремонту без виконання відповідної
гідроізоляції призводить до ще більших, інколи невідворотних
пошкоджень.
На багатьох об’єктах вапняна штукатурка не має майже жодного
зчеплення з підосновою, яким є вапняк. Часто бракує оригінальних
7
Franus W., Barnat–Hunek D. Przyczyny niszczenia zabytkowych budynków z opoki
wapnistej w Kazimierzu Dolnym // Świat Kamienia. – 2005. – N. 35. – S. 32-34.
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Рис. 24. Стан збереження
штукатурок Замку в Яновці

Рис. 25. Знищення штукатурки
під карнизом – стан 3 роки після
виконання ремонту

штукатурок, а ті, які збереглися, не є в задовільному стані. Широке
коло досліджень у цій сфері виконано в Політехнічному Варшавському
Університеті8. Автори розробки в контексті проведених досліджень
роблять висновки, що вапняк є каменем, не придатним до
оштукатурювання, про що може свідчити катастрофічний стан
збереження штукатурок на багатьох будівлях (рис. 24, 25).
Багато об’єктів не мають жодної гідроізоляції, що створює вигідні
умови до міграції солей, що підтягуються капілярно з водою з ґрунту.
Це призводить до серйозних ушкоджень штукатурного розчину і
самої основи стіни (рис. 10-17).

Донедавна на фасадах пансіонату “PTTK” при вул. Краківській
в Казімежі можна було спостерегти дефекти погано проведеної
реновації. Капітальний ремонт об’єкта виконано 1999 р., а 2002 р.
будівля вже вимагала повторних ремонтів (рис. 25). Нині проведений
черговий ремонт фасаду будівлі.
8
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Рис. 27. Стан бази колони кам’яниці
Корнякта на пл. Ринок у місті Львові.
Результат неправильних ремонтів

Рис. 28. Відпадання тиньку і
деструкція каменю на цокольному
поверсі кам’яниці № 36
на пл. Ринок у Львові

Неналежне виконання заходів із забезпечення будівлі від вологи
з ґрунту веде до ще більших знищень усередині будівлі. Таким
прикладом помилкового проведення робіт із забезпечення стін
підвалів пам’ятки є заходи в замку (рис. 26) чи в костелі в Яновці
(обидва об’єкти є пам’ятками архітектури, рис. 27).
Застосовуючи конкретне рішення, слід пам’ятати про комплексне
забезпечення стін. У наведеному вище випадку було зовсім пропущене
виконання закріпного карнизу для вертикальної гідроізоляції стіни,
що зробило можливим попадання опадової води між стіною і новою
мембранною ізоляцією. Затікаючи додолу, опадова вода не має
можливості випаровуватися, що і є причиною замокань на стінах,
а також появи плісняви на експонатах у виставковому залі, що
знаходиться в підвалі замку.
Висновки. Наведені приклади збереження мурованих з
вапняку стін, різьбленого білокам’яного декору і тиньків на багатьох
пам’ятках зі Львова, Казімежа Дольного, Яновця свідчать про
незадовільний, а то й катастрофічний їхній стан. Причини знищення
кам’яних творів і пам’яток архітектури змінювалися в часі, так
як змінювалося призначення об’єктів (частина об’єктів Казімежа
Дольного використовувалася, наприклад, як склади штучного
добрива), спосіб їх використання, вплив довкілля (русло Вісли, яке
постійно змінюється, забрудненість атмосферного повітря) та ін.
Значна кількість пам’яткових об’єктів у Казімежі Дольному
і Яновці вимагає розробки й реалізації повної та комплексної
реставраційної програми. Особливо це твердження справедливе
для Львова, де, наприклад, на унікальній бароковій кам’яниці на
пл. Ринок, 3 роботи з реставрації фасадів виконувалися окремо
від робіт з реставрації скульптур з фасаду, а роботи в інтер’єрах
виконувалися взагалі без затвердженої реставраційної документації
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і були виразно антиреставраційними. Прикладів некомплексного
підходу до реставрації, на жаль, ще дуже багато. Неправильне
застосування матеріалів і технологій поступово збільшує степінь
знищення білокам’яних творів скульптури й архітектури, веде до
деградації об’єктів, які репрезентують неповторне мистецьке і
архітектурне явище ХVІ–ХVІІІ століть на Люблінщині та Львівщині.
Потрібно зрозуміти те, що вапняк, з якого побудовано більшість
тодішніх об’єктів, є каменем дуже важким і вимогливим в аспекті
його консервації і реставрації. Агресія опадової води і капілярне
підняття вологи з ґрунту спричиняє величезні, чи не найбільші,
втрати в інтер’єрах та екстер’єрах архітектурних об’єктів.
Специфічний характер петрографії вапняків, що належать
до водонестійких порід, їхня висока пористість і можливість
водонасичення, а також високий вміст мулистих мінералів
спричиняють те, що камінь є дуже піддатливим на дію згубних
атмосферних чинників. Тому захист давніх творів архітектури і
сницарства, їх консервація та реставрація повинні бути плановані
на науковій основі і бути випереджувальними.
Проведені авторами дослідження стін і декору з вапняку
дозволяють стверджувати, що вологість і розчинні солі у воді є
найагресивнішими чинниками, яві руйнують структуру каменю.
Велике значення для збереження творів з вапняку має врахування
також змін температури, що пов’язано з багатократними циклами
замерзання і розмерзання та показником водонасиченості його
структури. Порівняно з іншими кам’яними породами, вапняк є
вразливим на дію агресивних біологічних чинників.
Зважаючи на висловлене, головною метою реставраційних дій
має бути ліквідація та обмеження наслідків і джерел зволоження й
засолення кам’яної конструкції.
Одним з елементів правильної охорони білокам’яних пам’яток
від опадової води, а також морозів, вивітрювання і забруднення
є застосування гідрофобізації матеріалу. Методика таких робіт є
окремою темою, яка вимагає спеціального розгляду. Надалі плануємо
звернутися до ширшого представлення явища гідрофобізації,
способів її дії, методів виконання, доцільності й можливості
застосування, огляду сучасних гідрофобних препаратів, а також
історії застосовуваних таких препаратів у минулому.
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Archaeology, Capitalism, and the Politics
Of Preservation in Post-Soviet Ukraine

E

nglish cultural historian David Lowenthal wrote, in a book with
the same title, that “The Past is a Foreign Country.” Although he
wrote largely about the United Kingdom, he discussed issues that are especially relevant to the following discussion– the differences between history and heritage, and how the latter can and has been manipulated to
alter understanding of the former to achieve a variety of goals, some noble, some not. This is the basic method of manipulation of heritage and
history that took place during the Soviet era to meet ideological goals, to
rewrite the past in order to serve the present and the future. To a great
extent, these methods of manipulation of cultural heritage, and especially the archaeological heritage, have been continued in Ukraine during
the past fourteen years following the collapse of the Soviet Union.1
Under the Soviet system, cultural and historical heritage affairs were
given selective, but occasionally deep, support if they met the needs of
the state. For example, monuments and museums honoring the sacrifice of Soviet citizens and forces during the Great War against Fascism
were erected in every city, town, and village. The memory of this epic
struggle was utilized as a great unifier of all the varied peoples in the
USSR, irregardless of nationality. In Ukraine, while cultural differences
between Russians and Ukrainians were officially played down – those
who tried to emphasize and preserve the distinctiveness of the Ukrainian
cultural and historical heritage were often brutally persecuted – the Russians encouraged and celebrated the study of the Kyivan Rus’ period
1
I am indebted to a number of Ukrainian architectural historians and archaeologists who
shared their experiences, opinions, documents, and photographs with me. They include
Mykhailo Sahaydak, Volodymyr Zotsenko, Yuriy Lukomskyy, Mykola Bevz, and Mykhailo
Rozhko. The text that follows is based on interviews and discussions with them that took
place between March and December 2004. David Lowenthal, The Past is a Foreign Country
(Cambridge [Cambridgeshire]; New York : Cambridge University Press, 1985).
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of the 9 – 13 centuries as the common source and ancient linkage
of Russian and Ukrainian history, with Kyiv as the mother city of all of
Russia (regardless of the fact that Russia did not really exist when the
Kyivan Rus’ empire was at its peak). This usurpation of the early history
of Ukraine to justify the desired unity between Russia and Ukraine had
its ideological roots in the 17th and 18th centuries, when Russian leaders
strove to extend their empire from the Baltic to the Black seas. In the
first half of the 20th century, this ideological policy led to an artificiallyinduced genocidal famine of the Ukrainian people during the process of
collectivization and the subsequent period of Stalinist terror.
During the post World War II Soviet era, the favorable policy towards
the historically distant Kyivan Rus’ period served to stimulate many efforts at historical preservation – historic sites were inventoried, monuments were erected, significant religious structures – those that survived
the anti-religious reign of terror and destruction of the 1930s – were
restored and preserved, historic districts in many cities were designated,
and historical and archaeological preserves were defined and protected
– but only if the history they presented was “safe” and consistent with
the goals of the state. Control of development was relatively easy, as the
state owned all property and controlled all access to construction activity. The Ministry of Culture and the various branches of the bureaucratic National Academy of Sciences strictly controlled the nature of all
sanctioned scholarship through control of the mechanisms of access to
and distribution of budgets and projects, and through official censorship
of all scholarship.
Underlying virtually all of the scholarship of this period was MarxistLeninist doctrine, and it also manifested itself in the study of archaeology.
As Mykhailo Sahaydak, a leader in the post-Soviet revision of our understanding of the history and context of the Kyivan Rus’ period stated, the
demands of Marxist-Leninist doctrine would not allow any comparisons
of the urban processes that contributed to the growth and development
of medieval Kyiv and other Soviet cities to the European processes of
urbanization during the Middle Ages.2 How could these capitalist cities
compare to the historical progression of cities and society in the Soviet
Union as posited in Marxist-Leninist doctrine in which society passed
directly from feudalism to socialism and communism? As these processes were not relevant to Soviet history, there was no need to even try
to make these kinds of comparisons. Sahaydak and Zotsenko illustrate
in their revisionist work the growth and development of early medieval
Kyiv closely paralleled those processes of urbanization that were at work
in Central and Western Europe at this time.
Although the Soviet-era government created and supported a wide
range of preservation structures – academic institutions, administrative
th
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Personal communication, November 2004.

584

Myron O. STACHIW

structures and organizations, a legal framework for the establishment
of protective sanctions, a well-established web of restoration and conservation workshops, and many historical and cultural museums, especially of the open-air type modeled on the proto-type in Skansen, Sweden
– their adherence to any of these laws and principles remained selective
and utilitarian. It was during this period that many significant ancient
historic monuments were destroyed in Kyiv in advance of the ultimately
unrealized plan to reconstruct the center of the city as a vast administrative complex for the Supreme Soviet of Ukraine, Communist Party of
Ukraine, and other important organs of government. As late as 1981
significant archaeological resources were ignored and then destroyed
during a reconstruction of the main square in Kyiv. On the other hand,
Soviet-era improvements to the infrastructure of Kyiv in the late 1960s
and early 1970s, with the construction of a second major underground
subway line from the Upper Town to the Lower Town, allowed massive
archaeological excavations that revealed some of the most significant
information yet about the early history of Kyiv. At depths as great as
15 meters below the surface in Podil or the Lower Town, archaeologist
discovered multiple buried horizons dating back to the 9th century and
contained remarkably well-preserved remains of log buildings, fences,
and pathways representing domestic, commercial, and religious structures from the 9th to the 13th centuries. These and subsequent finds
have provided the data and underpinnings of the new interpretations of
the urbanization processes of ancient Kyiv that have been developed over
the past decade.
The collapse of the Soviet Union in 1991 and declarations of independence by Ukraine and other former Soviet states brought great hope
and expectations that finally the history and culture of these states could
be studied and interpreted in a more objective manner that would better represent the realities of the past as well as meet the needs of these
new post-Soviet nations. However, in many of the states, and especially
in Ukraine, the economic depression set in for nearly the entire next
decade, along with little real change in the actual structure of social and
economic life – in most cases the existing Soviet leaders and administrators merely declared themselves no longer members of the Communist
Party and remained in place, to a large extent conducting business as
usual, only now no longer for the Communist Party and Soviet state,
but on behalf of themselves and their associates. As a result, government funding for culture, heritage, preservation and conservation of sites
and districts, and academic investigation and interpretation of the past
through archaeological investigation and preservation was virtually halted. Large numbers of active scholars and specialists left the country over
the next decade seeking opportunities to continue their work abroad, or
to find any other meaningful and profitable employment. While many of
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the laws for historic preservation from the Soviet days remained on the
books and had been reaffirmed by the new nation’s parliament - among
them requirements that construction in designated historic areas should
be strictly reviewed for its scale and compatibility, and that archeological
investigations be conducted prior to the issuance of construction permits
within these designated districts – most of these laws were openly and
even flagrantly violated in an atmosphere of widespread corruption and
lawlessness among all levels of government. As new urban construction
projects usually had a number of investors, both foreign and domestic,
and involved large sums of money, the stakes were quite high, and historic preservation and archaeology were often the first sacrificial victims
of the ensuing process equivalent to historic and cultural vandalism.
During this same period, the ruling government publicly supported
and employed the use of culture and heritage to cement their positions
as leaders of the independent state of Ukraine. A number of very visible projects were undertaken in the capitol city and beyond that would,
publicly, show that the government was interested in and cares about
the nation’s heritage; but in reality, these projects were merely superficial symbolic gestures. One such project was the reconstruction of the
magnificent St. Michael’s Cathedral of the Golden Domes in Kyiv. This
church, first erected in the 11th century, was intentionally destroyed
by the Soviets in an anti-religious frenzy in the early 1930s that also
cleared the way for the never fully-realized capitol administrative center. While extensive archaeological investigations were undertaken on
the site of the bell tower and church prior to construction, no attempts
were made to preserve in situ the subterranean structural remains of
the original structure, and no effort at all was made to examine and
preserve the remains of the larger monastery grounds within which the
cathedral was originally built and functioned until the early 20th century
as one of a number of buildings. The result is a magnificent building,
but a completely modern reconstruction of a building that exists outside
of its immediate historical context. Many questions remained regarding the planning and construction processes, awarding of contracts, and
actual costs of the project. The feeling of many scholars, preservationists, and cultural activists was that the government in power since gaining independence in 1991 had little or no use for history, for historical
monuments, and for enrichment of the historical and cultural experience and heritage of its people. On the contrary, the encouragement of
these activities and ideals would only serve to create more obstacles to
their plundering of the national wealth and national heritage for their
own benefit. Some compare this policy to the public statements made
by Soviet authorities after the Chornobyl Nuclear Power Plant accident
in 1986 and the releases of great amounts of radiation across the land,
that people should drink more vodka because it prevented the intake of
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radiation. What it really did was kept the people in a stupor and subservient. One is reminded in this situation of the adage that “knowledge is
power” – in this case we can substitute cultural and historical awareness
for the word knowledge – and the government authorities did not want to
empower the people of Ukraine with this kind of knowledge. Showy, spectacular reconstructions – perhaps the cultural equivalents to Disneyland
– were given center stage in place of substantive and contextually deep
cultural interpretations.
Several examples of the realities of historic preservation and archaeology in contemporary Ukraine will illustrate these points. In the Podil
district of Kyiv subway construction in the 1960s and 1970s revealed the
survival only a few meters below the surface of remarkable archaeological remains of the early history of Kyiv from the 9th to the 13th centuries
(Fig. 1). These strata tell a history of repeated inundations from the
Dnipro River and landslides from the unstable hills to the west, which
in the course of about three hundred years resulted in fourteen separate
periods of near total reconstruction of the portion of the city on the lower
river terrace after these natural disasters. The result was the deposition
of between ten and fifteen meters of soil and cultural deposits over the
original ground surface. Then in the mid 12th century these natural
disasters seem to have ended - at least on the scale with which they occurred in the previous three centuries. As a result, the ground surface
was raised by only about two to three meters since the 12th century.3
The construction resulting from the growth of this section of the city
from the 12th to the mid 20th centuries was relatively gentle on these buried, very significant, early cultural horizons. Footings and cellars often
extended no more than five to seven feet below the surface, well within
the range of modern accumulations of soil and building debris over the
centuries, and thus did not significantly impact these buried layers. But
modern construction practices and requirements are having a far more
critical impact. Since much of the modern construction that is being
allowed (often illegally circumventing building codes and requirements)
is taller and larger than the surrounding two- to four-story nineteenth
century buildings of Podil, and they are often being built now with deep
pilings as well as underground parking garages, the excavations for the
buildings are often extended into or even through the cultural horizons
of the 9th to 12th centuries. This makes it even more critical that proper
archaeological investigation be undertaken. However, the opposite is
often the case. Funds paid by developers for archaeology as required
during the licensing process sometimes never made it to archaeologists.
3
Mykhailo Sahaydak and Volodymyr Zotsenko, “The Origin and Characteristic Features
of the Early Urbanization of Kyivan Rus’”, a paper presented at the 2nd International
Conference on European History: Ancient to Modern, Athens Institute for Education and
Research, Athens, Greece, December 29, 2004.
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Excavations for one building in the Podil revealed the remains of a previously unknown 12th century log church structure – several courses of
the log structure even remained in place – as well as an 11th century
roadway with adjoining yards containing remains of houses and outbuildings. But insufficient funding and a very pressing construction
schedule brought the work to conclusion without any success at preserving the site or remains. Another construction project, also in Podil,
revealed the foundation of one of the first masonry churches constructed
in Podil during the mid 12th century (Fig. 2). Despite agreements made
over two years ago by the Institute of Archaeology, Cabinet of Ministers,

Parliament, city building officials,
and the developer, that the site
is very significant and that costs
should be provided to preserve the
foundations until a final decision
can be made on whether to turn
them into some sort of museum
or employ some other preservation strategy, the moneys have not
been provided and the site slowly
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deteriorated. Archaeologists saw no choice but to cover the structure
back up and continue the fight in courts. This, in fact, is exactly what
happened during the winter of 2004-2005.4
The reconstruction of the largest public square in Kyiv in 2001 – now
known as Independence Square and the site of the recent massive demonstrations, popularly known as the “orange revolution” against government falsification of the 2004 presidential election results, provides
another example of the flagrant violation of laws and disregard and disrespect for the nation’s historical and cultural heritage. The conflict over
this square dates back to the early 1980s when the square underwent an
earlier phase of reconstruction. Historians and archaeologists had identified the square as the site of one of several major entry points into the
medieval walled city; historical chronicles and graphic sources indicated
that gates were first constructed here in the 11th century through log and
4
Marina Heleva, “Podol as a Mirror of Problems in Urban Planning,” (In Russian)
Commercial Property No. 8 (12), August 2004:62-65; Olga Mel’nyk, “Archaeology’s Golden
Dust (In Ukrainian),” Ukrains’ka Gazeta, No. 31 (315):7, August 19, 2004.

ARCHAEOLOGY, CAPITALISM, AND THE POLITICS OF PRESERVATION...

earth fortification walls. These gates were destroyed by the invasion of
the Mongol-Tatar horde in 1240; the gates and fortification walls were
rebuilt numerous times, finally in stone in the 17th century. In the 18th
century, a grand square was built before the gates with colonnades, and
in 1876 it was the site of the building for the City Duma or city council.
In 1922, a monument to Karl Marx was built here. Later a statue of
Lenin overlooked the square. Clearly it was a central historical point in
the city’s long history.
However, the adoption of reconstruction plans by the Kyiv City Council in 1981 made no allowance for archaeological investigations. However, when all activity at the site halted because the leading officials in
the city, including those overseeing the reconstruction project, departed
for Moscow for a one-week Communist Party Congress, a group of archaeologists, led by Mykhailo Sahaydak and others, received permission
from a sympathetic official in the building department to spend some
time investigating the square. Their findings were spectacular: remains
of the 11th century fortification walls and gate with guardhouse; and a
log ramp leading to and through the gates. Based on these findings, the
archaeologists were reluctantly allowed one month to work, and then
all but a small fragment of the much larger surviving foundations of
the gates were destroyed. Some minor redesign of a large fountain was
accomplished to avoid these foundation fragments, but most of these
significant archaeological findings were destroyed.5
Reconstruction of the square in 2001 – this time with a huge underground shopping mall across the entire square, which would require
complete excavation to a depth of nearly ten meters over about five acres
– brought a near repeat of the 1981 situation. The archaeologists were
not incorporated into the process at first, despite proving twenty years
earlier that significant archaeological resources dating to the 11th century
were still present. However, persistence on their part resulted in several
weeks of work at the site, despite the fact that excavation work had already begun and more than half of the area had already been excavated
and removed by the construction contractors. Nevertheless, the results
were once again spectacular, proving that the ancient history of Kyiv lies
intact below the surface if only the archaeologists were allowed to look
for it and preserve it. Among the more significant finds were more of the
11th century fortification walls with intact log cribbing structures within
the walls, and several 11th century house yards with remains of wood
fences and log structures.6 (Fig. 3).
5
Yevhen Holibardov, “A Skating Rink Under Independence Square (in Ukrainian),”
Vechirnyj Kyiv,pp. 2-3, April 18, 2001; Olga Sushchenko, “The Lyadski Gates, a Prison,
Karl Marx …(in Ukrainian),” Vechirnyj Kyiv, p. 3, April 18, 2001; Ihor Osypchuk, “
Archeologists, who twenty years ago excavated gates of ancient Kyiv on Independence
Square, must watch through a hole in the fence as new construction takes place (in
Russian),” Factyi , April 2001.
6
Irina Kasyanova, “The City, Which Lies Beneath Our Feet (In Russian),” Gazeta PoKievski, No. 167:8, December 8, 2004.
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Given the intact nature of the findings, a detailed and sophisticated
plan for the creation of an underground archaeological museum within
the shopping mall was carefully prepared. Work had even begun to make
plaster castings of the fortification wall’s log cribbing and the removal of
some of the intact log cribbing from within the fortification walls for use
in the exhibition. However, one morning the archaeologists returned to
the site to see the plaster casting smashed by the wrecking ball of a crane
and much of the rest of the site also destroyed. The acts of destruction were blamed on the construction laborers, archaeological work was
halted, and the remaining archaeological remains were dug away within
days. All discussions about creating a museum and in situ preservation
of archaeological materials had come to an abrupt halt, and the proposed
temple to consumption and profit was built as scheduled.
Similar events have been occurring in the city of Lviv, in western
Ukraine. A decade ago the central portion of the city was recognized
by UNESCO for its remarkable architectural heritage and added to the
World Heritage List of Historic and Cultural Sites. Yet the city administration and building officials seemed to disregard this designation and,
despite rigid laws regarding the design, licensing, and building regulations that are in place, continued to allow the wanton destruction of
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historic resources by wealthy and influential groups of investors. Three
examples that are under way or have been accomplished within the past
several years will illustrate this trend. The first involves a building deep
in the historic core on an historic square containing a statue of Polish
poet Adam Mickewicz. A new structure was completed several years
ago to house a bank, replacing an older masonry structure that stood
on the site (Fig. 4).8 Virtually every law on the books for the historic
7

7
I am also indebted to Yuriy Lukomskyy and Mykola Bevz for this information and
illustrations, and for bringing the newspaper article to my attention.
8
Victoria Sadoba, “Buried Alive (in Ukrainian),” Postup, No. 289 (1598):12, December 17,
2004.
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preservation of the district, for the procedure of getting building permits
and review, has been violated in the construction of this building. While
archaeological excavations were undertaken, they were of a very limited
nature, covering only a fraction of the area impacted by the construction. Nevertheless, the excavations revealed a 15th century masonrywalled underground tunnel which was built to supply water to the moat
that surrounded the walled city until the late 18th century. The architect
of this structure has even been nominated for a national award of merit
for this work by regional government authorities.
Just a block away another building that exceeds all design recommendations for the district is under construction. It replaces a building
half its size, and towers above the remaining historic structures. Here
too virtually every regulation has been ignored or violated, and no one
has been prosecuted. Archaeological investigations here have also been
inadequate, but they indicated that the previous building on the site had
incorporated a section of the early 15th century masonry fortification wall
of the city. Attempts at conservation and exhibition of the wall in some
sort of in situ interpretive museum display failed, as the area is to be
within a private underground parking garage. Officials from UNESCO
have expressed their strong displeasure with the construction of these
two buildings, and have intimated that they may rescind their designation of the city as a World Heritage Site if this practice continues. A third
structure constructed in the past several years has a similar story. It
is located on Prospect Svobody – Freedom Prospect – in the heart of the
city near the turn-of-the-century Lviv opera house, and replaced an older
building that had occupied its site since the early to mid 19th century.
During the mandated pre-construction phase of archaeological investigations, a 14th-15th century glass-making workshop was discovered on
the site, but excavations were brutally and abruptly ended before the
investigations were completed and the site was buried under several feet
of concrete.
Reconstruction of the market square in Lviv, the very heart and core
of the UNESCO World Heritage District, was begun in 2007 without any
consideration or allowance whatsoever by the city administration, despite the fact that this square was in existence since at least the 15th
century. It was only through aggressive protest and action by local NGOs
and citizens concerned with the preservation of the cultural heritage of
Lviv that limited (read inadequate) archaeological investigation was finally undertaken.
Archaeological investigation of the site of the Cathedral of the Assumption in the ancient city of Halych, archaeologist Yuriy Lukomskyy
exposed the foundation remains of the 12th century church on the territory of the ancient fortified city of Halych. Local officials determined
that based on his preliminary conjectural reconstruction drawings of
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the cathedral they would attempt a reconstruction of the 12 century
church in honor of the 900-year anniversary of the founding of the town.
Without approval from appropriate authorities in the historic preservation community or the authorities supervising new construction, without
an approved reconstruction and conservation plan, and without proper
architectural drawings, they began to pour a concrete foundation over
portions of the original 12th century foundation. Fortunately work was
suspended before they succeeded in pouring the entire concrete foundation, but in the process they did cover a significant portion of the original
foundation walls, irrevocably altering them.
Halych also has a castle high on a hill overlooking the ancient city.
The castle was erected in the 16th century, long after the ancient city had
lost its significance and was nearly in ruins. In the past several years the
Ministry of Culture, in collaboration with other governmental and private
agencies and investors, hoped to stimulate new tourism in Ukraine by reconstructing a number of its picturesque forts and castle, and adding cafes, stores, and other visitor amenities. While many archaeologists and
historians are not opposed to the restoration and public interpretation
of these sites in principle, and even encourage it, they cannot agree with
the way that the work has been proposed and actually undertaken at
some sites. In Halych limited archaeological excavation has been undertaken at the castle in the past, but those findings were not incorporated
into the rather sketchy construction plans that have been prepared. The
work crew proceeds without any real conservation plan in hand or even
skilled restoration artisans among the work crews. The recent intervention by groups of academic preservationists and archaeologists appear to
be slowing, if not stopping, the work. A new conservation plan has been
prepared for the site of the Cathedral of the Assumption in Halych, and
new excavations were undertaken at the castle during the summer of
2005 under Yuriy Lukomskyy’s direction and oversight. It is only hoped
that their actions will extend also to some of the other castles and fortresses in Ukraine before they are incorporated into this program.
A current high-profile project in Kyiv provides mixed reviews of the
new government’s commitments and policies towards archaeological
treasures and monuments. Archaeological investigations in advance of
proposed reconstruction of the Desiatynna (Tithe) Church in Kyiv have
been in progress during the past several years. This church, first built
in the late 10th century, was destroyed by the Mongol horde in the early
13th century. Two church structures had been erected on the site since
then – a log structure in the 17th century, and a masonry structure that
incorporated a portion of the surviving original church walls and foundation in the early 19th century. The latter was demolished in the 1930s
along with St. Michael’s Church of the Golden Domes. Archaeological
investigations of the Desiatynna Church site were first undertaken in the
th
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late 19 century, and resumed at least three times over the past century.
The plan to reconstruct the 10th century church, a continuation of the
pre-2005 government’s policy of the reconstruction of great monuments,
appears to have been placed on hold, if not permanently derailed, though
archaeological investigation at the site continues. While this church carries great symbolism in Ukrainian political and religious history, it is a
structure that has been gone for nearly 800 years. Furthermore, there is
no reliable reconstruction of its appearance as built – at present there are
over twenty variations of conjectural reconstructions. The excavations
of the past several years have provided much new information about the
original construction and subsequent alterations of the building. The
remaining foundation remains represent less than 50% of the original
foundation; nevertheless, they hold valuable information and are a significant artifact in their own right. They deserve preservation in situ and
the establishment of a museum/interpretive center at this symbolically
important site.
The context in which archaeological investigations have been undertaken by Ukrainian archaeologists in Ukraine during the past several
decades have been difficult at best.9 For the most part, it has only been
through joint international projects, such as that undertaken at Chersones in Crimea between the Tauric National Archaeological preserve
there and the University of Texas, that established international standards and new methods of excavation and conservation are introduced
into Ukrainian archaeology. For the most part, since the fall of the Soviet Union the majority of Ukrainian archaeologists have regressed in
their field excavation and analytical methods. The reasons for this are
complex and numerous: financial hardship which reduces fieldwork opportunities and budgets for up-to date scientific analyses; an intellectual
brain drain that often took the most ambitious and forward-thinking
scholars away to foreign lands to work and study; and a chronic lack of
financial resources to subscribe to current journals, to travel to international conferences, to exchange information with colleagues.
The threats to significant, world-class archeological sites and remains are increasing greatly with increased economic growth and prosperity. existing government regulatory agencies and commissions with
the responsibility to oversee the preservation of cultural resources in
Ukraine are painfully under-funded, under-staffed, and worse of all,
lacking the support from the larger ministries that oversee their work.
These ministries – the Ministry of Culture and Tourism and the Ministry
of Regional Development – divide management of historical, architectural
and archaeological resources along lines that defy rational understanding. They spend more time engaged in internal turf-wars over jurisdiction than they do protecting the resources.
th

9
Excavations undertaken in Ukraine and funded by foreign universities and institutions
seem to be free from many of these issues.
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An equally serious problem is the lack of awareness of current developments on the international level of the philosophy and practice of
cultural resources management and preservation. While this situation is
slowly (very slowly) beginning to change, there remains a very real need
in the country for the creation of several accredited, university-based
programs devoted to training students and professionals in the philosophy and practice of historic preservation and the management of archaeological, historic and cultural resources consistent with international
standards and practices. At present no such program exists in Ukraine;
instead, several universities have departments, within schools of architecture or archaeology, which offer coursework or degrees in restoration
and conservation practices and traditional archaeology. Although several organizations have been created within the Institute of Archaeology to
engage in “rescue” archaeology related to new construction, no organized
academic program focused on cultural resources management and the
growing body of laws and agencies in Ukraine and world-wide is currently available. It is high time for such a master’s degree-level program,
with contacts and exchanges with similar programs in other countries,
to be created in order to educate and train the next generation of preservationists and cultural resource managers in Ukraine.
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Концептуальні підходи
щодо реставрації та збереження
наскельного міста-фортеці Тустань
Вступ. Археологічна пам’ятка становить собою залишки комплексу
земляних, дерев’яних та кам’яних конструкцій складної форми,
які раніше були вмонтовані у гряду кам’яних скель, утворюючи
фортифікаційні споруди.
Значну частину свого життя присвятив цій пам’ятці М. Ф. Рожко.
За результатами археологічних досліджень і проектних реконструкцій,
виконаних під його науковим керівництвом, група скель слугувала
основою і складовою частиною фортеці “Тустань” IX–ХVI ст.1
Досліджувана група складається з двох паралельних гряд,
витягнених з північного заходу на південний схід і розділених вузькою
ущелиною, у найвищій частині якої містився дитинець фортеці.
Гряди тріщинами й розламами почленовані на дрібніші об’єкти.
Дослідники пам’ятки та її території умовно розділи систему скель на
ділянки.
За ініціативою дирекції державного заповідника “Тустань”
розпочато роботи з комплексного дослідження залишків скельної
фортеці та визначення стану її елементів, що дозволить зберегти
їх та виконати необхідні реставраційні заходи. Для цього дирекція
проводить значні організаційні роботи, залучає спеціалізовані уста
нови та широке коло фахівців (реставраторів, конструкторів, геоло
гів, гідротехніків і т.д.), покликаних всесторонньо дослідити пам’ятку,
визначити основні напрямки необхідних заходів та розробити
відповідну науково-проектну документацію2. Висвітленню перших
1

Рожко М. Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К.: Наук. думка, 1996.
– 240 с.; його ж. Тустань – давньоруська карпатська твердиня // Жовтень. – 1984.
– № 6. – С. 93-103.
2
Бевз М., Дубик Ю., Барабаш В. Пам’ятка археології ХІ–ХІІІ ст. Комплекс “Камінь”
на території історико-культурного заповідника “Тустань” в с. Урич Львівської обл.:
попередні роботи, звіт. – Л.: НУ “Львівська політехніка”, 2007; Волошин П. Технічні
висновки про стан об’єктів державного історико-культурного заповідника “Тустань” та
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результатів науково-реставраційних досліджень та розробленню
концептуальних підходів до реставрації та збереження унікальної
пам’ятки історії та фортифікації і присвячена ця доповідь.
Загальний стан пам’ятки. Скелі та відкриті елементи кам’яної
кладки вимагають термінового проведення комплексу реставраційноконсерваційних робіт. На сьогодні значна частина ще знаходиться
під шаром ґрунту і не доступна обстеженню.
Скельні камені. Скелі дуже почленовані вертикальними,
косими і горизонтальними тріщинами та глибокими промоїнами. Всі
тріщини необхідно детально обстежити на предмет їхньої стабільності
та можливості витримувати динамічні навантаження, а також
щодо можливих побічних наслідків – проникання та накопичення
атмосферної води у глибоких шарах каменю, виникнення
розклинювальних ефектів під час замерзання води, вимивання солей
та утворення наскрізних промоїн тощо.
У результаті інтенсивного “вивітрювання” та вимивання
утворюються зони світлого, “ніздрюватого” каменю.
Візуально окремі відокремлені камені з малим перерізом в основі
та сколоті ділянки у верхній частині скель є недостатньо стійкими.
Оскільки процеси вивітрювання, розклинювання, динамічних
навантажень та підмивання дощовими потоками цих ділянок
тривають, то з часом вони можуть стати дуже небезпечними. Тому
ці ділянки вже сьогодні вимагають невідкладних заходів щодо їх
детального дослідження та виконання консерваційних заходів.
Поверхня каменів інтенсивно уражена мохами та лишайниками,
що вказує на хронічний характер їх замокання. Вологість скельних
каменів у нижній частині становить 10–12%. Вищі рослини (дерева,
кущі, трава) завдають сильної шкоди поверхні каменів, стимулюючи
їх розтріскування, розшарування та зволоження. Така рослинність
підлягає повному видаленню разом із шаром гумусу, ґрунту і брекчії
зруйнованого каменю.
Шар гумусу, що утворився на горизонтальних майданчиках, як
губка, всотує атмосферну воду і є джерелом постійного зволоження
скельних каменів за рахунок капілярного підсмоктування.
Організований водовідвід атмосферної води з території пам’ятки
відсутній. Під час сильних опадів і танення снігу вода стікає зі скель
досить сильними потоками по стихійно створених улоговинах і
промоїнах, підмиваючи скелі, руйнуючи камені, падаючи згори та
поглиблюючи промоїни. Окремі потоки потрапляють у глибинні шари
скельної породи і на сьогодні тут наявні кілька печер у скельній гряді.
Всі ці процеси є практично не контрольованими, і тому необхідні
термінові заходи з інженерного захисту території та організованого
водовідведення.
рекомендації щодо їх збереження. – Л.: ПП НВФ “ГЕОТЕСТ”, 2007; Гуцуляк Р., Поляцькова Н. Пам’ятка археології ХІ–ХІІІ ст. Залишки фортеці Тустань, с. Урич, Сколівського
р-ну, Львівської обл.: звіт про попереднє науково-технологічне обстеження. – К.: ДНТЦ
“Конрест”, 2007.
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Стійкість скельної породи до циклів заморожування та
розморожування, динамічних навантажень й агресивних зовнішніх
факторів сьогодні практично невідома, тому для подальшого
прогнозування поведінки скельної породи і розробки проектних
пропозицій щодо консервації необхідно провести широкий спектр
лабораторних досліджень зразків скельних каменів.
Кам’яні мурування пам’ятки. Збереглися локальними
ділянками. Використані для зведення кладки тесані камені (плитняк)
мають плоску форму та розміри від дрібного до досить великих.
Місцями кладка сягає у висоту до 1,5 м. Камені старанно підганяли,
мурувальний розчин на вапняному в’яжучому.
Стан збереження мурування, як правило, незадовільний,
спостерігаються деформації кладки, вимивання розчинів зі швів.
На камені виявлена поверхнева ерозія, місцями глибинна (до
розшарування каменю на окремі дрібнозернисті агрегати) деструкція.
Під дією руйнівних чинників (вода, тиск і просідання прилеглого
ґрунту, мороз та вітрова ерозія, біопораження, коренева система
дерев тощо) кладка поступово втрачає свою монолітність і цілісність.
Вологісний стан мурувань – незадовільний (вологість сягає 10-12%)
Звичайно, відсутність монолітності конструкції спричиняє певні
руйнування елементів кладки та зниження її конструктивної міцності.
Деякі камені зміщуються зі своїх місць, порушуючи обриси мурувань.
Додатково на стан збереженості конструкції негативно впливає
людський фактор: відвідувачі можуть ненароком або цілеспрямовано
порушити кладку.
Нині певною мірою відбувається природний процес “вростання”
кладки у ґрунт, неконтрольоване занесення її землею, чому сприяють
дощі та вітри (водні й повітряні потоки несуть велику кількість
ґрунту). Особливо це спостерігається на нижніх ділянках пам’ятки, де
низька кам’яна кладка майже повністю засипана ґрунтом і піском з
одного боку. Погіршує ситуацію те, що на нанесеному ґрунті активно
розвивається рослинність, яка ховає кладку, робить її менш помітною
і спричиняє біокорозію.
Територія, на якій розташована пам’ятка, знаходиться
в перезволоженому стані. Відсутність організованої системи
водовідведення спричиняє застоювання на ділянках мурувань
атмосферної води, викликаючи насичення водою прилеглого
ґрунту. Камені, що знаходяться безпосередньо в землі чи лежать на
ній, постійно підсмоктують вологу. Наявна в порах та капілярах
вода у зимовий період спричиняє механічне руйнування каменю
в результаті заморожування та розмерзання. Разом з цим вода
розчиняє або утримує пилові, біологічні чи газові забруднення з
повітря, які вступають у складні взаємодії з матеріалом каменю,
розчиняючи його, полегшуючи тим самим процеси вивітрювання та
вимивання, особливо з огляду на те, що пам’ятка знаходиться під
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відкритим небом. Зараз спостерігається активне руйнування каменю
та мурувального розчину, як поверхневе, так і глибинне. Поверхня
мурувального розчину засилікатизована, на ній наявна велика
кількість дрібних тріщинок, на багатьох ділянках спостерігається
розшарування матеріалу, втрата структурної міцності в поверхневому
шарі, розпадання на окремі агрегати.
Слід також зауважити, що в умовах надмірного сорбційного
зволоження, до якого призводить підвищена вологість території,
на якій розташована пам’ятка, камінь підпадає під дію біокорзії,
яка посилює та поглиблює фізико-хімічні процеси деструкції
каменю. В основі дії механізму біокорозії лежать фізичні процеси:
розклинювальна дія набухлих клітин та позаклітинних гігроскопічних
речовин, зміна паропроникності та сорбційної здатності каменю
внаслідок утворення біонашарувань, а також хімічна дія продуктів
метаболізму на мінерали шляхом кислотного гідролізу чи в результаті
реакцій обміну та комплексоутворення. У процесі біоруйнування
каменю утворюються каверни, коркові нашарування, відбувається
трансформація
поверхневого
шару,
спостерігається
зміна
мінерального складу, структури, показників міцності, виникають
кольорові плями. Основними біодеструктантами є бактерії, нижча
рослинність (водорості, лишайники, головним чином накипні, а також
мохи) і трави. Слід зауважити, що для активного розвитку лишайників
не потрібна велика кількість вологи, вони можуть розвиватися на
ділянках, де достатньо світла й відбувається періодичне зволоження
атмосферними опадами чи конденсатом, який виникає під час
коливаня температури. Розвиваючись безпосередньо на поверхні
каменю, плісняві гриби, лишайники, бактерії беруть активну участь у
біогеохімічних процесах вивітрювання каменю – виділяють продукти,
які викликають лущення та ерозію матеріалу каменю. Зокрема, для
лишайників характерний процес біотрансформації мінеральних
речовин, оскільки продукти життєдіяльності, сполуки, які вони
виділяють, мають комплексотвірну дію. Вони утворюють специфічні
лишайникові кислоти, у ряді випадків – щавлеву кислоту. Талломи
лишайників, а також клітини водоростей поглинають мінеральні
речовини, що містяться в породі, на якій вони розвиваються. Завдяки
біохімічній активності лишайники мають властивості проникати
в камінь на значну глибину не тільки по дрібних тріщинах, але й
шляхом розчинення субстанції каменю.
Трава, наявна у щілинах між камінням, викликає механічне
руйнування, розміщуючи в тріщинах свою кореневу систему.
Додатковим негативним чинником від наявності рослинності є те,
що вона сприяє накопиченню та утриманню вологи.
Склад, властивості, стійкість елементів кладки до циклів
заморожування й розморожування, динамічних навантажень та
агресивних зовнішніх факторів сьогодні практично невідома, тому
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для подальшого прогнозування їхньої поведінки і розробки проектних
пропозицій щодо консервації залишків мурувань необхідно виконати
широкий спектр лабораторних досліджень зразків мурувальних
розчинів та каменю.
Супутні пам’ятки. Під час археологічних розкопок на пам’ятці
виявлено інші супутні знахідки – залишки дерев’яних конструкцій
та виробів, виробів з кераміки, металу, кістки тощо. На сьогодні
археологічні роботи продовжуються.
Після видобування археологічного матеріалу з-під шару ґрунту від
бувається різка зміна температурно-вологісних умов, що призводить
до активізації процесів руйнування. Тому після завершення розкопок
рекомендується терміново провести комплекс консерваційних робіт
на археологічних знахідках, щоб забезпечити їхню збереженість. Для
цього необхідно розробити методики консервації для кожного типу
знахідок. Під час тимчасового зберігання до повної їх консервації
необхідно враховувати, що особливо агресивно діють на підняті
археологічні пам’ятки різкий перепад температурно-вологісного
режиму, кисень повітря, ультрафіолет, біоураження.
На скельних каменях виявлено кілька тисяч витесаних
вертикальних та горизонтальних пазів і врубів для вставок та
з’єднання з дерев’яними конструкціями. Виявлено також велику
кількість петрогліфів, що мають значну історичну цінність і
привертають увагу відвідувачів. Оскільки поверхня скельної основи
зазнає значних впливів агресивних чинників і поступово деструктує,
ці пам’ятки можуть бути втраченими. Тому на цих ділянках необхідні
комплексні дослідження та термінова консервація.
Висновки:
1. Пам’ятка вимагає проведення комплексного науковореставраційного
дослідження
та
виконання
невідкладних
консерваційних робіт на окремих ділянках скель і залишків мурувань,
після закінчення яких буде прийняте остаточне рішення про подальшу
реставрацію та музеєфікацію об’єкта.
2. Переважна частина каменів скелі перебуває у стійкій
рівновазі. Однак наявні окремі ділянки сколів та окремих порушених
каменів, які потребують невідкладних заходів щодо їх укріплення та
стабілізації.
3. Потребує детального дослідження міцність каменю у найбільш
ослаблених перерізах.
4. Стан поверхні скельного каменю
вимагає проведення
консерваційних заходів з ін’єктування тріщин, поверхневого
структурного зміцнення, гідрофобізації та біоцидного захисту.
5. Історичні мурування збереглися локальними ділянками. Стан
збереження мурування, як правило, незадовільний, спостерігаються
деформації кладки, вимивання розчинів зі швів.
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6. На камені виявлена поверхнева ерозія, місцями глибинна (до
розшарування каменю на окремі дрібнозернисті агрегати) деструкція,
а також біокорозія. Вологісний стан мурувань незадовільний.
7. Необхідні невідкладні заходи з консервації мурувань і
нормалізації їхнього вологісного стану.
8. Шар гумусу, що утворився на горизонтальних площадках, як
губка, всотує атмосферну воду і є джерелом постійного зволоження
скельних каменів.
9. Територія пам’ятки знаходиться у стані хронічного замокання.
Організована система водовідведення відсутня. Необхідні термінові
заходи з протиаварійного інженерного захисту цієї і прилеглої до
пам’ятки території.
10. Після завершення розкопок необхідно терміново здійснити
комплекс консерваційних робіт на археологічних знахідках, щоб
забезпечити їхню збереженість. Для цього необхідно розробити
методики консервації для кожного типу знахідок.
11. Консерваційні роботи слід виконувати поетапно, у строго
визначеному порядку.
12. Оскільки пам’ятка є досить складним інженернофортифікаційним комплексом, який має значні фізичні обсяги, а
його складові елементи, переживши досить довгий період свого
руйнування, мають різний ступінь збереженості і конструктивної
міцності, то в плані консервації цей об’єкт вимагає великих
матеріальних і часових затрат. Тому консерваційно-реставраційні
роботи необхідно виконувати поетапно, на першому етапі
забезпечивши ліквідацію аварійного стану та стабілізацію пам’ятки,
що в подальшому дозволить приступити до виконання комплексних
консерваційно-реставраційних робіт і музеєфікації пам’ятки.

Рис. 1, 2. Залишки мурувань фортеці
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Олександр ДИШЛИК, Сергій МАРКОВ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІСТОРИЧНОЇ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАМ’ЯТОК
СКЕЛЬНОГО міста-фортеці ТУСТАНЬ

У

продовж семи сторіч на різних групах скель існувала могутня
дерев’яна фортеця, навколо якої освоювались прилеглі
території. Разом вони утворювали літописне місто Тустань. Дитинець
древнього граду розміщувався на найбільшій скельній групі Камінь.
Разом із Окольним градом він займав площу близько трьох гектарів.
До комплексу входив і оборонно-культовий центр, який тепер має
назву “Церківне”.
Завдяки подвижницькій діяльності Михайла Федоровича Рожка
у 1978–1989 роках були проведені археологічні дослідження, які
виявили численні археологічні знахідки, залишки мурованої стіни
та мурованої цистерни, рукотворні печери, криницю, цистерни для
води та близько 4000 пазів і врубів, видовбаних у скелях. Збережені
на скелях сліди дозволили М. Ф. Рожку1 здійснити графічну
реконструкцію унікального наскельного давньоруського комплексу,
який і сьогодні сприймається чимось значнішим, ніж просто старі
камені.
На сьогодні в усій Європі немає жодної збереженої дерев’яної
фортеці чи принаймні їхніх слідів періоду X–ХVІ ст. Сліди на
скелях від дерев’яної забудови IX–XVI ст. та наявні археологічні
матеріали ставлять Тустань в ряд унікальних пам’яток давньоруської
архітектури.
Сьогодні необхідно вирішувати ряд проблем: належне
документування пам’ятки, забезпечення потреб збереження та
консервації, систематизація накопичених археологічних даних і
знань та інші. Для ефективного вирішення цих проблем було залучено
інноваційні технології, короткий опис яких наведено нижче.
1

Рожко М. Ф Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К., 1996. – 240 с.
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Побудова тривимірних моделей
Створення тривимірних моделей просторових об’єктів сьогодні
є дуже розповсюдженим завданням, яке вирішується у процесі
документування культурних пам’яток, проектування та реконструкції
будівель, інженерних споруд тощо. Сучасні завдання вимагають
побудови досить точних просторових відтворень означених об’єктів у
моделях, причому з часом вимоги щодо точності зростають. Особливо
складною виглядає проблема створення моделей природного
походження, які мають складну форму (наприклад скелі Тустані).
Коло практичних використань технологій тривимірного
моделювання в сучасних умовах є дуже широким: від медицини
до гірничої промисловості, охорони архітектурної спадщини та
реалістичних комп’ютерних візуалізацій2. Інтерес до використання
тривимірних моделей просторових об’єктів швидко зростає. Деякі
проекти тривимірного моделювання набули глобальних масштабів,
наприклад ініціатива компанії Microsoft “Virtual Earth” (“Віртуальна
Земля”), що спрямована на створення та розміщення у мережі
Інтернет тривимірних віртуальних моделей міст.
Такий інтерес до технологій 3D-моделювання привів до стрімкого
розвитку апаратних та програмних засобів, які дозволяють
вирішувати це завдання. Це стосується розвитку прецизійних
лазерних сканерів, комплексних програм опрацювання матеріалів
сканування, цифрових фотограмметричних станцій тощо. Відомі на
сьогодні наукові дослідження в цій галузі показують, що, незважаючи
на значний прогрес технологій побудови тривимірних моделей,
залишається ще достатньо багато невирішених питань: комплексна
оцінка точності просторових моделей, раціональна апроксимація
поверхонь тривимірних об’єктів, вибір альтернативних технологій
отримання тривимірних даних для вирішення конкретних завдань
та їх комплексування тощо.
За результатами досліджень, виконаних під час створення
цифрової тривимірної моделі міста-фортеці IX–XVI ст. “Тустань”,
що належить до історичної та культурної спадщини України, було
запропоновано кілька підходів. З точки зору відтворення тривимірної
моделі та загальної реалізації проекту цей об’єкт є надзвичайно
складним. Він має нерегулярну форму з багатьма деталями,
розташований у гірській, залісеній місцевості, де дуже важко або
неможливо оптимальним чином розташувати геодезичні прилади та
2
Stability Control of an Historical Structure with TLS Survey V. Dal Piaz, A. Guarnieri,
F. Pirotti, A. Vettore. [електронний ресурс] // Proceedings of the 2nd ISPRS International
Workshop 3D-ARCH 2007: “3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex
Architectures”, ETH Zurich, Switzerland, 12-13 July 2007. – режим доступу: http://www.
commission5.isprs.org/3darch07/ (на 10.08.2008); Kalinka M., Rutkovska E. Use the 3D
Laser Scanning for Documentation the Riga Cathedral in Latvia [електронний ресурс]
// Proceedings of the 2nd ISPRS International Workshop 3D-ARCH 2007: “3D Virtual
Reconstruction and Visualization of Complex Architectures”, ETH Zurich, Switzerland,
12-13 July 2007. – режим доступу: http://www.commission5.isprs.org/3darch07/
(на 10.08.2008); Pfeifer N., Briese C. Geometrical Aspects of Airborne and Terrestrial
Laser Scanning [електронний ресурс] // ISPRS Workshop on Laser Scanning 2007 and
SilviLaser 2007, Espoo, Finland, 12-14 September 2007. – режим доступу: http://www.
commission3.isprs.org/laser07/final_papers/Duong_2007. (на 10.08.2008).
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апаратуру сканування, є проблеми з організацією енергопостачання,
місцевість характеризується складними погодними умовами тощо.
На сьогодні відомі кілька різних підходів до створення тривимірних
моделей просторових об’єктів:
безпосередні вимірювання тривимірних координат обраних
точок об’єкта геодезичними приладами (частіше за все електронними
тахеометрами) з подальшою побудовою моделі в середовищі систем
автоматизованого проектування (САПР);
фотограмметричні методи, які у свою чергу можуть
реалізовуватися шляхом:
o наземних зйомок з прямолінійного базису та у паралельному
положенні головних вісей сусідніх знімків;
o зйомок з повітряного носія для отримання моделі верхньої,
недоступної частини великого об’єкта;
o зйомок з різних ракурсів та у довільному кутовому положенні
головних висей знімків;
наземне або/та повітряне лазерне сканування об’єкта.
Одним з головних завдань проекту з побудови тривимірних
просторових моделей є раціональний вибір означених технологій
або, скоріше за все, раціональне комплексування цих технологій для
досягнення бажаних результатів у прийнятний час. Ретельний аналіз
реальної ситуації та вимог до результатів проекту дозволяє визначити
основні фактори, що впливають на вибір конкретних технологій:
завдання, для якого призначена модель (документування,
подальше моделювання для прогнозування стану об’єкта,
використання її для 3D-візуалізації тощо);
вимоги до кінцевого результату (потрібна точність 3D-моделі,
форма її подання, необхідна якість текстури тощо);
фізичні умови виконання проекту (зовнішнє середовище
об’єкта, наявність перешкод, доступ до окремих складових об’єкта,
кліматичні умови, наявність потрібної інфраструктури виконання
робіт тощо);
перелік наявного обладнання та його технічні специфікації;
бюджетні та часові обмеження виконання проекту.
Порівняння перелічених вище альтернативних підходів до
створення 3D-моделей дозволяє визначити їхні переваги та недоліки,
а також обрати коло завдань, для вирішення яких вони є найбільш
ефективними.
Безпосередні вимірювання тривимірних координат обраних
точок об’єкта геодезичними приладами, враховуючи складність
об’єктів, якими є скелі заповідника “Тустань”, не підходять для збору
координат точок об’єкта, оскільки особливості його форми вимагають
вимірювання дуже великої кількості координат точок навіть для
побудови спрощеної 3D-моделі. Тому цей метод найбільш ефективно
можна використати для створення координатної основи об’єкта,
визначення координат станцій сканування та контрольних точок, які
дозволяють точно інтегрувати сусідні фрагменти 3D-моделі в єдину
модель.
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Основним засобом створення 3D-моделі скель заповідника
“Тустань” було обране наземне лазерне сканування, що дозволяє
описати як загальну форму скель, так і дрібні деталі, які містять дуже
важливу інформацію для подальшого використання моделі в програмах
комп’ютерного моделювання з метою відтворення первинного вигляду
міста-фортеці. Але практичне використання цієї технології пов’язане
зі значними труднощами. По-перше, були проблеми зі скануванням
дуже близько або дуже далеко розташованих фрагментів об’єкта,
які викликані обмеженнями технічних специфікацій сканувальної
апаратури (у нашому прикладі це сканер Mensi GS200). Тому не з усіх
потрібних ракурсів та відстаней можна було виконати сканування. До
того ж наявність дерев та іншої рослинності створювала перешкоди і
також обмежувала можливості сканування певних фрагментів скель.
По-друге, дуже складний рельєф місцевості не дозволяв розміщувати
станції сканування в необхідному місці. Крім того, недоступною була
більша частина самих скель, наслідком чого була наявність великої
кількості “сліпих зон”, особливо у верхній частині скель. По-третє,
процедура отримання кожного “скану” (результатів вимірювання
на кожній станції) займала кілька десятків хвилин, особливо при
дуже детальному сканування певних фрагментів об’єкта. Тривалі
процедури сканування часто переривалися дощем.
Цифрові фотограмметричні технології можуть бути ефективним
доповненням до технологій лазерного сканування для підвищення
якості створюваних 3D-моделей. Сьогодні досить розвиненим є
підхід, що базується на побудові просторової моделі об’єкта на
базі фотознімків, отриманих з різних ракурсів та у довільному
положенні оптичної осі знімальної камери. Причому для зйомки
може використовуватися непрофесійна фотокамера, для якої може
бути проведене самокалібрування з використанням спеціальних
тест-об’єктів3. Сучасне фотограмметричне програмне забезпечення
(наприклад PhotoModeller, Realviz Image Modeller тощо) дозволяє
опрацьовувати результати таких зйомок та отримувати в результаті
просторову модель достатньої для практичних застосувань точності
з відносно невеликими витратами. Причому фотозйомку можна
виконувати з рук оператора, таким чином можна швидко отримати
необхідні знімки фрагментів об’єкта, які є недосяжними для
лазерного сканування. Недоліком цього підходу є необхідність ручної
векторизації моделі оператором, що за значної складності форми
просторового фрагмента об’єкта вимагає великих витрат часу.
Для відтворення невидимих з земної поверхні верхніх частин
скель доцільно використовувати матеріали великомасштабного
цифрового аерофотознімання, яке має виконуватися з повздовжнім
перекриттям 60–80% та дозволяє отримати стереомодель об’єкта, яка
потім може бути інтегрована в загальну просторову модель скель.
3

Aoyama K., Chikatsu H. Efficient Calibration of Amateur Digital Camera and Orientation
for Photogrammetric Applications [електронний ресурс] // XX-th ISPRS Congress,
Istanbul, Turkey, 12-23 July 2004. – режим доступу: http://www.isprs.org/istanbul2004
(на 10.08.2008).
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Рис. 1. Фрагмент зображення ділянки скелі з марками та цифрова модель (TIN)

Звичайно, що за наявності даних повітряного лазерного сканування
можна отримати модель вищої точності та детальності, але це значно
підвищує вартість виконання робіт.
На території заповідника виконано велику кількість цифрових
фотографій усіх частин скельного комплексу. Процес фотографуван
ня було ретельно сплановано. Всі точки зйомки були просторово
зафіксовані. Крім того, зафіксовані всі параметри зйомки. Якісні
знімки були використані для поєднання з результатами лазерного
сканування (текстурування) та створення оглядових панорам.
Створені панорами є цілком ефективним засобом інформування
громадськості про пам’ятки заповідника.
Таким чином, враховуючи умови виконання проекту, а також
наявні засоби отримання тривимірних даних, пропонуємо підхід до
створення тривимірних моделей складних просторових об’єктів (типу
скель заповідника “Тустань”), який передбачає такі кроки:
1. Планування опорної просторової геодезичної мережі
виконання робіт для забезпечення якісних координатних визначень.
2. Вимірювання координат пунктів мережі геодезичними
методами та їх прив’язка до обраної геодезичної системи координат.
3. Планування розміщення станцій лазерного сканування для
мінімізації “сліпих зон” та часу сканування.
4. Розміщення марок у полі зору зйомки (на поверхні об’єкта
або безпосередньо близько від неї) для забезпечення ефективнішого
інтегрування фрагментів у єдину модель. Бажано розташовувати
марки рівномірно в полі зору зйомки.
5. Визначення геодезичними методами тривимірних координат
станцій сканування та марок у геодезичній системі координат.
6. Виконання процедури сканування. Вибір кроку сканування
залежить від вимог до точності відтворення поверхонь об’єкта,
але сканування фрагментів об’єкта і місць розміщення марок має
виконуватися з більшою детальністю, ніж решти поверхні об’єкта.
7. Фотографування об’єкта з різних ракурсів із забезпеченням
необхідного перекриття (бажано 100%), а також максимально
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можливим відображенням “сліпих зон” сканування.
8. Повітряне фотографування або лазерне сканування об’єкта
з просторовою розрізненістю, яка забезпечить потрібну точність
просторової моделі в плані та по висоті.
9. Калібрування
фотокамери
шляхом
багаторакурсного
фотографування тест – об’єкта та подальшої обробки отриманих
знімків у фотограмметричному програмному забезпеченні.
10. Камеральна обробка результатів лазерного сканування,
інтегрування фрагментів моделі в єдину модель, формування
структурних ліній моделі, її доцільне спрощення та генералізація,
прив’язка моделі до геодезичної системи координат.
11. Камеральна обробка наземних фотознімків, фотограмметрична
просторова векторизація моделі в місцях “сліпих зон”, просторова
прив’язка отриманих фрагментів до геодезичної системи координат.
12. Камеральна обробка повітряної зйомки, побудова моделі
поверхні об’єкта при виді “з гори”, просторова прив’язка отриманих
фрагментів до геодезичної системи координат.
13. Інтегрування фрагментів моделі, отриманих з використанням
різних технологій, в єдину модель.
14. Текстурування моделі шляхом накладання на неї
фотографічних зображень об’єкта.
Необхідно зазначити, що поточні умови виконання конкретних
проектів можуть внести певні корективи до змісту та послідовності
робіт, але загальний підхід та сукупність факторів, які мають бути
враховані, на думку авторів, зміняться незначно.
Впорядкування та каталогізація
матеріалів досліджень
У результаті виконання досліджень нагромаджеється дуже
багато різноманітних матеріалів (плани, карти, малюнки, скановані
копії архівних документів, результати різноманітних обстежень
та вимірювань, моделі об’єктів тощо), які, враховуючи сучасні
підходи, мають зберігатися та опрацьовуватися в електронній формі.
Їх упорядкування, систематизація та архівування є непростою
проблемою. На сьогодні відомо багато підходів до її вирішення.
Частіше за все вони ґрунтуються на розробці тематичних електронних
архівів, класифікаторів інформації, а також на стандартизації
структури метаданих (або даних про дані), що описують відповідні
набори даних досліджень4. Для деяких видів інформації такі
стандарти вже існують, для інших необхідно їх розробити. Але навіть
за наявності певного стандарту його безпосереднє використання не
завжди можливе. Це залежить від особливостей предметної галузі або
об’єкта, що описується. У цих умовах на базі відповідного стандарту
розробляється так званий профіль стандарту, або його модифікація,
яка враховує означені особливості. Наприклад, для об’єктів типу
4
The Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) [електронний ресурс]. – режим доступу:
http://purl.oclc.org/dc.
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творів монументального мистецтва такий профіль стандарту на
метадані може містити такі інформаційні групи:
назва твору;
зображення твору;
автор твору;
дата створення твору;
техніка виконання твору;
стан твору;
розміри твору;
розташування твору;
додаткова інформація.
Звичайно, для результатів археологічних та інших досліджень
необхідно розробити власні профілі стандартів на метадані, що
враховуватиме особливості відповідної предметної галузі.
Розроблені профілі стандартів метаданих мають стати основою
електронного каталогу даних досліджень. Цей каталог доцільно
реалізувати у середовищі Інтернет/Інтранет та включити його
складову в корпоративний портал заповідника “Тустань”. Технології
корпоративних порталів сьогодні відіграють дуже важливу роль
у процесі ефективної інформаційної взаємодії як усередині
організації, так і під час обміну даними з зовнішніми організаціями.
Це відпрацьована технологія, яка з одного боку відносно просто
реалізується, а з іншого є ефективною і перевіреною на практиці.
5

Висновки
Спрямованість робіт на створення просторової моделі скельного
комплексу дає можливість експериментувати в застосуванні різних
методів збору та інтеграції просторових даних. На основі опрацювання
матеріалів лазерного сканування побудована 3-D модель скельних
комплексів, яка має бути інтегрована в загальну 3-D ГІС заповідника.
Створені моделі задають своєрідний просторовий каркас для
накопичення наявних та майбутніх результатів досліджень, а також є
платформою для інтерактивного інформаційного терміналу (порталу)
для широкого загалу користувачів.
Накопичені протягом багатьох років результати досліджень
дозволили археологам та архітекторам сформулювати ряд гіпотез та
створити ескізи наскельної фортеці. Роботи з побудови просторової
моделі, яка містить точні метричні дані, дозволить перевірити наявні
гіпотези щодо історичних методів будівництва і конструктивних
рішень та дозволить створити повну віртуальну реконструкцію
фортеці.

5

Categories for the Description of Works of Art. [електронний ресурс]. – режим доступу:
http://www.getty.edu/research/ conducting_research/standards/cdwa/index.html.
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ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
(з досвіду роботи ДП “ОАСУ Подільська археологія”)
“Охорона культурної спадщини, – зазначено в Законі України “Про
охорону культурної спадщини”, – система правових, організаційних,
фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних
та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація,
державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню
шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного
використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації,
пристосування та музеєфікації об’єктів культурної спадщини...”
За типами об’єкти культурної спадщини поділяються на
споруди, комплекси, визначні місця; археологічні, історичні, об’єкти
монументального мистецтва, об’єкти архітектури та містобудування,
об’єкти садово-паркового мистецтва, ландшафтні, об’єкти науки і
техніки.1
З наведеного переліку найбільш беззахисними є саме пам’ятки
археології. І, очевидно, з двох причин. Перша – пам’ятки археології
дають поживу для колекціонерів. У цьому випадку об’єкт археологічної
спадщини руйнують свідомо заради власного збагачення. Друга
полягає в тому, що пам’ятку археології може виявити тільки
професійний археолог. І дуже часто через нерозуміння відбувається
руйнація будівельними чи земляними роботами. Названі причини
руйнування практично стали серйозними проблемами. Про першу в
суспільстві добре відомо. З цього приводу опубліковано багато статей
як у засобах масової інформації, так і в спеціальній літературі.2 Але
1
Закон України “Про охорону культурної спадщини” // Правова охорона культурної
спадщини. Нормативна база. – К.: ХІК, 2006. – С. 159-161.
2
Борімося з грабіжництвом! // Пам’ятники України. – 2003. – Ч. 4. – С. 7-11;
Клочко В. Проблеми охорони археологічної спадщини. Критичні нотатки // Пам’ятники
України. – 2003. – Ч. 4. – С. 2-6; Левада М. Перстень з двома імператорами, або про
наукову вартість “старожитності” // Пам’ятники України. – 2005. – Ч. 2. – С. 29-37.
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вона існувала і далі існує. Багато політиків високого рангу, на жаль,
займаються колекціонуванням предметів археології. Це підтримує
попит і захищає скарбошукачів від Феміди. Наскільки нам відомо,
в Україні не покарано практично жодного скарбошукача і не тільки
сьогодні, коли колекціонування стало модним, а й за всі роки
незалежності.
Друга проблема менше відома широкому загалу, але небезпека
від неї загрозливіша, ніж від скарбошукацтва. А тому, думаю,
оправданим було прийняття Верховною Радою 2004 р. Закону
України “Про охорону археологічної спадщини”.3
Закон врегулював “відносини, пов’язані з охороною археологічної
спадщини України – невід’ємної частини культурної спадщини
людства, вразливого і невідновлюваного (підкр. авт.) джерела
знань про історичне минуле”, а також визначив права та обов’язки
дослідників археологічної спадщини.4 У статті 12, зокрема, було
окреслено функції та повноваження Інституту археології НАН
України, де серед іншого було закладено дуже важливий пункт для
попередження руйнування археологічної спадщини: “на замовлення
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони
культурної спадщини здійснює наукову експертизу та погодження
програм і проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних
перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт
на пам’ятках археології, у зонах охорони археологічних пам’яток, на
охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах місць,
занесених до Списку історичних населених місць України”.5 Таким
чином, Інститут археології було зобов’язано проводити археологічну
експертизу земельних ділянок, що відводяться під забудову, у
власність та ін. Для виконання цього завдання і було створено
Державне підприємство “Науково-дослідний центр “Охоронна
археологічна служба України” ІА НАН України і його структурні
підрозділи в регіонах (скорочено ОАСУ). Одним з таких підрозділів є
ДП “ОАСУ Подільська археологія”, повна назва – Дочірнє підприємство
“Подільська археологія” Державного підприємства “Науководослідний центр “Охоронна археологічна служба України” ІА НАН
України. Структура утворена 2004 р. для проведення на території
Тернопільської області археологічних досліджень, науково-дослідних
робіт, музеєфікації й реставрації пам’яток історії та археології,
здійснення наукової археологічної експертизи й погодження програм і
проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень,
будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам‘ятках
археології, у зонах охорони археологічних пам’яток, на охоронюваних
археологічних територіях, в історичних ареалах місць, занесених до
3
4
5

Закон України … – С. 190-202.
Там само. – С. 190.
Там само. – С. 197.
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Списку історичних населених місць України, а також забезпечення
виконання статутних завдань та підвищення ролі Інституту в роботі
зі збереження та дослідження археологічної спадщини України.6
Робота проводиться у таких напрямках: попередження руйнування
пам’яток археології, рятівні археологічні дослідження, розробка
планових наукових тем, популяризація археології та ін.
Найголовнішим напрямком ми визначили саме перший –
попередження руйнування пам’яток та культурного шару в історичних
містах. З цією метою у 2004–2008 роках на території Тернопільської
області працівники ДП “ОАСУ Подільська археологія” обстежили
понад 7,5 тис. земельних ділянок. Близько 10% з них знаходилися або
безпосередньо на пам’ятках археології, або в історичній частині міст
і селищ міського типу, занесених до списку історичних населених
місць України.7 Наприклад, 2006 р. було обстежено 1787 земельних
ділянок і встановлено, що на 258 ділянках земляні роботи призвели
б до руйнування пам’яток археології або культурного шару. У 2007 р.
експертизу було проведено на 2210 ділянках, і 221 з них мають
археологічні матеріали. У 2008 р. ці цифри склали відповідно 2489
і 147. За неповних три місяці 2009 р. обстежено 466 земельних
ділянок і у 33 випадках виявлено або історичний культурний шар,
або пам’ятку археології.
За другим напрямком роботи також є певні здобутки.
Проілюструвати їх може ситуація з “Відкритими листами”. Так, за
даними Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії
та культури, 2002 р. на право проведення археологічних досліджень
у Тернопільській області було видано чотири “Відкриті листи”, 2003
– також чотири, 2004 – шість. У 2004 р. перший “Відкритий лист”
було видано для ДП “ОАСУ Подільська археологія”. На 2005 рік
припадає дев’ять “Відкритих листів”, причому сім з них видано на
“Подільську археологію” для проведення археологічної експертизи
та рятівних археологічних розкопок. У 2007 р. – 11 і всі для
охоронних досліджень, 2008 р. – 10, з них 8 на рятівні розкопки. За
згаданими “Відкритими листами” охоронні розкопки проводилися,
зокрема, в історичній частині міст Теребовлі,8 Чорткова,9 Бережан,10
6
СтатутДочірньогопідприємства“Подільськаархеологія”Державногопідприємства
“Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” ІА НАН України.
– Тернопіль, 2004. – С. 2.
7
Постанова КМУ “Про затвердження списку історичних населених місць України” //
Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база. – К.: ХІК, 2006. – С. 410,
417-418.
8
Миська Р., Погоральський Я. Звіт про рятівні археологічні дослідження по вул.
кн. Василька, 90 в м. Теребовля Тернопільської області у 2005 р. – Тернопіль, 2005.
– 65 с.
9
Погоральський Я., Миська Р. Звіт про охоронні дослідження у м. Чортків Тернопільської обл. (вул. С. Бандери, 8 а) у 2006 році. – Тернопіль, 2007. – 42 с.
10
Довгань П. Звіт про археологічні розкопки на площі Ринок, 23а в місті Бережани
Тернопільської обл. у 2005 році. – Л., 2006. – 75 с.
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Кременця, мезолітичної стоянки у Вишнівці Збаразького району,12
поселення трипільської культури в с. Росохач Чортківського району,13
кургану епохи бронзи в с. Городище Козівського району,14 поселення
ранньозалізного часу в Заліщиках,15 перші археологічні розкопки на
місці польського табору Зборівської битви 1649 р.16 та ін.
Працівники ДП “ОАСУ Подільська археологія” не тільки проводять
охоронні розкопки, а й вводять здобуті матеріали у науковий обіг.
Вже стало традицією, що наша делегація є серед найчисельніших на
Міжнародних наукових конференціях “Археологія Заходу України”, які
щорічно проводяться у Львові.17 Окрім того, опубліковано18 або подано
до друку наукові статті19, видано монографію,20 проведено наукову
конференцію пам’яті І. Герети. Затверджено теми кандидатських
дисертацій: О. Дерех – “Культура Гава-Голігради на території
Західного Поділля”; В. Ільчишин – “Кераміка висоцької культури”.
На замовлення Національного заповідника “Замки Тернопілля”
впродовж двох років проводилися дослідження Скалатського замку.
В результаті встановлено, що перша згадка про замок (1630 р.)21 є
датою будівництва кам’яного замку, до того був дерев’яний замок,
який збудований щонайменше на 100-150 років раніше.22
Починаючи з червня 2008 р., діяльність ДП “ОАСУ Подільська
археологія” поширилася і на Хмельницьку область. За 8,5 місяців
було проведено експертизу понад 1600 земельних ділянок, виявлено
11

11

Строцень Б. Звіт про охоронні дослідження в м. Кременці Тернопільської області по
вул. Ліцейна, 5. – Тернопіль, 2007. – 37 с. Строцень Б. Звіт про охоронні дослідження в
м. Кременці Тернопільської області по вул. Шевченка, 75а. – Тернопіль, 2007. – 77 с.
12
Строцень Б. Звіт про археологічні дослідження у смт Вишнівці по вул. Шевченка, 2.
– Тернопіль, 2006. – 55 с.
13
Строцень Б. Звіт про охоронні дослідження в с. Росохач Чортківського району
Тернопільської області. – Тернопіль, 2007. – 42 с.
14
Строцень Б. Звіт про охоронні дослідження кургану бронзової доби в с. Городище
Козівського району Тернопільської області. – Тернопіль, 2007. – 100 с.
15
Олійник В. Звіт про археологічні дослідження на багатошаровому поселенні
Заліщики ІІІ в м. Заліщики по вул. Степана Бандери, 116. – Заліщики, 2005. – 55 с.
16
Бігус М., Строцень Б. Новітні дослідження Зборівської битви // Зборівщина: історія
і сьогодення. – Тернопіль, 2008. – С. 37-40.
17
Програма V Міжнародної наукової конференції “Археологія Заходу України”, Львів.
21-23 травня 2008 р. – Л., 2008. – 4 с.
18
Строцень Б. До питання класифікації ножів черняхівської культури // Старожитності
Верхнього Придністров’я: ювілейний зб. на честь 60-річчя Юрія Миколайовича
Малєєва. – К.: Стилос, 2008. – С. 159-162; Ільчишин В. Могильник Висоцької культури
в селі Лукавець на Бродівщині (з розкопок Ігоря Герети 1978 року) // ЗНТШ. – Л., 2007.
– Т. 253. – С. 610-615.
19
Дерех О., Ільчишин В. Нові матеріали до археологічної карти Тернопільщини в епоху
бронзи – раннього заліза (подано до друку).
20 Строцень Б. Черняхівська культура Західного Поділля. – Тернопіль: Астон, 2008.
– 272 с.
21
Клименко О., Хаварівський Б. Міська геральдика Тернопільщини. – Тернопіль: Воля,
2003. – С. 375.
22
Строцень Б. Звіт про археологічні дослідження Скалатського замку в 2007 р.: в двох
частинах. – Тернопіль, 2007. – 457 с. Строцень Б. Звіт про археологічні дослідження
Скалатського замку в 2008 р.: в двох частинах. – Тернопіль, 2008. – 408 с.

ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

понад 40 пам’яток археології, починаючи від трипільської культури
і до пізнього середньовіччя, в той час коли на обліку перебуває 105.
Проведено перші охоронні дослідження та нагляд за земляними
роботами. В результаті досліджено два житла культури кулястих
амфор в Нетішині та виявлено ще одну, невідому раніше вежу
Меджибізького замку.
Проте поряд з успіхами існують і проблеми. Найбільш серйозна
– це нерозуміння багатьох державних чиновників не тільки завдань
охорони, а й культурної спадщини як такої. Зокрема, автору довелося
зустрітися з тим, коли людина, яка відповідає за охорону культурної
спадщини, слідом за чиновником від сільського господарства
повторювала: “Коли іде роздержавлення (тобто передача у приватну
власність) земель сільськогосподарського призначення, які оралися на
глибину 0,30 м і далі так будуть оратися, то навіщо там проводити
археологічну експертизу!” І ніякі аргументи, навіть з посиланням на
ст. 17 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, про те, що
пам’ятка археології не може перебувати у приватній власності23, не є для
них переконливими. І надзвичайно велика кількість давніх поселень,
могильників, городищ, курганів передаються у приватну власність.
У Тернопільському районі Тернопільської області, наприклад, курган
був поділений між двома власниками, а у Хмельницькому районі
Хмельницької області поселення черняхівської культури передано у
власність з дозволу відділу охорони пам’яток. Повернути у державну
власність пам’ятки можна тільки в судовому порядку.
Великої шкоди завдають такі керівники, коли вони очолюють
заповідники. Так, донедавна директором Бережанського ДІАЗу був
В. С. Бушта – будівельник за фахом. Для проекту реставрації необхідно
було вияснити, чи існували підвали в Бережанській ратуші. Для цього
зірвали підлогу в кількох кімнатах першого поверху і почали вибирати
ґрунт. Вибрали шар пізнього середньовіччя, давньоруський і на етапі
руйнування горизонту раннього залізного віку “дослідження” були
зупинені працівниками Тернопільської обласної інспекції охорони
пам’яток історії та культури. А директор заповідника запитував: “То
скажіть мені – були там підвали чи не були?” Мало того, незважаючи
на заборону, “дослідження” продовжувалися. У результаті такої
“пам’яткоохоронної діяльності” було втрачено близько 200 років
історії м. Бережан. Адже перша письмова згадка про місто датується
1375 р.24, а поруйнований давньоруський культурний шар – кінцем
ХІІ – початком ХІІІ ст. А прокуратура відкрила кримінальну справу за
фактом руйнування на наукового працівника заповідника.
Наступна проблема – руйнування пам’яток несанкціонованими
земляними роботами. Так, у с. Залісся Монастириського району
Тернопільської області в лісі, на місці городища влаштовано
23
24

Закон України ... – С. 173-174.
Клименко О., Хаварівський Б. Міська геральдика ... – С. 135.
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несанкціонований кар’єр з видобування кам’яної плитки. Найперше,
керівництво Бучацького лісництва (територія городища в його
підпорядкуванні) відмовляється підписувати охоронний договір.
Окрім того не реагують і правоохоронні органи. Тернопільська обласна
інспекція направила звернення в обласне управління внутрішніх
справ, а звідти його переадресовали в Монастириський районний
відділ. Проте останній не побачив складу злочину – ні в тому, що
руйнується пам’ятка археології, ні в тому, що кар’єр несанкціонований.
У прокуратуру Тернопільської області було направлене звернення від
депутатської комісії з питань духовності, культури, свободи слова та
інформації обласної ради. З того часу пройшло майже два роки, але
відповіді так і немає. Думаю, що наведені факти говорять самі за
себе.
Серйозним є і кадрове забезпечення. Адже готують професійних
археологів тільки два-три вищих навчальних заклади, серед
них Львівський національний університет і Києво-Могилянська
академія.
Отже, на основі аналізу діяльності ДП “ОАСУ Подільська
археологія” ми коротко розглянули деякі здобутки і проблеми охорони
археологічної спадщини.
1. Прийняття законів України “Про охорону культурної
спадщини” та “Про охорону археологічної спадщини” посприяло
покращенню охорони культурної спадщини в цілому і пам’яток
археології зокрема. В результаті погодження проектів відведення
земельних ділянок та проведення археологічної експертизи було
попереджено руйнування багатьох пам’яток археології та культурного
шару в історичних частинах населених пунктів, занесених до списку
історичних населених місць України.
2. Рятівними археологічними дослідження врятовано від
руйнування унікальні об’єкти археологічної спадщини – єдине і
невідтворне джерело з давньої історії України.
3. Здобуті матеріали стали джерельною базою для нових
досліджень з давньої історії України.
4. Поряд з тим значної шкоди охороні пам’яток завдають
чиновники, які часто не тільки не займаються охороною культурної
спадщини, а й перешкоджають збереженню національної культурної
спадщини.
5. Сприяє руйнуванню об’єктів археологічної спадщини й те,
що правоохоронні органи часто не перешкоджають руйнуванням
пам’яток археології.
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O możliwości datowania
dendrochronologicznego drewna
jodły (Abies alba) z zachodniej Ukrainy na
przykładzie badań drewna z miastatwierdzy Tustań i z osadów aluwialnych
Łukawca Wielkiego koło Staruni

W

Wstęp

badaniach archeologicznych jedną z najważniejszych kwestii
jest określenie wieku eksplorowanych obiektów. Obok klasycz
nych metod datowania archeologicznego współcześnie w coraz szerszym
zakresie wykorzystywane są metody datowań bezwzględnych. Wśród nich
trudna do przecenienia jest dendrochronologia, dająca możliwość ustalenia wieku drewna z dokładnością do roku, a w przypadkach szczególnie
korzystnych nawet sezonu. Zastosowanie tej metody wymaga jednak nie
tylko dostępu do odpowiedniej aparatury pomiarowej i oprogramowania
komputerowego ale również, co ważniejsze, posiadania wzorców przyrostowych (chronologii) dla różnych gatunków (rodzajów) drzew rosnących na
danym terenie, sięgających odpowiednio daleko w głąb czasu. Najprostszym sposobem uzyskania takiego wzorca przyrostowego jest zestawianie
coraz starszych krzywych dendrochronologicznych (mających wspólne
odcinki), rozpoczynając od współczesnego drewna o znanym wieku.
Chronologie regionalne wyznaczone na podstawie setek sekwencji przyrostowych reprezentujących pojedyncze drzewa można traktować jako
idealny wzór przyrostów rocznych danego gatunku na obszarze spójnym
klimatycznie. Jest on pozbawiony zmienności osobniczej, a uwypuklone
są wspólne reakcje charakterystyczne dla większości drzew z populacji. Należy podkreślić, że wśród drzew rosnących na danym obszarze
występuje część takich, których sekwencje przyrostów nie są podobne
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do pozostałych. Zwykle jest ich kilka procent, a ich ilość jest dodatkowo,
zmienna w czasie. Drugą wartą przypomnienia uwagą jest to, że do datowania dendrochronologicznego nadają się sekwencje, które posiadają
odpowiednią liczbę słojów, w większości przypadków większą niż 40-50,
choć dla jodły często już 30 słojów jest wystarczające dla pewnego datowania.
Jeśli dla danego obszaru nie dysponujemy chronologią wzorcową to
szansa na datowanie wyraźnie wzrasta, gdy analizujemy większą liczbę
prób. Na ich podstawie możemy wyznaczyć poprzez uśrednienie sekwencji osobniczych chronologię lokalną, a tą z kolei datować w oparciu o
chronologię regionalną z obszarów sąsiednich. Ten sposób postępowania (tzn. uśrednianie) eliminuje w znacznej części zmienność osobniczą,
która nie jest związana z wpływem klimatu. Ta procedura sprawdziła
się, m.in. we wczesnych etapach badań nad zestawianiem chronologii
dębowych w południowej Polsce, gdy lokalne chronologie z Małopolski
i Górnego Śląska datowano na
podstawie wzorca południowoniemieckiego1. Z drugiej strony,
patrząc na podobieństwo chronologii dębowych, należy stwierdzić, że spada ono przesuwając
się z zachodu na wschód2.
Spośród badanych dendrochronologicznie
gatunków
drzew rosnących w południowej Polsce najsilniejszy sygnał
dendrochronologiczny ma jodła
pospolita3. Chronologia zestawiona dla drewna tego gatunku
z południowej Polski obejmuje
prawie całe ostatnie tysiąclecie4.
Niezwykle interesującym zagadnieniem jest zasięg tej chronologii w kierunku wschodnim. W
ostatnim okresie dzięki podjętej
współpracy z uczonymi ukraińskimi rozwiązanie tej kwestii
1

Goslar T. Dendrochronological studies in the Gliwice Radiocarbon Laboratory, equipment, first results // Ann. Acad. Sci. Fennicae, Ser. A, III. Geol.-Geogr. – Helsinki, 1987. –
T. 145. – S. 97-104; Krąpiec M. Skale dendrochronologiczne późnego holocenu południowej
i centralnej Polski // Kwartalnik AGH – Geologia. – Kraków, 1992. – T. 18, 3. – S. 37-119.
2
Krąpiec M. Holocene dendrochronological standards for subfossil oaks from the area of
Southern Poland. // Studia Quaternaria. – Warszawa, 2001 – T. 18. – S. 47-63.
3
(Abies alba Mill.)
4
Szychowska-Krąpiec E. Późnoholoceński standard dendrochronologiczny dla jodły Abies
alba Mill. z obszaru południowej Polski // Kwartalnik AGH – Geologia. – Kraków, 2000.
T. 26 (2). – S. 173-299.
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stało się możliwa. Przyczyniły się do tego dwa przedsięwzięcia badawcze. Pierwsze dotyczące badań nad Starunią, wokół miejsca gdzie w 1929
roku znaleziono nosorożca włochatego. Kolejnym były analizy drewna z
wykopalisk prowadzonych w latach 80 XX wieku w mieście-twierdzy Tustań. Lokalizację obu stanowisk przedstawiono na ryc. 1.
Subfosylne drewno z aluwiów
rzeki Łukawiec Wielki koło Staruni
Występujące w holoceńskich osadach aluwialnych w dolinie rzeki
Łukawiec Wielki fragmenty pni subfosylnych drzew stanowiły pierw
szy zbiór próbek jodłowych z Ukrainy analizowanych dendrochronologicznie w laboratorium Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Pnie te są pozostałościami po drzewach porastających niegdyś obszar
równiny zalewowej, które były powalone podczas większych wezbrań
uruchamiających erozję boczną. Zazwyczaj po przebyciu niewielkiego
dystansu były one dość szybko zasypywane przez osad. Współcześnie rzeka podczas wezbrań odpreparowuje starsze aluwia, niekiedy wypłukując
pnie i składając je na poziomie bruku korytowego.
Pnie drzew zostały opróbowane podczas rekonesansów terenowych
przeprowadzonych w 2004 r. W sumie do badań dendrochronologicznych pobrano pilarką spalinową 26 prób drewna w postaci wycinków i
krążków. Zdecydowana większość prób z fragmentów subfosylnych pni
pochodziła z odcinka o długości około 1 km doliny Łukawca Wielkiego
poniżej ujścia potoku Rinne5.
Wśród badanych prób dominowały gatunki drzew iglastych: jodła (14
sztuk) i sosna (3 szt). Drzewa liściaste były reprezentowane przez: jesiona (3 próby), buka (2 próby) oraz dęba, graba, olchę i klona (po 1 próbie).
Warunki metody dendrochronologicznej spełniało 21 prób. W badaniach
zastosowano standardową wielokrotnie opisywaną metodykę6.
Próby zostały po odpowiedniej preparacji poddane pomiarom szerokości przyrostów rocznych z dokładnością 1/100 mm. Uzyskane sekwencje przyrostów rocznych liczyły od 20 do ponad 200 lat. Krótsze sekwencje przyrostów rocznych reprezentują głównie elementy obudów szybów
(deski i belki). Natomiast fragmenty powalonych przez rzekę drzew (są
wśród nich również pnie z zachowanym systemem korzeniowym) jak też
ścinanych przez człowieka (np. próbka U_3ST8) zwykle zawierają po około 100 i więcej przyrostów rocznych.
5
Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz W. P., Krąpiec M. Holocene terrace of the Velyky
Lukavets River in Starunia: sediments and dendrochronology // Polish and Ukrainian
geological studies (2004-2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses
/ M. Kotarba (ed.). – Warszawa; Kraków, 2005 – S. 95-102.
6
Krąpiec M. Metodyka badań dendrochronologicznych // Badania osadów czwartorzędowych / red. E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski. – Warszawa, 1995. – S. 318-328;
Schweingruber F. H. Tree-rings. Basic and applications in dendrochronology. – Dortrecht:
Reidel, 1983. – 276 s.; Zielski A., Krąpiec M. Dendrochronologia. – Warszawa: PWN, 2004
– 328 s.
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Ryc. 2. Sekwencje dendrochronologiczne subfosylnych jodeł z aluwiów Łukawca
Wielkiego wyznaczających chronologię lokalną U_3ST_A (kropką oznaczono próbę
zawierającą słój podkorowy).

Dla obszaru Ukrainy nie zestawiono dotychczas odpowiednio długich wzorów przyrostowych, więc w pierwszym etapie analiz porównano wszystkie uzyskane sekwencje ze sobą w celu identyfikacji ciągów
wiekowych. Najwyższe podobieństwo wykazało 5 sekwencji jodłowych,
wyznaczających „pływającą” chronologię lokalną U_3ST_A liczącą 298
lat (ryc. 2). Wysoka korelacja tej chronologii ze wzorcami przyrostowymi z południowej Polski7 pozwoliła na jej datowanie bezwzględne na lata
1114-1401 AD. Tylko w przypadku 1 próby jodły ściętej siekierą o czym
świadczy charakterystyczna zawiasa, możemy wyznaczyć dokładny czas
ścięcia (1303 AD). Dla pozostałych prób nie zawierających słojów podkorowych można uzyskać datowanie „terminus post quem”. Wskazują one,
że powalanie jodeł na badanym odcinku rzeki odbywało się sukcesywnie
co kilkadziesiąt lat począwszy od początków XIV wieku.
Pozostałe sekwencje przyrostów rocznych nie wykazywały wzajemnego podobieństwa. Porównano je z południowopolskimi standardami dendrochronologicznymi. W przypadku dwóch sekwencji przyrostów rocznych jodeł liczących (72 i 88 lat) wyraźna zbieżność dendrogramów oraz
wysoka wartość współczynnika t (t>5) zdają się wskazywać na możliwość
skutecznego datowania pojedynczych prób drewna jodłowego z rejonu
Ivanofrankovska w oparciu o południowopolski wzorzec dendrochronologiczny8.
Datowanie bezwzględne prób drewna sosnowego oraz gatunków liściastych w oparciu o wzorce płd polskie nie powiodło się. Przyczyną takiej
sytuacji może być nie tylko ograniczony zasięg sygnału dendrochronologicznego dla poszczególnych rodzajów drzew, ale także to, że część analizowanych prób może reprezentować starsze fazy holocenu.
Drewno ze studni w Tustani
Miasto-twierdza Tustań zwracała uwagę badaczy od ponad 200 lat,
jednak systematyczne badania archeologiczno-architektoniczne rozpoczęto stosunkowo niedawno. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku działała
ekspedycja kierowana przez M. Rožkę, która wykonała inwentaryzację
architektoniczną, pomiary geodezyjne skał oraz prowadziła wykopaliska
na znacznej powierzchni9
7

Szychowska-Krąpiec E. Późnoholoceński standard dendrochronologiczny ...
Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz W. P., Krąpiec M. Holocene terrace …
9
Рожко М. Ф. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К.: Наук. думка, 1996.
– 240 с.
8

O MOŻLIWOŚCI DATOWANIA DENDROCHRONOLOGICZNEGO DREWNA JODŁY

Ryc. 3. Pobieranie próbki do badań dendrochronologicznych.

Jednym z najciekawszych, przebadanych obiektów była studnia
znajdująca się w zachodniej części grupy skalnej Kamień. Studnia o głębokości ponad 30 m została wydrążona w piaskowcach. Jej eksplorację
prowadzono przez kilka sezonów (1979, 1984, 1988-1989), a w najniższej części znaleziono oprócz fragmentów ceramiki, wyrobów skórzanych
i przedmiotów metalowych znaczną liczbę (ponad 300) fragmentów obrobionego drewna. Drewno to jest przechowywane w rezerwacie Tustań
w Uryczu do dziś, a jego stan zachowania jest dobry. W 2008 r. z najlepiej zachowanych elementów, które dodatkowo charakteryzowały się
najdłuższymi sekwencjami przyrostów rocznych pobrano 12 próbek do
analiz dendrochronologicznych (Ryc. 3). Uzyskane w wyniku pomiarów
sekwencje wykazywały bardzo dużą zbieżność wskazując, że reprezentują one drzewa rosnące w tym samym czasie. Wyznaczona na ich podstawie chronologia lokalna U_3UR_A0 liczy 166 lat (Ryc. 4). Chronologia
ta wykazuje wysoką zgodność przebiegu z południowopolskim wzorcem
jodły10 dla okresu 1345-1510 AD (t=7.9). Analiza przebiegu obu krzywych
dendrochronologicznych pozwala na konstatację, że szczególnie lata o
niekorzystnych warunkach klimatycznych (tzn. te z wąskimi przyrostami) są zgodne. Najprawdopodobniej są to lata z mroźnymi zimami11.
Cztery z 12 badanych elementów miały zachowane słoje podkorowe wykształcone w 1510 AD (tab. 1). Ponieważ najmłodsze przyrosty w
dwóch próbach zawierały oprócz drewna wczesnego również w pełni wykształcone drewno późne można przypuszczać, iż pozyskanie budulca
nastąpiło w lecie 1510 oraz w trakcie przerwy wegetacyjnej 1510-1511
AD, tj. w okresie od jesieni 1510 do wczesnej wiosny 1511 AD. Niewykluczone, że pozostałe próbki, w których nie zachowały się przyrosty
najmłodsze pochodzą z drzew ściętych w tym samym okresie czasu. Na
podstawie uzyskanych wyników analizy dendrochronologicznej można
10

Szychowska-Krąpiec E. Późnoholoceński standard dendrochronologiczny …
Feliksik E. Badania dendroklimatyczne dotyczące jodły (Abies alba Mill.) występującej na
obszarze Polski. // Zeszyty Naukowe AR Kraków. – Kraków, 1990. – T. 151. – S. 1-106.
11
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Ryc 4. Zestawienie sekwencji dendrochronologicznych próbek drewna ze studni w
Ustani wchodzących w skład chronologii lokalnej U_3UR_A0 (kropkami oznaczono
próbki zawierające słój podkorowy).

Tabela 1. Zestawienie wyników analizy dendrochronologicznej próbek drewna ze
studni w Tustani (pp – słój podkorowy z drewnem wczesnym i późnym; pw - słój
podkorowy tylko z drewnem wczesnym).

więc stwierdzić, że na dnie studni występowało jednowiekowe drewno
reprezentujące jedną fazę konstrukcyjną datowaną na 1511 AD.
Podsumowanie
Zaprezentowane powyżej rezultaty badań dendrochronologicznych
drewna jodłowego z zachodniej Ukrainy pokazały, iż możliwe jest jego
datowanie w oparciu o południowopolski standard obejmujący ostatnie
tysiąclecie. Ważnym ustaleniem jest stwierdzenie podobieństwa chronologii lokalnych i standardu dla znacznego interwału obejmującego prawie
400 lat, od początku XII do początku XVI wieku. Można przypuszczać,
że również w okresie ostatnich 500 lat zbieżność skal dendrochronolo
gicznych jest równie wysoka. Potwierdzają ten pogląd ostatnio wykanane
analizy dendrochronologiczne podobrazi ikon z Muzeum Narodowego
we Lwowie. Równie ważne jest stwierdzenie, że w przypadku długich sekwencji osobniczych niejednokrotnie możliwa jest ich bezpośrednia korelacja ze standardem południowopolskim.
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АРХЕОЛОГІЧНА ШКІРА:
ПУТІВНИК ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ

П

ід час розкопок археологи здобувають артефакти, важливість
яких важко переоцінити. Виявляються нові, унікальні
можливості для вивчення історії краю в найрізноманітніших
аспектах. Певну частину знахідок складають предмети з натуральної
шкіри – одяг, взуття, предмети мистецтва і побуту. Зустрічається
і невичинена шкіра, сирець, як правило, погано збережена, яка
легко піддається біологічному руйнуванню. У музеї вироби зі шкіри
потрапляють з втраченими властивостями: гнучкістю, міцністю,
кольором, стійкістю до атмосферних дій.
За тривалий період перебування в землі у шкірі відбуваються
незворотні зміни, наслідком чого є деградація матеріальної основи:
глибока деструкція колагену та інших білків, окислюються і
дифундують на поверхню жири. У результаті матеріал стає жорстким,
ламким, а при тривалій дії води деформується і руйнується. Археологи
стикаються зі зразками шкіри різного ступеня збереженості, які
знаходилися в різних умовах навколишнього середовища. При
цьому виникає проблемний і важливий для стану предметів часовий
інтервал – від моменту знаходження до моменту перенесення їх у
нові умови зберігання. Від того, яким чином буде пройдений цей
перехідний етап, залежить наступна збереженість предмета.
Для якомога делікатнішого здійснення цього переходу, зниження
ризику пошкоджень матеріальної основи об’єкта необхідно: 1)
застосовувати індивідуальні засоби захисту (рукавички, марлеві
пов’язки) для взаємного захисту людини і предмета; 2) здійснити
фотофіксацію (з масштабною шкалою) і вимірювання предмета у
знайденому невипрямленому і нерозтягнутому вигляді; 3) детально
описати зовнішні умови, температурно-вологісну характеристику,
в яких знаходився предмет, що дозволить реставратору швидше
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підібрати необхідну методику обробки і збереження предмета; 4)
відокремити уражені біошкідниками (очевидна активна пліснява,
живі комахи-паразити) предмети від непошкоджених зовні; 5) м’яким
пензлем усунути з предмета поверхневі забруднення; 6) забезпечити
індивідуальне пакування об’єкта з вказівкою на лицевій стороні
тари назви предмету, матеріалу, ступеню збереженості, наявності
біошкідників1.
У результаті зберігання та користування шкіра втрачає
еластичність, міцність, гігроскопічність, стає пересохлою, ламкою,
деформованою. Частими пошкодженнями є забруднення, розтріску
вання та обсипання верхнього шару, втрата фрагментів. Для
забезпечення її зберігання шкіру консервують, а для надання
експозиційного вигляду реставрують. Огляд фахової літератури з цих
питань дозволив нам виокремити певні аспекти.
1. Очищення археологічної шкіри. У майстерні реставрації
текстилю і шкіри при Державному музеї художнього мистецтва ім.
О. С. Пушкіна (м. Москва) здійснюють лише механічне очищення
за допомогою скальпеля та жорстких флейців2. У Національному
науково-дослідному Реставраційному центрі України (м. Київ)
шкіру очищають піною дитячого мила та напівсухими тампонами,
змоченими в дистильованій воді, або медичною жовчю з подальшим
тампонуванням дистильованою водою та дезінфекцією спиртовим
розчином антисептика3. Для усунення вапнякових нашарувань
вологі фрагменти опускають у 3% розчин лимонної кислоти4. М. К.
Нікітін та Є. П. Мельникова5 радять суху шкіру протирати змоченим
водою тампоном, слабким розчином карбонату натрію або мильною
піною з подальшим протиранням водою, або використовувати
водні розчини, які містять поверхнево активні речовини (ПАР) та
органічні розчинники. Для очищення темної шкіри використовують
композицію з медичної жовчі, етилового спирту і дистильованої води
(1:1:2). Світлу шкіру добре очищає паста такого складу: дитяче мило
(15 г), тетраборат натрію (бура) (5 г), 10% водний розчин аміаку
1

Швец О. Л. Обеспечение сохранности этнографических объектов из “мягких” материалов в процессе экспедиционных сборов (на материалах Ханты-Мансийского автономного округа) // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи
музейних пам’яток: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-27 трав. 2005 р.
– К., 2005. – С. 336-338.
2
Бородин И. В. Консервация археологической кожи на примере сумочки из средневековых погребений XIII-XIV вв. на территории Северного Кавказа // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток: тези доп. V Міжнар.
наук.-практ. конф., Київ, 23-27 трав. 2005 р. – K., 2005. – С. 41-44.
3
Гаврилюк О. О. Особливості реставрації складних пам’яток зі шкіри // Проблеми
збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток: тези доп. V
Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-27 трав. 2005 р. – K., 2005. – С. 51-53.
4
Омельченко М. М., Затока Л. П. Актуальні питання збереження книжок у шкіряній
оправі // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних
пам’яток: тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-24 травня 2001 р. – К.,
2001. – С. 11.
5
Никитин М. К., Мельникова Е. П. Химия в реставрации. – Л.: Химия, 1990. – С. 261-266.
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(80 мл), етиловий спирт (6,2 мл), вода дистильована (120 мл). Після
обробки поверхню протирають вологим тампоном.
Мокру археологічну шкіру слід очищати розчином, у який
входить антисептик, наприклад етиловий спирт-вода-гліцеринтимол. Покращують очищення шкіри нейтральні мийні засоби і
низькомолекулярні поліетиленгліколі (ПЕГ).
Плями грибкових уражень можна усунути або послабити шляхом
обробки розчином перекису водню з додаванням 2% розчину аміаку.
Плями продуктів корозії (сполуки заліза, міді) добре виводять розчини
щавелевої кислоти або трилону Б. При цьому слід враховувати, що
разом з продуктами корозії зі шкіри вимиваються жирові і дубильні
речовини, які необхідно потім вводити.
2. Антисептична обробка. Як археологічна шкіра, так і предмети
музейного зберігання потребують антисептичної обробки. Для цього
застосовують п-дихлорбензол, кремнійфторид натрію, неопінамін,
гардон, подфенфос, фоксим, п-нітрофенол, п-хлор-м-крезол, 2гідроксидифеніл, саліциланілід, β-нафтол, β-гідроксинафтальдегід,
4,5,6-трихлорбензоксазолінон-26. Археологічну шкіру для знезара
ження і консервації обробляють послідовно формаліном, мильним
розчином, а потім композицією жирових речовин з додаванням 0,8%
антисептика, наприклад, п-хлор-м-ксиленолу або п-нітрофенолу7.
Бородін І. В. для мікробіологічної обробки радить використовувати
3% спиртовий розчин Preventol R80 (BAYER)8. Широко застосовуваний
в реставраційній практиці катамін АБ в якості антисептика для
шкіри на практиці не виправдав себе. З плином часу спостерігається
зворотний ефект – стимуляція росту грибка. Для шкіряних виробів
найчастіше рекомендують препарати, які містять фенол. Однак він
є шкідливим для здоров’я людини. У процесі пошуку нешкідливих
речовин і їх порівняльного аналізу кращі результати показав
деревний дьоготь, який здавна застосовували для жирування шкіри.
Березовий або берестовий дьоготь містить 10-15% фенолу (тобто
є антисептиком) і при цьому ще й пом’якшує шкіру, покращує її
водостійкість і міцність9.
За дослідженнями С. С. Хазової, Т. Д. Великової ефективними
біоцидами, які захищають шкіру від біопошкоджень і не порушують
її основних фізико-механічних характеристик, є препарати
“Митон”, “Metatin K520”, “Metatin GT”. Найкращими показниками
характеризувалися
зразки
шкіри,
оброблені
препаратами
“Антиплісінь”, “Полідез” і “Metatin GT”10.
6
Бідзіля В. О. Біоциди в реставраційній практиці (науково-інформаційне видання).
– К., 2003. – Вип. 1. – С. 41-49.
7
Никитин М. К., Мельникова Е. П. Химия в реставрации. ... – С. 261-266.
8
Бородин И. В. Консервация археологической кожи ... – С. 41-44.
9
Омельченко М. М., Затока Л. П. Актуальні питання збереження книжок ... – С. 11.
10
Хазова С. С., Великова Т. Д. Выбор биоцидов для обработки кожи // Исследования,
консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока: материалы
І Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 17-19 апреля 2007 г. – М.: Рудомино, 2007.
– С. 239-246.
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3. Жирування (пластифікація) шкіри. Для підвищення міцності,
м’якості і пластичності шкіри у неї вводять різні жирувальні
препарати. Жири адсорбуються структурними елементами шкіри,
що пришвидшує їх ковзання один відносно одного і сприяє орієнтації
волокон, підвищуючи таким чином міцність і пластичність шкіри.
Крім того, шкіра набуває водостійкості. Оптимальний вміст жирів
у шкірі повинен бути в межах 10-20%. Позаяк колагенові волокна в
процесі тривалого зберігання значно зневоднюються, то часто поряд
із жируванням необхідно вводити в шкіру речовини, які регулюють
вміст води, зокрема ПЕГ.
З натуральних жирів для шкіри застосовують риб’ячий жир, жир
морських тварин, копитну, соняшникову, соєву, касторову, рапсову,
кокосову, льняну, спермацетову олії і т. д. Однак ці натуральні
жирувальні препарати все частіше замінюють синтетичними. Це
пов’язано з тим, що натуральні жири недостатньо міцно утримуються
шкірою і легко дифундують до її поверхні. Найкращі результати
жирування шкіри досягають шляхом використання композицій з 3-5
компонентів, а також емульсій. Наприклад, суміш бджолиного воску,
окисленого парафіну або поліетиленового воску з натуральними
рослинними і тваринними оліями. Зокрема, свинячий або песцевий
мездровий жир 40%, мінеральна машинна олія 50%, перхлоретилен
10%11.
Для консервації та одночасного жирування археологічної шкіри
застосовують композиції на основі гліцерину12. Вологу шкіру оброб
ляють 5-10% розчином полівінілового спирту з додаванням гліцери
ну. Добрі результати дає суміш, яка складається з трет-бутилового
спирту, копитної олії і цетилового спирту. Можна застосовувати
емульсію, яка містить спермацет, копитну олію, ланолін і бджолиний
віск. Для емульгування в суміш додають желатин, стеарат натрію і
тетрахлорметан, а як антисептик – спиртовий розчин тимолу13.
Під час багатоступеневої обробки вологу шкіру жирують з
обох боків 50% гліцерином. Коли він вбереться, шкіру на 15-30 хв
занурюють у суміш такого складу: копитна олія (170 ч.), турецька
червона олія (200 ч.), ланолін (15 ч.), ПЕГ-1500 (5 ч.), вода тепла (1 ч).
Потім шкіру переносять у суміш спиртів – трет-бутилового, цетилового
і міріцилового.
Для пом’якшення і жирування виробів з товстої і темної сухої
шкіри в реставраційній практиці їх обробляють пластифікувальним
мастилом – розплавом 25 г бурштину в 100 мл копитної олії. Для
приготування м’якшої мастики у 30-40 г розтопленого воску
11

Никитин М. К., Мельникова Е. П. Химия в реставрации ... – С. 261-266.
Там само; Ведрицкене Л., Саткунайте С. Исследование и консервация кошельков
XVI века из могильника Кармелава (Каунасский район) // Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток: наук. доп. VI Міжнар.
наук.-практ. конф., Київ, 27-30 травня 2008 р. – К., 2008. – C. 105-106.
13
Никитин М. К., Мельникова Е. П. Химия в реставрации. ... – С. 261-266.
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вводять, перемішуючи, 100 г копитної олії, 0,15 г антиокислювача
(п-гідроксидифеніламіну) і після охолодження суміші – 5,2 г тимолу.
Для очищення і пом’якшення світлої шкіри рекомендують
ланолінову емульсію: етиловий спирт (62 мл), гліцерин (8 мл), ланолін
(5 мл), мило нейтральне (2 г), дистильована вода (100 мл)14.
Пом’якшення старої, зруйнованої шкіри можна досягти в
результаті занурення шкіри в розчин, який в 1 л дистильованої води
містить 40 г ПЕГ-400 і 125 г ПЕГ-150015. Інші дослідники16 описують
регенерацію пересохлої ламкої шкіри способом вимочування
протягом 5-6 тижнів у суміші поліетиленгліколів кількох фракцій
з додаванням антисептика, після чого рекомендують обробляти
жирувальною композицією. Такою може бути суміш ланоліну,
мінеральної олії, етилового спирту, ПАР і води17. Варто зауважити,
що колаген шкір рослинного дублення руйнується при температурі
40°С, тому температура плавлення ПЕГ повинна бути меншою, а вона
здебільшого близька до 50°С. Отже, доцільно застосовувати розчини
ПЕГ кімнатної температури, а також послідовну обробку розчинами
певної концентрації – від 30 до 50%18. При цьому слід враховувати,
що використання ПЕГ з молекулярною вагою 200–600 не підходить
для пластифікації шкіряних предметів у поєднанні з металом.
Їх підвищена гігроскопічність може сприяти появі корозії. Час
обробки шкіри у цих випадках залежить від ряду факторів: способу
виправлення, товщини, збереженості, а також від молекулярної маси
ПЕГ, які використовувалися в процесі пластифікації.
Деякі реставратори після пластифікації шкіру виморожують у
морозильній камері при t – 6–10°С протягом 4-8 тижнів19. Під час
цього періоду шкіру очищають жорстким флейцем і консервують.
4. Консервація. Широко застосовуваним консервантом є мастило
на основі кріолану, вазелінової олії і бджолиного воску20. На думку
М. В. Житкевич та Г. В. Гайдукової21, кращими практичними
консервантами є низькопроцентні розчини синтетичних полімерів
14

Никитин М. К., Мельникова Е. П. Химия в реставрации ... – С. 261-266.
Там само.
16
Бородин И. В. Консервация археологической кожи ... – С. 41-44; Гаврилюк О. О.
Особливості реставрації ... – С. 51-53; Житкевич М. В. Пластифікація пересушених
предметів з шкіри поліетиленгліколями: огляд методів // Збереження, дослідження,
консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток: наук. доп. VI Міжнар.
наук.-практ. конф., Київ, 27-30 травня 2008 р. – К., 2008. – C. 172-173.
17
Ведрицкене Л., Саткунайте С. Исследование и консервация кошельков ... – C. 105-106.
18
Житкевич М. В., Гайдукова Г. В. Музейные предметы из кожи: проблемы сохранения и реставрации в условиях среднегодовых колебаний температурно-влажностного
режима // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних
пам’яток: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-27 травня 2005 р. – К.,
2005. – С. 96-98.
19
Бородин И. В. Консервация археологической кожи ... – С. 41-44; Гаврилюк О. О.
Особливості реставрації складних ... – С. 51-53.
20
Гаврилюк О. О. Особливості реставрації складних ... – С. 51-53.
21
Житкевич М. В., Гайдукова Г. В. Музейные предметы из кожи… – С. 96-98.
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– полівінілбутираль (ПВБ), Тitan S (композиція, яка містить
вінілацетат), розчин поліоктану вінілу з безводним етиловим октаном
і метоксипропанолом. Концентрацію розчинів підбирають дослідним
шляхом. При цьому слід врахувати, що після такої обробки шкіра
набуває підвищеного блиску і тратить натуральний вигляд. Тому
при консервації виробів із сирцю склад полімеру в розчині має
бути мінімальним. Здійснюється розробка методів глибинного про
сочування і закріплення пористих матеріалів, зокрема шкіри, розчи
нами полі(мет)акрилатів (полімерних консервантів)22.
Працівники Харківського фізико-технічного інституту пропонують
для стерилізації (консервації) археологічної органіки використовувати
іонізувальну радіацію (γ-випромінення джерела 60 Со або 152
Еu)23. Цей метод має переваги порівняно з класичними, оскільки
не викликає механічних змін у структурі предмета. Опромінення
– високоефективний спосіб знезараження органічного матеріалу, як
міцелію мікроміцетів, так і спор. Поряд з ліквідуванням плісеневих
грибів, іонізувальне випромінення доцільно використовувати для
очищення об’єктів від шкідників (наприклад дереворуйнівних
комах).
5. Усунення деформації. Покороблені шкіряні знахідки вирівнюють
методом пресування. Якщо це можливо, пам’ятку вирівнюють у
процесі сушіння між шарами фільтрувально паперу під піщаним
пресом. Напіввологі деталі декілька разів змащують жирувальною
композицією на основі кріолану, вазелінової олії та бджолиного воску.
Об’ємні речі висушують при кімнатній температурі на спеціальній
формі, яка відповідає об’єкту24.
Окремо слід зупинитися на досить поширеній проблемі – усуненні
деформації взуття із сирцю. Тут неможливо обійтись без вимочування
сирцю у теплій дистильованій воді для тимчасового повернення
пластичних властивостей шкіри. Тому після відновлення первинної
форми предмета, жирування, сушіння, реставрації і ретуші
слід проводити повторну обробку антисептиками25. Зберігачам
рекомендується експонувати пам’ятки на підставках, які утримують
форму26.
6. Склеювання. Укріплення розривів шкіри, дублювання,
виповнення втрат здійснюють, застосовуючи такі клеї: Acrіlkleber
22

Волкова Н. В., Емельянов Д. И., Таловин Д. С. Задачи консервации археологических находок // Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток: наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-30 травня 2008 р.
– К., 2008. – C. 106-110.
23
Андраш Д. В. Использование ионизирующей радиации для консервации археологической органики // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток: тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-24 травня
2001 р. – К., 2001. – С. 3.
24
Гаврилюк О. О. Особливості реставрації складних ... – С. 51-53.
25
Житкевич М. В., Гайдукова Г. В. Музейные предметы из кожи ... – С. 96-98.
26
Гаврилюк О. О. Особливості реставрації складних ... – С. 51-53.

АРХЕОЛОГІЧНА ШКІРА: ПУТІВНИК ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ

498 YV , Аcrilkleber 498 HV фірми “Lascaux” виробництва
Швейцарії28. Необхідно враховувати підвищену вологість об’єктів
і не використовувати клеї на водній основі і тваринні (наприклад,
мездровий)29.
7. Зберігання. У багатьох музеях, які знаходяться в пам’ятниках
архітектури, виключається можливість регулювання температурновологісного режиму (ТВР). Середньорічні коливання температури
пришвидшують процеси природнього старіння виробів зі шкіри. При
сильних перепадах ТВР на шкірі (у першу чергу на сирці) можуть
з’являтися грибкові ураження, однак “пересушені” експонати краще
їх переносять. У забезпеченні збереженості пам’ятників історії і
культури велике значення має своєчасна діагностика і профілактика
біопошкоджень.
Найвпливовішими чинниками для росту і розвитку мікроміцетів є
вологість та температура, з яких визначальною є підвищена вологість.
Більшість виявлених видів грибків однаково реагує на вологість
навколишнього середовища та субстрату, однак є групи видів,
таких як Aspergillus amstelodami, A. nidulans, A. sydowii та A. versicolor, які починають розвиватися на субстратах, що підсихають30.
При відносній вологості 80% вологість шкіри складає від 18 до 28%.
Оскільки шкіра шершава, спори грибів добре прикріплюються до неї,
а волога і пил сприяють їх проростанню31.
Для більшості грибів оптимальний діапазон температури складає
20-300С. Його пониження сповільнює ріст грибниці, проте деякі
види грибів все ж таки здатні активно рости навіть при низьких
температурах32.
Слід зауважити, що досить сильно грибами пошкоджені
ті предмети, реставрацію яких проводили з використанням
полівінілацетатної дисперсії (ПВА) або природніх клеїв, які можуть
служити живильним субстратом для мікроскопічних грибів.
Для зменшення концентрації грибних спор у сховищах та
експозиційних приміщеннях, а також для знезараження поверхні
музейних предметів та обладнання необхідно проводити санітарногігієнічні заходи із застосуванням антисептиків. Для антисептичної
обробки об’єктів музейного зберігання застосовують композиції
на основі бензалконіум хлориду, який характеризується високою
ефективністю і низькою токсичністю для людини.
27

27

Бородин И. В. Консервация археологической кожи ... – С. 41-44.
Гаврилюк О. О. Особливості реставрації складних ... – С. 51-53.
29
Омельченко М. М., Затока Л. П. Актуальні питання збереження книжок ... – С. 11.
30
Митківська Т. І., Коваль Е. З. Мікологічні дослідження музейних пам’яток // Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток: тези
доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-30 травня 2008 р. – К., 2008. – С. 24-28.
31
Хазова С. С., Великова Т. Д. Выбор биоцидов ... – С. 239-246.
32
Мицкевич А. Г., Гончарова И. А. Плесневое поражение памятников истории и культуры // Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних
пам’яток: наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-30 травня 2008 р. – К.,
2008. – С. 32-37.
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Важливий аспект музейної практики – превентивна консервація.
Оптимальні умови зберігання та стабілізація фізичних параметрів
середовища, у якому перебувають експонати, – необхідна умова
мінімізації процесів їх старіння. Контроль за параметрами
температури та вологості проводиться традиційними аспіраційними
психрометрами, волосяними гігрометрами та електронними
термогігрометрами фірм “TESTO”, “FISCHER”. Освітленість
вимірюється люксметром Ю-116 та люксметром +УФ-Радіометр “ТКФПК”. Оптимальні умови зберігання – t=18±2ºC, φ=55±5%; осв. =50-75
лк. Для збереження хутра, шкіри відносна вологість повітря дещо
ширша – в межах 50-65%. Амплітуда змін температури та відносної во
логості повітря у приміщенні залежить від зовнішніх умов, кратності
повітрообміну і, головне, від функціонального процесу, що визначає
надходження теплоти та вологи до приміщення33.
Кондиціонери дозволяють регулювати температуру, але не
параметри відносної вологості. Під час роботи кондиціонера в режимі
охолодження відбувається неконтрольоване осушення повітря.
Використовувати системи кондиціонування можна лише постійно
контролюючи температуру, відносну вологість та швидкість руху
повітря34.
Для зменшення коливань вологості в експозиційних вітринах
музею почали застосовувати буфери або сорбенти35. Це вологовмісний
матеріал, який у разі підвищення рівня відносної вологості адсорбує
водяну пару, а в разі пониження віддає. Одним з таких є силікагель.
На сьогодні кращим вважають новий буферний матеріал Frt-Sorb,
який розроблено спеціально для музеїв36. В Інституті каталізу СВ РАН
був синтезований новий матеріал ARTIC, який працює за принципом
моноваріантної рівноваги і підтримує відносну вологість в інтервалі
50-60%37

33

Комаренко О. І. Нормалізація мікроклімату у музеях як один із засобів превентивної консервації // Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток: наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-30 травня
2008 р. – К., 2008. – C. 240-244.
34
Там само.
35
Сальникова И. В., Кундо Л. П. Использование в экспозиции нового адсорбента
ARTIC для создания оптимального режима хранения органических материалов // Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток:
наук. доп. VI Міжднар. наук.-практ. конф., Київ, 27-30 травня 2008 р. – К., 2008.
– С. 185-37.
36
Комаренко О. І. Нормалізація мікроклімату у музеях ... – C. 240-244.
37
Аристов Ю. И и др. Новый адсорбционный буфер влаги для обеспечения сохранности музейных, библиотечных архивных материалов // Збереження, дослідження,
консервація, реставрація та експертиза музейних пам’яток: наук. доп. VI Міжнар.
наук.-практ. конф., Київ, 27-30 травня 2008 р. – К., 2008. – C. 30-35.
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Леонід ТИМОШЕНКО

Опис замку Тустань в Уричі за
рукописним путівником
“Przewodnik po Drogobyczu i okolicy”

Р

укописний “Путівник по Дрогобичу та його околицях”
зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки
НАН України ім. В. Стефаника1. Вказівка у вступній частині на те,
що путівник був підготовлений до з’їзду Педагогічного Товариства в
Дрогобичі (з’їзд планувався на 1880 р.), дозволяє датувати рукопис
кінцем 70-х років ХІХ ст. Це підтверджується також і тим, що
найпізніша подія, згадувана в путівнику, належить до 1878 р.
До цього прилучилася дрогобицька гмінна рада, обрана 1875 р., і
бурмістр Віктор Блажонський.
Прикметно, що путівник по Дрогобичу та його околицях частково
вивчали львівські та дрогобицькі дослідники (Я. Ісаєвич, Я. Грицак,
М. Шалата та ін.). Проте лише Михайло Шалата зробив спробу
атрибуції рукопису. Так, дослідник вважає, що він належить Йосипові
Промінському, авторові однієї з перших монографій про Дрогобич2.
Тут нагадаємо, що Й. Промінський був міським чиновником, у 60-70-х
роках перебував на пенсії, будучи радником і почесним громадянином
міста. Його допомогою скористався під час написання однієї з
перших синтез про Дрогобич В. Площанський3. Й. Промінський
склав також каталог документів міського архіву. Про його невиданий
твір згадували також Ф. Зих та Ф. Гонткевич, автори відомих
публікацій про місто. Відомо також, що рукопис Й. Промінського
датується приблизно 1872 р. Назагал один з аргументів, наведених
1

Львівська Наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника. – Ф. Баворовських.
– Спр. 1104/І. – Арк. 1-83.
2
Шалата М. Є. Перші дослідження історії Дрогобича // 900 років Дрогобичу: історія і сучасність: тези доп. Міжвузів. Краєзнав. наук.-практ. конф. – Дрогобич, 1991. – С. 3-4.
3
Площанский В. Королевский вольный город Дрогобыч // Науковый сборник Галицко-Русской Матицы. – Львов, 1867.
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М. Шалатою, все ж на заслуговує увагу: в путівнику вміщено
великий за обсягом сюжет про “злого генія” міста у XVIII ст. Зельмана
Вольфовича, матеріал про котрого з рукописної праці Й. Промінського
використав Ф. Зих, автор першої праці про З. Вольфовича4. Позаяк
досі не відомо про місцезнаходження неопублікованої монографії
Й. Промінського (вона, до слова, так і називалася: “Монографія міста
Дрогобича”, що засвідчують посилання на неї іншого дрогобицького
краєзнавця, З. Култиса5), то припущення М. Шалати здається нам
доволі необґрунтованим (наприклад, він посилається на с. 53-54
путівника, які, на жаль, цитованої інформації не містять). Отже,
питання авторства путівника залишається відкритим, принаймні до
віднайдення “монографії” Й. Промінського.
Привертають увагу записи, зроблені на звороті форзацу рукопису,
які засвідчують, що він подарований 1916 р. бібліотеці фундації
В. Баворовського дрогобицьким райцею Болеславом Адамом
Барановським. На третьому (ненумерованому) аркуші виділяється ще
один цікавий запис: “Вельможному Панові Зигмунтові Савчинському,
презесові Педагогічного Товариства, директорові вчительської
семінарії, послові на крайовий сейм…” Можливо, йдеться про факт
дарунку рукопису на згаданому з’їзді Педагогічного Товариства
1880 р.
Рукопис у блокноті розміром 11×15,7 см (формат оправи –
12×16,5 см). Оправа шкіряна з дерев’яними наклейками-пластинками
з декоративним різьбленням, збереглися рештки застібки. Форзац
шовковий, синього кольору. Текст починається не спочатку, всього
записано 83 сторінки, що становить менше як 50 % обсягу блокноту.
Нумерація посторінкова. Аркуші 1-3 ненумеровані. Почерк дрібний,
чіткий, каліграфічний, чорнило чорне. Мова – польська. На другому
ненумерованому аркуші вміщено титул “Przewodnik po Drohobyczu i
okolicy”.
Серед околиць Дрогобича, які привернули увагу автора, –
Трускавець, Борислав і замок Тустань в Уричі. Судячи з останніх
рядків путівника, він не закінчений. Додамо також, що йдеться про
жанр твору, автор якого не уникав лірики: перед описом Трускавця
він навів віршик, а у вступі помістив фразу: “Якщо Дрогобич немає
ані Пйонін, ані Дунайця, ані стількох історичних руїн, то, проте, і
в нас турист знайде не одне [місце], гідне огляду”. Позаяк автор не
збирався писати наукову працю, то не варто аж надто прискіпливо
ставитися до зібраних ним матеріалів та вражень.
4

Zych F. Zelman Wolfowicz. – Lwów, 1896 (odb. z Gazety Narodowej).
Kultys Z. Historya gimnazjum drohobyckiego // Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyższego
Gimnazjum w Drohobyczu. – 1908. – S. 4, 5. Цікаво, що З. Култис робить посилання на
розділ монографії Й. Промінського під назвою “Історія м. Дрогобича”.
5
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Опис Дрогобича та особливості рукописного джерела вже
притягували нашу увагу6. Тепер ми пропонуємо переклад останньої
частини рукопису, присвяченої замку Тустань7.
Фактично, маємо справу з описом мандрівки до фортеці Тустань,
під час якої автор занотував свої враження. Позаяк спеціальних
публікацій про замок він не віднайшов, довелося скористатися
відомими в краю та опублікованими в декількох польських виданнях
легендами. Щодо наведеного враження про вигляд Урицьких скель
“Вл. Тарновського”, то йдеться про відомий магнатський рід графів
Тарновських, власників села Снятинка біля Дрогобича8. Найбільше
прославився своїм меценатством Станіслав Тарновський (18361909), згаданий “Вл” був, очевидно, Валеріан Тарновський – батько
Станіслава.
Те, що автор без додаткових спеціальних зусиль та будь-якого
аналізу довірився легендам і переказам, є назагал вадою всіх
популярних краєзнавчих нарисів. Разом з тим наведені та записані
ним легенди викликають замилування і до певної міри є цікавим
фольклорним матеріалом. Наприклад, у путівнику по сусідньому
Трускавцю дещо пізніше була опублікована цікава, хоч і дещо
відмінна, легенда про його заснування9. Відомі також і легенди,
пов’язані з початками Дрогобича. Нещодавно опубліковані малюнки
дрогобичанина Фелікса Ляховича, виконані у міжвоєнний період,
уміщують цикл “Легенди Урича”. Цікаво, що згаданий художникаматор був добрим краєзнавцем, який, створюючи малюнки,
використав невідомий фольклорний матеріал10. Відзначимо також
і те, що Ф. Ляхович легенди Дрогобича тісно пов’язав з легендами
Урича.
Насамкінець підкреслимо важливість публікованого джерела
для історіографії Урицької фортеці. Наведені легенди можуть бути
використані в різноманітних наукових працях, а також в екскурсійній
роботі в сучасному заповіднику. Вочевидь, необхідно продовжити
збирання різноманітних матеріалів про Тустань, створених (чи
записаних) у ХІХ – першій половині ХХ ст.
Замок Тустань в Уричі
У двох милях від Дрогобича за селом Тустановичі між першою
і другою грядою гір лежить старе замчисько Тустань, яке зазвичай
6
Див.: Тимошенко Л. Описи Дрогобича ХІХ ст. // ДКЗ. – Дрогобич, 2003 – Вип. 7.
– С. 552-561.
7
Львівська Наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника. – Ф. Баворовських.
– Спр. 1104/І. – Арк. 63-83.
8
Див.: Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wyd. drugie.
T. 8. Województwo ruskie. Ziemia Przemyska i Sanocka. – Wrocław; Warszawa; Kraków,
1996. – S. 249-250.
9
Truskawiec-Zdrój: іlustrowany przewodnik po zdrojowisku i okolicy z mapami oraz
wykresem. – Lwów; Truskawiec, 1933. – S. 8-9.
10
Drogobycz Fekiksa Lachowicza / teksty B. Długajczyk, R. Liłudzki-Stobbe, J. M. Pilecki; oprac.
graficzne T. Nuckowski; red. A. Chudzik, J. Kułakowsla-Lis. – Olszanica, 2009. – S. 24-37.
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називають “Каменем в Уричу”. Дорога до Тустанович досить вигідна,
хоча небагата на мальовничі краєвиди. Одразу за селом підноситься
із заходу на схід високий і стрімкий Діл, покритий густим лісом, через
який в’ється вузька і кам’яниста, подібна до русла струмка доріжка,
то замкнута поваленими вихорем деревами, то майже непрохідна
через принесені водою велетенські уламки скелі.
Видираючись якийсь час вгору, дістаємося на відкриту невелику
полонинку, відкриту на південний захід, де варто відпочити і, сівши
на перший-ліпший пень дерева, дозволити погляду вільно літати,
бо вид звідти широкий і цікавий. Перед нами в долині Борислав і
сусідні села зі своїми церковцями, далі – Дрогобич, а за ним видно
Самбір. Від полонинки бір щораз густіший, тут одвічні ялиці і такої
незвичайної товщини, що з деяких пастухи, випаливши середину,
поробили чудові сховища від негоди.
Минувши ліс, в’їжджаємо на сіножаті і ними спускаємося в
долину, і, минувши на півночі кілька розкиданих скелястих мас, які
здалека виглядають надзвичайно фантастично, наближаємося до
іншої, яка переважає попередню величиною, на вершині якої нас
вражає виразна кам’яна постать вкляклого монаха з простягнутою
до неба правицею.
Наш покійний поет, музика і обиватель с. п. гр. Вл. Тарновський
угледів у тій постаті Болеслава Сміливого, який по смерті своєї коханої
дружини, прагнучи заглушити смуток, кинувся у вир життя і зійшов
з правильної дороги, й допустившись розбою і мародерства, втікав
від прокляття народу і докорів сумління, аж поки врешті знайшов
тут, у цьому дикому і незнаному віддаленні спокій і спокутував свої
гріхи.
Хоча та поема “Студент” є тільки плодом буйної молодої фантазії,
то однак як же ж вона римується з тією скалистою масою, натура
якої сама так чудернацько сформувалася.
Вступаючи з півночі по незначній похилості, входимо між
двох скель, віддалених між собою заледве на кілька метрів, у яких
спостерігаємо найвиразніші фуги, напевно вирублені для навішування
дверей. Понад фугами видно рештки муру з каменю і вапна. У скелі
справа печера, натепер вже значно засипана, яка, можливо, служила
колись для стражі, що пильнувала браму.
На тій же вершині, меншій від інших, ростуть буйні дерева і
різноманітні трави, а люд оповідає, що там давніше мав існувати
штучний сад, рослини якого збереглися до нині.
Окрім двох згаданих скель, спостерігаємо ще дві: одна дуже
висока з тією ніби постаттю монаха на вершині і друга, менша. Всі ті
чотири камені замикають мале подвір’я у формі п’ятикутника.
На сході подвір’я заросло деревами, провалля робить той бік
неприступним. Саме там бачимо значний шматок муру з каменю і
вапна, який сполучає дві скелі.
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На півдні знову провалля, в стіні якого знаходиться надзвичайно
глибокий колодязь, вирубаний в камені і закинутий вже багато років.
Понад колодязем виразне півколо і в ньому заглиблення, ніби [сліди]
від мішка, які доводять, що тоді воду витягували на найвищу скелю.
Окрім того заглиблення і фантастичної постаті нагорі, найвища
скеляста маса мала ще й інші цікаві особливості. У ній бачимо
обширний грот, в якому може вигідно поміститися кілька осіб, і
вирубану в ньому низьку лавочку. Виходячи з гроту на південь,
знову натрапляємо на вирублений хідник, йдучи яким, можна зайти
досить далеко. Далі прохід захаращений хмизом і щораз вужчий.
Наші провідники оповідали, що декілька сумних випадків відлякали
і найсильніших від проникнення вглиб печери, однак запевняли,
що пущені там такси [собаки] виходили з протилежного боку понад
проваллям, де знаходиться значно більший вхід. Чудовий грот,
вирубаний на вершині скелі, виглядає як овальна півкуля. Приступ до
нього такий важкий і небезпечний, що окрім тамтешніх пастушків,
ніхто насправді не був усередині. Тут видно сліди дверей і замків.
Про початки і історію тих напевно заселених колись скель нічого
достеменно не знаємо, лиш в околицях побутують різні темні оповіді,
з яких дозволимо собі повторити дві.
У селі Тустановичах жив вельможний цар з молодою гарною
дружиною, яку кохав понад життя. Коли одного разу він вибирався
на війну, прощався з дружиною, присягнувши їй, що в разі, коли б
якийсь нещасливий випадок не дозволив йому повернутися додому,
він надішле їй половину шлюбного персня і в такий спосіб дасть їй
знати про свою загибель.
Було смутно, плакала молода жінка, цар тимчасом воював з
різним успіхом, аж одного разу, готуючись до вирішальної кривавої
битви, доручив одному з рицарів, якому найбільше довіряв, щоб у
разі його смерті відніс дружині півперсня і слова розради.
Глибокий жаль, з яким цар промовляв, і пристрасть, з якою він
змалював її чарівність, так зацікавили рицаря, що він вирішив будьщо її побачити. Потому зараз випала можливість, позаяк цар, тяжко
поранений і непритомний, впав на полі бою; тоді рицар схопив ту
половину персня і пустився з ним у дорогу, а прибувши до Тустанович,
повідав царівні, що її муж помер.
Царівна довго оплакувала загибель коханого, рицар розділяв її
жаль, утішав і заспокоював, аж врешті зник з нею безвісти, а замок
залишився порожнім.
Незабаром після цього, одужавши від тяжких ран, цар повернувся
додому і, не знайшовши в ньому дружини, пустився у світ у надії,
що десь її відшукає, але шукав даремно. Тоді ж, розбитий розпачем,
запродав свою душу сатані за умови, що той вкаже йому місце, де
перебуває його дружина.
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Послужливий дух запровадив його до відлюдного замчиська коло
Урича, вказавши йому двері до грота, на вершині скелі, і сказав:
“Ту стань !”. Раптом відкрився грот, у ньому цар побачив дружину
з дитям на руці і зрадником-рицарем. Угледівши чоловіка, царівна
остовпіла і, не можучи підняти на нього очей, кинулася з сином зі
скелі в провалля і спустила дух, її звідник пропав безвісти, а сумний
цар поселився в замку і назвав його “Тустань” за словами сатани.
Незабаром сатана зголосився за своїм записом і захопленою душею
царя, блискавкою знищив замчисько, каміння з нього порозкидав по
цілій долині, як тепер бачимо.
Інший переказ, який тут повторюємо дослівно, подав д-р
Ст. Смолка11 в “Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego na r. 1878”.
У давні часи тут мешкав якийсь великий цар з великим військом.
А були то люди дуже злі. Сталося раз, що дорогою, яка вела до
Тустанович, проходили музиканти, а цар і його військо дуже любили
музику, і тому втішилися дуже, закликали музикантів і наказали їм
грати. Але була там одна руська дівчина, і їй стало жаль музикантів,
сказала їм, що ті люди злі і попередила їх, щоб нічого не їли, ані пили,
коли їм будуть пропонувати пиття. Музиканти послухали і виливали
потайки все, нічого не пили, а все військо царя забавлялося під музику
і пило. Усі повпивалися і поснули, тільки музиканти були тверезі.
Тоді-то руська дівчина сказала їм, щоб до підземного льоху
насипали пороху і підпалили. Вони це зробили, і порох потрощив скелі,
яких тоді тут було більше, і вирубаних покоїв було більше. Тому-то по
всьому лісі порозкидано так багато скель і каміння. І так усе військо
загинуло, і ніхто не залишився живим, тільки цар на маленькому
візку полетів повітрям на полонину і нічого з ним не сталося, бо був
“несамовитий”.
В “Przyjacielu Ludu” з 1837 р. читаємо, що вже в ХІХ ст. якийсь
француз проводив дослідження в Тустані і віднайшов кахлі з
зображенням св. Юрія, посудини для топлення жиру і якийсь папір,
який при дотику розсипався на порох. Довколишні люди твердять,
що під замковими скелями знаходяться великі пивниці зі скарбами,
але дістатися до них неможливо через згусток повітря.
Багато туристів, які відвідують Камінь в Уричі, доклали немало
зусиль, щоб відшукати в старих хроніках докладніші відомості про
постання замчиська, але даремно. Попри те, усі припускають, що
замок існував задовго до Казимира Великого і він після завоювання
Русі відбудував його та укріпив.
Переклад з польської.

11
Йдеться про публікацію: Smołka S. Urycz, wycieczka w góry stryjskie przez dra
St. Smołkę // Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. – 1876. – T. I. – S. 55-62.
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Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 636-645

Михайло СЕЛІВАЧОВ

З НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ КИЇВЩИНИ

Ж

иття Михайла Федоровича Рожка – рідкісний для україн
ської культури приклад органічного поєднання наукового
й організаційного таланту. Він спромігся реалізувати результати
своїх безпрецедентних досліджень не тільки у текстах і креслениках
публікацій, а й у дерзновенно сміливому (водночас – цілком
обґрунтованому і реальному) проекті відновлення давньоруської
скельної фортеці Тустань. Якби все йшло згідно з його планами, ми
були б свідками здійснення цього проекту, внаслідок чого Україна
стала б значно багатшою, придатнішою для повноцінного життя хоча
б в окремо взятій місцевості біля с. Урич на Львівському Підгір’ї.
Михайло довів, як багато може зробити людина, повністю віддана
своїй місії, напоєна любов’ю до рідної землі. Та Бог рано покликав
його від земного піклування (хай і тисячолітніми святинями культури)
до незбагненної людині вічності.
Мені пощастило у травні 1994 р. провести кілька днів з Михайлом
Федоровичем. Він показував мені й моєму американському
приятелеві Майклу Галігену Львів, супроводжував у подорожі на
Карпати, де захоплено розповідав про багатовікове минуле кожного
пагорба чи видолинка на нашому шляху. Завіз і у Тустань, де ми були
просто приголомшені масштабом його роботи, оглядаючи десятки
прекрасно виконаних планшетів, на яких усі деталі реконструкції
скельної фортеці були ретельно продумані та переконливо відтворені
у графіці. Михайло вражав не тільки різнобічними, надзвичайно
глибокими знаннями, повною зосередженістю на справі свого життя,
а ще й якоюсь зовсім не сучасною серйозністю, відданістю своїй мрії,
що набувала месіанської сили.
У меморіальний збірник пам’яті М. Рожка передаю ще не
друкований уривок із задуманого років 40 тому короткого путівника,
присвяченого пам’яткам архітектури Київщини, про які я писав тоді
студентську дипломну роботу. Цей путівник (обсягом до 5 аркушів),
збирався друкувати кількома подачами мій друг, уже покійний
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Ярослав Голець, який відав народним мистецтвом у київській
молодіжній газеті “Молода гвардія”. Проте перша ж публікація
початку путівника (Архітектурна карта Київщини // МГ. – 1971.
– 26 вересня, № 188 (2840). – С. 7) стала останньою – наближалася
відставка Першого секретаря ЦК Компартії України П. Шелеста, тему
визнали неактуальною.
У друкованому нижче уривку, написаному на межі 1960–70-х
роках, відбито тодішню ситуацію та зумовлені нею судження
автора. Сьогодні чимало пам’яток, згаданих у тексті, вже знищено,
спотворено чи перенесено до скансенів. Але лишається проблема
роз’єднаності культурної праці в Україні: одні вивчають, інші
– викладають, ще інші – керують, популяризують, “відтворюють
святині”, та майже ніхто вже за межами великих міст не реставрує
й не охороняє автентичні пам’ятки. Тому завжди буде приваблювати
світлий образ Михайла Федоровича, котрому вдалося синтезувати
різнопланову діяльність на ниві вітчизняної культури, дати приклад
не тільки вивчення й осмислення, а й перетворення на цій основі
нашої реальної дійсності.
<…> Сухий Яр і Стрижавку розділює річка Торчиця. Біля мосту,
через який проходить дорога на Тетіїв, стрижавці показують місце
гайдамацької криниці, з якої брали воду повстанці, що стояли
тут табором 1768 р. За переказом, саме тоді в одного селянина
народився син. Батьки запросили на хрестини ватажка загону,
славного уманського сотника Івана Гонту. “Не маю нічого, що міг би
подарувати новонародженому, крім свого імені та коня, – проказав
гість. – Нехай же мій хрещеник наречеться Іваном і да носить його
мій кінь, як носив мене.”
За 12 км на південний захід від Стрижавки, у розлогій долині
річки Молочної розкинулося стародавнє село П’ятигори, колишнє
містечко, що лежить уже в межах Тетіївського району. Біля шосе,
на тлі зеленіючого парку, котрий належав відомому польському
письменнику Леону Липковському, біліє кам’яна Успенська церква
(рис. 1). Місцевий священик
стверджує, що храм засновано
точно 897 р., задовго до
запровадження християнства.
Втім ми більше схильні вірити
Леонтію Похілевичу, авторові
“Сказаний о населенных мест
ностях Киевской губернии”
(К., 1864), який називає датою
побудови церкви 1841 рік.
Ця пам’ятка з великою гру
шастою банею, бароковим
оформленням вівтарної абси

638

Михайло СЕЛІВАЧОВ

ди є яскравим прикладом традиціоналізму провінційної архітектури,
майстри якої вирішили будівлю у формах, значною мірою
притаманних ХVІІІ ст.
Особливо гарні П’ятигори з високого лівого берега Молочної.
Добре видно планування парку з садибою початку ХХ ст.: центральна
алея спускалася до пристані з кам’яними сходами та колонадою, що
віддзеркалювалися в широкому, обрамованому замріяними вербами
ставку. Бази колон збереглися. Велика прибережна галявина з
продумано розкиданими чагарниками фланкується лаштунками з
посадок листяних порід середньої висоти. Вище по схилу мальовниче
чергуються групи беріз, каштанів, високих лапатих сосон, могутніх
дубів упереміш з лужками, вкритими
килимом квітів і трав. Зубчаста стіна
темних ялиць, оперізуючи вершечок
гори, завершує панораму парку.
На західній околиці П’ятигір слід
оглянути старовинні українське та
польське кладовища, де збереглися
масивні кам’яні надгробки, схожі на
мальтійські хрести, з епітафіями ХVІІІ –
поч. ХІХ ст. А в оздобленні розташованої
поруч садиби школи-інтернату з
великою
фантазією
використані
принесені зі старих цвинтарів колони
й окремі капітелі, мармурові блоки та
цілі надгробки. Все це в поєднанні з
класицистичною брамою, незвичайними
заскленими еркерами та вибагливої
форми клумбами надає шкільному
подвір’ю досить оригінального вигляду
та надовго запам’ятовується.
Просуваючись із П’ятигір бруківкою
на захід, за шість км побачимо праворуч,
на тлі села Софіполя, церковну баню
та верх дзвіниці, оточені високими
тополями (рис. 2; 3).
Навіть усезнаючий Л. Похілевич
нічого не повідомляє про Софіпольську
Свято-Григорівську
церкву.
Тож
доводиться припустити, що перенесена
вона сюди вже після видрукування
1864 р. його книги “Сказания о
населеных
местностях
Киевской
губернии”. Територія храму огороджена
прямокутним у плані парканом і
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обсаджена деревами. На церковному цвинтарі привертають увагу
два старовинні нагробки на кшталт уже знайомих нам по П’ятигорах
мальтійських хрестів, один з яких кам’яний, а другий – дерев’яний.
План церкви утворений перетином поздовжнього нефа з
перпендикулярним йому трансептом і складається з п’яти однакових
розміром квадратів. У Київській області нам відома ще одна пам’ятка
з таким планом – п’ятибанна Михайлівська церква в с. Вільхівець
(Ольховець) Богуславського району. Високе розташування вікон,
простовисне шалювання зрубів, кований орнаментований хрест і
товсті дубові підвалини на гранітних стояках свідчать на користь
припущення, що храм цей споруджено ще у ХVІІІ ст. Теперішнього
вигляду він прибрав, напевно, по реконструкції першої половини
ХІХ ст., коли було зведено центральну напівсферичну баню з
півциркульними вікнами барабану, двосхилі дахи над північним і
південним крилами, а до західної частини – бабинця – прибудовано
квадратну в плані двоярусну дзвіницю (рис. 4).
В інтер’єрі особливо цікаві фрагменти різьблення, що залишилися
від старовинного іконостасу, прикрашена малюваннями кінця ХVІІІ
– поч. ХІХ ст., шафка в кутку паламарні, окремі твори народного
іконопису та скульптури. Цей іконостас, за розповідями, виготовлений
1914 р. різьбярами з сусіднього с. Черепин.
Продовжуючи шлях по шосе на захід, за два км знову помітимо
в долині, тепер уже ліворуч, великий купол. Церква 1900 р. у
с. Ненадиха є типовим зразком будівництва початку ХХ ст. – хрестова
у плані, цегляна, з великими вікнами та важких пропорцій банею на
восьмигранному дерев’яному барабані. Храм гарно розташований на
пагорбі, над розлогим ставком (рис. 5).
Шкода, що така монументальна споруда перетворена на пустку.
Поруч з церквою підноситься над навколишньою забудовою незвично
висока стріха повітки (рис. 6). Такі дахи років 200 тому були
характерні для Київщини, але побачити їх нині – велика рідкість.
Ще 10 кілометрів одноманітної польової дороги – і ми у Тетієві,
старовинному містечку, що порозкидало свої кінці на пагорбах над
широкою заплавою річок Дібровки та Росішки, котрі зливаються тут
з Роською.
Назву Тетіїв пов’язують з іменем князя Тетія, полоненого тут
1185 р. разом з 417 іншими половецькими князями Досі на лівому
березі Роськи помітні залишки валу що захищав місто.
З архітектурних пам’яток збереглася кам’яна класицистична
базиліка костелу (тепер тут Будинок піонерів). До комплексу входить і
неокласична каплиця з сірого каменю. В неї гарно орнаментовані куті
двері. По фризу йде польський напис: “Tym, ktorzy zmartwуchwstają”
(Тим, котрі воскресають).
Перш ніж почати двохсоткілометровий маршрут берегами Роськи,
Росі та Росави, варто піднятися на 12 верст проти течії річки Росішки й
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Рис. 4. Дзвіниця Григорівської
церкви ХІХ ст. у с. Софіполь

Рис. 5. Церква ХІХ ст.
у с. Ненадиха.

Рис. 6. Повітка ХХ ст.
у с. Ненадиха

Рис. 7. Пошта початку
ХХ ст. у с. Косівка

оглянути в однойменному селі фрагменти
барокового іконостасу, що зберігаються
у Михайлівській церкві 1905 р. Старий
храм, за розповідями, розібрали у
1930-х роках. Його фігурний надбанний
хрест стоїть укопаним у землю біля но
вої церкви – досить незграбної двоверхої
споруди, хрестоподібної за планом.
Південна
частина
Тетіївщини
була ареною кривавих подій під час
антифеодального селянсько-козацького
повстання “Коліївщина” 1768 р. У лісах,
які оточували села Росішки, Голодьки,
Стадницю, діяв загін місцевого отамана
на прізвище Баба, який винищував
особливо жорстоких експлуататорів.
Повертаючись до Тетієва, не можна не
примітити могили, що височить при в’їзді
до містечка з боку Росішок. На ній, за
переказом, того ж 1768 р., по придушенні
повстання, поляки поставили шибеницю
і стратили близько тисячі гайдамаків
– навколишніх мешканців.
Далі наша дорога йде на північ,
між Роською, котра звивається у своїх
пагорбистих берегах, і залізницею, яка
з’єднує Тетіїв з великим цукровим заводом
у Кашперівці (10 км). Вигляд зеленої оази
площею близько 20 км2 особливо тішить
мандрівника на цих степових обширах.
Відразу ж за Кашперівкою на схід
відкривається рідкісної краси краєвид:
у багряних відблисках вечірнього сон
ця виблискує розтоплене золото скибе
нецького ставка, відокремлене від неба
синьо-фіолетовим громаддям гори з
білокам’яною Покровською церквою, що
підноситься над нею. Цей слупоподібний
храм, збудований 1825 р., з гордовито
скинутим над перехрестям нефа й
трансепта куполом, дзвіницею, що
підноситься поруч, – навдивовижу
добре поставлений і помітний за багато
кілометрів. Дуже гарний і дерев’яний
млин кінця ХІХ ст. з червонястим
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бляшаним дахом і різьбленими причілковими дошками, котрий стоїть
під греблею, що підпирає тут Роську.
За Скибинцями Роська зливається з Россю. Звідси вже
починаються землі Володарського району. Перше стрінуте нами
надросянське село – Косівка. Назву селу дав нібито ручай, що тече
з Рудого Села і під косим кутом вливається тут у Рось. Окрасою
Косівки є пошта, споруджена на початку ХХ ст. у формах української
національної архітектури, – жовта цегляна споруда декорована
кольоровими керамічними кахлями на фронтоні та між вікнами.
Увінчує її характерний для народного будівництва високий, з великим
виносом дах (рис. 7).
У розташованому на 5 км північніше від Косівки Рудому Селі
зберігся мурований костел – цікавий взірець провінційної архітектури.
Його трохи наївні форми складають примхливу мальовничу суміш
елементів бароко, класицизму, готики.
Дальший наш шлях простелиться вздовж лівого берега Росі, на
північний схід. Прокладеним тут шосе курсують автобуси з Тетієва
на Володарку. Як видно, ці місця зберегли чимало пам’яток кам’яної
архітектури. От і зараз, на колгоспному дворі села Городище
Косівське, що прилягає до шосе, бачимо стайні та комори з могутнім
ритмом арок і пілястрів на фасаді. Так будувати могли хіба що у добу
ампіру. Мабуть, ці споруди дісталися колгоспові у спадок від якогось
панського фільварку (рис. 8).
Поміж старих будівель села примітний клуб, перероблений із
церкви ХІХ ст. (рис. 9) Обідране шалювання оголює зруб, що зберіг у
своїй конструкції традиційні прийоми віддалених часів.
Центр села Зрайки, що лежить трьома кілометрами нижче за
течією Росі, позначений вертикаллю Микільської церкви (рис. 10). Хоч
ця дерев’яна споруда належить до відносно пізніх, споруджуваних за
синодальними проектами, її значна містобудівельна роль очевидна.
Великі розміри цієї, взагалі дрібномасштабної, композиції (розміри
плану 13×20 м) достатньо контрастні щодо низької навколишньої
забудови та позбавляють одноманітності панораму рівнинного села.
Зрайківська церква, побудована 1878 р., хрещата у плані, має
прямокутні приділи та гранчасту абсиду. В центрі, над масивним
четвериком, підноситься восьмигранний барабан з присадкуватим
шатром. Із заходу до храму прилягає ще важчих пропорцій дзвіниця
з чотиригранною пірамідою верха. Складне нагромадження обсягів
має численні членування: різноманітного рисунку вікна, лиштви,
декоративні лопатки, фронтончики, дрібні ритми шалівки. Все це
занадто подрібнює силует і позбавляє споруду цілісності.
Зі Зрайків, де Рось приймає води свого допливу Молочної, вже
зовсім близько до райцентру Володарки, що лежить на лівому березі
Росі, в оточенні курганів. З них особливо вирізняються “Орлиха”
та “Царська могила”. До татаро-монгольської навали Володарђвъ
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Рис. 8. Господарча споруда
ХІХ ст. у с. Городище Косівське

Рис. 9. Клуб, перероблений із
храму ХІХ ст. у с. Городище
Косівське

Рис. 10. Микільська церква
1878 р. у с. Зрайки

Рис. 11. Палац Леопольда
Абрамовича ХІХ ст. у Володарці.
Літографія за рисунком
Наполеона Орди. Фрагмент

згадується в літописі як значне місто.
Слід гадати, заснував його Ярослав
Мудрий, котрий ставив кріпості над
Россю, Стугною, Остром, Трубежем та
іншими річками.
Примітною архітектурною пам’ят
кою Володарки був палац і парк Лео
польда Абрамовича. Художник На
полеон Орда (1807–1883), який багато
мандрував, зокрема Київщиною, зама
лював палац у парку на березі Росі
(рис. 11). Асиметрична композиція
обсягів, розчленованих спарованими
та потроєними вікнами, наявність
вежі зі значним виносом даху – усе це
свідчить, що резиденція Абрамовича
була одним із перших в Україні зразків
нового архітектурного напрямку. Він
поступово приходив на зміну панівній
у другій половині XIХ ст. еклектиці,
протиставляючи характерній для
неї імітації різних історичних стилів
прості, позбавлені пишного декору,
натомість динамічні форми, більший
функціоналізм.
За Володаркою, біля села Логвин,
з Россю зливається ще один правий
доплив – Тарган. За 12 км на схід від
його гирла лежить Пархомівка, відома
своєю Покровською церквою (рис. 12),
спорудженою 1908 р. за проектом
академіка архітектури В. Покровського
(рис. 13) та прикрашеною мозаїками
видатного
художника
М. Рериха.
Величезна будівля пригнічує важкістю
своїх надуманих форм, абсолютно
чужих українським архітектурним
традиціям. Її сильні сторони – в май
стерному використанні цегли, есте
тичному осмисленні цього будівельного
матеріалу і, певна річ, у синтезі
архітектури з мозаїкою. Більш вдалим
є західний фасад з чіткими логічними
членуваннями, гарним обрисом пів
циркульного перспективного пор
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талу, вузьких бійницеподібних
вікон,
колосальною
мозаїкою
“Покров Богородиці” в центральній
півкруглій ніші.
Учні
розташованої
поруч
школи часто били вікна пам’ятки,
псували її оздоблення. Проте після
пояснень науковців експедиції
Науково-дослідного інституту тео
рії, історії та перспективних про
блем радянської архітектури, яку
очолював кандидат архітектури
Є. Горбенко, школярі зрозуміли,
яку мистецьку цінність має церква,
навіть організували гурток з
вивчення творчості М. Рериха.
У чотирьох кілометрах нижче від
Логвина – село Березна, уславлене
тим, що саме в ньому сталися 1855 р.
головні
події
антикріпацького
повстання “Київська козаччина”.
Воно спалахнуло під час Кримської
війни у зв’язку з оголошеним по усіх
церквах губернії указом про набір
до ополчення. Поширилася чутка,
нібито запис “до козаків” звільнить
селян від кріпацтва. Проте кріпаків
Київщини не лише не записували
до цього “посполитого рушення”,
а навіть заборонили приводити
їх до присяги на вірність новому
імператорові
Олександру ІІ.
У
березнянській парафіяльній церкві
повстанці замкнули священиків,
вимагаючи негайного приведення
до присяги на звільнення від
селянства і зарахування “до козаків”.
Вони складали “козацькі реєстри”,
відмовлялися відбувати панщину
та коритися владі. 16 ескадронів
кавалерії, дві роти саперів та
батальйон єгерів, скеровані на
придушення повстання, а також
36 убитих і 57 поранених розвіяли
ілюзії та “напоумили” селян.

Рис. 12. Ансамбль споруд
Покровської церкви, арх. Володимир
Покрповський, 1903-08 рр.,
с. Пархомівка. Репродуковано з
видання: Романенко О. Десять
маршрутів вихідного дня навколо
Києва. – К.: Грані-Т, 2007. – С. 40.

Рис. 13. Форескізи проектів
церковного будинку в
Пархомівці, архітектор
В. Покровський, архітекторхудожник С. Бург, 1906 р.

Рис. 14. Трисвятительська
церква 1651 р. із с. Пищики,
перенесена до ПереяславХмельницького скансена.
Фото 2007 р.
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За Березною Рось – ще у Володарці бурхлива та порожиста –
широко розливається. З’являються мілини, густі зарослі очерету. Річка
тут нагадує лінивий ставок. Але вже за яких-небудь п’ять кілометрів
картина різко змінюється. За селом Городище Пустоварівське повільну
течію Росі спінюють розкидані на шістдесят метрів пороги. Праворуч
нависають рудуваті гранітні скелі. Біля сіл Фесюри і Яблунівка з води
визирають мальовничі брили каменю – звідси починаються землі
Білоцерківського району.
Десятьма кілометрами нижче за течією, при впадінні річки
Роставиці, – село Пилипча зі старовинним дерев’яним водяним
млином – місце цікавих археологічних знахідок. На березі Росі
зберігся могильник з 19 курганів. Коли 1865 р. одну могилу
розкопали, то знайшли скелети коня, вершника, залишки залізної
зброї, золотий перстень. 1874 р. тут виявили давньоримські монети.
Розкопки 1891 р., що їх вів видатний археолог, історик і етнограф
В. Антонович, дозволили встановити, що більшість курганів належить
до ІІІ тисячоліття до н.е.
П’ять кілометрів західніше від Пилипчі, над Роставицею, лежить
село Трушки, увічнене Іваном Нечуєм-Левицьким у “Миколі Джері”.
Ще через шість кілометрів, під селом Чмирівкою, Рось приймає води
річки Кам’янки. У п’ятьма кілометрами вище від її гирла, біля шосе
Сквира – Біла Церква розташоване село Пищики. На його околиці,
над долиною Кам’янки, височить Трисвятительська церква 1651 р.
– одна з двох у Київській області пам’яток дерев’яної архітектури
XVII ст., що перебувають під охороною держави (рис. 14).
Цей наймініатюрніший на Київщині храм надійно сховався за
навколишніми тополями. Сторона центрального квадратного зрубу
складає лише 4,5 м, а сторони бічних зрубів – ще на метр менше.
Правда, площа інших споруд такого ж типу – в Антонівці та Чайках –
не набагато перевищує квадратуру Трисвятительської церкви. Проте,
на відміну від них, до центру храму Трьох Святителів прилягають
з півдня та півночі не високі зруби, а низькі, під двосхилим дахом
приділи, за рахунок чого і досягається враження камерності.
Пізніше до бабинця Пищицької церкви прибудована дзвіниця. Три
головні зруби завершені рубленими шатровими покриттями, з яких
виростають барабани бань. На барокових оболонках встановлені
хрести. Примітивність виконання засвідчує їхнє пізнє походження.
Натомість під підлогою церкви лежить ще один, давніший
орнаментований хрест XVIII ст.
Дубові підвалини завтовшки близько 0,40 м лежать на кам’яному
цоколі. Прорізані в стінах і заґратовані вікна мають прямокутну
форму, а розташовані над дверима бічних притворів – півциркульну.
Стіни споруджені з незначним нахилом усередину, що надає зрубам
міцності і підвищує ілюзійно їхню висоту.
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У церкві збереглися виконані у XVIII ст. позолочені колони
іконостасу, в нижньому його ярусі – окремі ікони та порожні рами
з-під них, є деякі інші зразки високохудожньої дерев’яної різьби.
Сволоки, що закріплюють кути зрубів, також прикрашені різьбленням.
Особливістю Трисвятительської церкви є незвична довжина цих
сволоків. Кінці їхніх випустів навіть висунуті з бабинця до нави.
Серед стінописів вирізняються розмірами композиції “Успіння”,
“Тайна вечеря”. На західній стіні розміщена символічна, хоч і зовсім
світська на вигляд, картина з зображенням жнив.
Більшу частину року церква пустує, а восени до неї складають
картоплю. Через неправильне використання пам’ятки, відсутність
належної охорони вона зовсім занедбана: вибиті шиби, пошкоджені
покриття і тесове шалювання. Вода вільно проникає всередину,
деревина у деяких конструкціях почала гнити. Зараз тут, нарешті,
почалися ремонтно-реставраційні роботи, що надто ускладнилися
внаслідок аварійного стану храму. Після їх завершення тут
передбачається обладнати музей.
***
Post scriptum 2007 року. Музей у пам’ятці справді відкрили, хоч і
майже через 40 років по тому. Рештки пищицького храму перенесли
до Переяславського скансена (спасибі його незмінному директору
Михайлові Івановичу Сікорському) та змонтували на новому місці.
Правда, досить громіздка новобудова, з новими декоративними
деталями лише віддалено нагадує свою граціозну попередницю.
Немає дзвіниці, іконостасу, стінописів, а замість них – експозиція
рушників, які вкривають усі стіни, обшиті пофарбованою у голубий
колір фанерою чи картоном.
(1967 – 2007)
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Село Урич у громадській
та науковій діяльності Івана Франка

Т

ерени Сколівщини, а саме Сколівські Бескиди, ще з середини
ХІХ ст. були предметом прискіпливої уваги провідних
краєзнавців, зокрема Івана Франка. Основним об’єктом такого
зацікавлення стає чи не єдине тут місце, яке до сьогодні притягує
чимало дослідників і породжує релігійно-містичні переживання.
Ця місцевість – Урицький Камінь. Вона відома групою великих
пісковикових скель, які розташовані поблизу села Урич, що на
Сколівщині. Скелі в Уричі є знані сьогодні як місце розташування
давньоруського літописного міста-фортеці чи наскельного містафортеці ІХ–XVI ст. під назвою Тустань1. Також у результаті тривалих
історико-краєзнавчих та археологічних досліджень на скелях в
Уричі виявлено пам’ятку, яка була створена ще до приходу русичів
у Карпати. Мова йде про наскельні малюнки – петрогліфи і рельєфи,
тобто символічні знакові ідеограми, які з культовою метою наносилися
на скелі у дохристиянський період2.
Іван Франко під час свого перебування в Уричі активно
спілкувався та налагоджував контакти з місцевими непересічними
особистостями (священиками, місцевою елітою) і тим самим
створював підґрунтя для подальших широких історико-краєзнавчих
та етнографічно-фольклорних досліджень краю. Результатом такої
діяльності І. Франка стало написання ряду науково-публіцистичних
та етнографічно-фольклорних праць, де простежувалися окремі
аспекти минулого Урича.
1

Див. докладніше про це у працях: Рожко М.Ф. Тустань – давньоруська наскельна
фортеця. – К., 1996. – 240 с.; його ж. Тустань. Державний історико-культурний заповідник // Сколівщина. – Л., 1996. – С. 38-69.; його ж. Наскельне дерев’яне будівництво Перемишльської землі (проблеми дослідження та інтерпретації) // ДКЗ. – Дрогобич, 2002. – Вип. 6. – С. 9-19.
2
Див. докладніше про це у праці: Бандрівський M. Урицькі святилище: крок до
пізнання // Сколівщина. – Л., 1996. – С. 20-24.
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Громадська та наукова діяльність Івана Франка в Уричі уже
частково була предметом зацікавлення дослідників. У цьому контексті
виокремлюються, зокрема, науково-популярні нариси дослідника
Бойківщини Г. Дем’яна3, у яких простежено історико-краєзнавчу,
етнографічно-фольклорну діяльність Івана Франка на теренах
Сколівщини, де окремими сюжетами представлено й Урич.
Тут варто згадати також багатотомні праці Р. Горака та Я. Гнатіва,
присвячені різним періодам життя і творчості І. Франка, в яких
автори розкривають поодинокі фабули досліджуваної нами теми,
зокрема його наукову діяльність в Уричі5. Окремі їхні дослідження
почасти висвітлюють питання дослідницьких мандрівок І. Франка
під час навчання у Дрогобицькій гімназії. Автори простежили
мету та основні напрямки роботи етнографічних експедицій, які
створював І. Франком на теренах не лише Сколівських Бескидів, а
й усієї Бойківщини. Окремі сюжети нашої теми розглянуто у працях
П. Арсенича, M. Бандрівського, М. Рожка4.
Таким чином, українська франкознавча наука має незначні
здобутки у дослідженні громадської та наукової діяльності, історикокраєзнавчих та етнографічно-фольклорних праць І. Франка, які
присвячені Уричу. Оцінюючи цей доробок, зауважимо, що у них
висвітлено лише деякі теми досліджуваної проблеми. Тому це питання
потребує окремого вивчення.
Таким чином, мета дослідження полягає в аналізі громадської та
наукової діяльності І. Франка в Уричі, його внеску у вивчення історії
цього населеного пункту Сколівщини в суспільно-політичному та
культурно-просвітницькому аспекті.
Ще навчаючись у дрогобицькій гімназії, І. Франко розпочинає
знайомство зі знаковим в історико-краєзнавчому контексті місцем
Сколівщини – селом Урич. У “Передньому слові” до збірки оповідань,
що вийшла 1913 р. під назвою “Рутенці”, він писав: “Незвичайними
розривками в житті дрогобицьких гімназистів були екскурсії під
проводом деяких учителів в околиці міста або до трохи віддалених
місцевостей... З важніших екскурсій... згадую тільки кілька прогулок
до Урича. Одна з них, під проводом професора Верхратського,
складалася майже з самих тільки русинів і дала йому багату збірку
рідкісних хрущів, які вспіли знаходити різні ученики, шпиряючи сюди
й туди по лісі, біля джерел та потоків. У самім Уричі члени екскурсії
оглядали оба величезні камені, що мають на собі сліди людської
праці… Верхратський зловив тоді малесенького лилика-підковця…
Таких самих лиликів я бачив пізніше також у Бубнищі…”5.
3

Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. – Л., 1991. – С. 19-33.
Див. про це докладніше у працях: Арсенич П. Іван Франко і Прикарпаття. – ІваноФранківськ, 2006. – С. 6.; Бандрівський M. Урицьке святилище … – С. 20.; Рожко М.Ф.
Тустань – давньоруська наскельна фортеця … – С. 38-39; його ж. Тустань. Державний
історико-культурний заповідник … – С. 38.
5
Франко І. Рутенці. Типи Галицьких русинів із 60-тих та 70-тих рр. мин[улого] в[іку].
Переднє слово // Зібрання творів у 50 т. Іван Франко. – К., 1978. – Т. 15. – С. 9.
4
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Про одні з відвідин І. Франком Урича дізнаємося з його листа
до М. Драгоманова, де він повідомляє, що після закінчення сьомого
класу Дрогобицької гімназії 1874 р. в період канікул він не поїхав
додому, а залізничним транспортом відправився до Стрия. Зі Стрия
сільськими шляхами вирушив до Синевідська, а звідти перебрався
на Побук, Бубнище, Тисів, Церковну, Мізунь, Велдіж і зайшов аж до
Лолина. У цей час молодий І. Франко провідав і Труханів. За його
словами, ця “коротенька” мандрівка дала йому змогу докладніше
“пізнати трохи більше світу і людей”, ніж він знав до того6.
Під час таких подорожей І. Франко зібрав чималу кількість
матеріалів, фактів з історії, культури та побуту місцевого населення,
які він накопичував шляхом невимушених спостережень та
використовував пізніше у своїх літературних і наукових творах. Риси
соціально-економічного та культурного життя Сколівщини присутні,
зокрема, в його повісті “Петрії й Довбущуки”7, початковий варіант
якої було опубліковано в 1875-1876 роках у студентському журналі
“Друг” під псевдонімом “Джеджалик”8. Упродовж 1909-1912 років
І. Франко суттєво відредагував “маловироблену мову” повісті, значно
скоротив текст, вніс зміни в сюжет та характеристику героїв9 і вона
вийшла з друку поодинокою книгою на початку 1913 р.10 У першій та
другій редакції цього твору автор відтворює образ знаного провідника
опришків Олекси Довбуша. Певний інтерес для нас становить
післямова до повторного видання повісті, в якій автор згадує свої
кількаразові відвідування Урицьких скель, що “мають на собі сліди
великої людської праці з передісторичних та дуже давніх історичних
часів. Подібні скелі звиджував і оглядав я пізніше також у Бубнищу
та Синевідську Нижнім, – ся остання досі, здається, зовсім невідома
ані нашим туристам, ані дослідникам нашої старовини”11.
1894 р. у першому томі журналу “Житє і слово” І. Франко
опублікував копію документа, оригінал якого він бачив у Дрогобичі
1881 р. Його зміст стосувався історії Урича, а саме проливав світло
на соціально-економічне становище солтисів (“князів”) Урицьких
на кінці ХVІІІ ст.12 У ньому зазначено, що “Урич, або понародному
Уріче, село в Стрийськім повіті, та близше Дрогобича, чим Стрия,
6
Див. докладніше про це у: Франко І. Лист І. Франка до М. П. Драгоманова від 26
квітня 1890 р. // Зібрання творів у 50 т. Іван Франко. – К., 1986. – Т. 49. – С. 244; його
ж. Лист І. Франка до М. П. Драгоманова // Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / редкол.: І. Вакарчук, Я. Ісаєвич (співголови) та ін. – Л., 2006. – С. 349.
7
Франко І. Петрії і Довбущуки. Повість в трьох частях // Зібрання творів у 50 т. Іван
Франко. – К., 1978. – Т. 14. – С. 7-244.
8
Див. про це: Франко І. Петрії й Довбущуки. Передмова. // Франко І. Повісті. – Л.,
1990. – С. 249.; його ж. Петрії і Довбущуки: повість у двох частях. [Друга редакція].
Передмова. // Зібрання творів у 50 т. Іван Франко. – К., 1979. – Т. 22. – С. 327.; його
ж. Зібрання творів у 50 т. Коментарі. – К., 1978. – Т. 14. – С. 447.
9
Франко І. Зібрання творів у 50 т. Коментарі. – К., 1979. – Т. 22. – С. 509.
10
Див.: Франко І. Петрії і Довбущуки . ... – С. 327-488.
11
Франко І. Петрії й Довбущуки. Postscriptum // Франко І. Повісті. – Л., 1990. – С.
367.; його ж. Петрії і Довбущуки. Повість у двох частях. [Друга редакція]. Передмова.
Postscriptum. // Зібрання творів у 50 т. Іван Франко. – К., 1979. – Т. 22. – С. 488.
12
Франко І. ІІ. Урицькі “князі” прикінці XVIII віку // Житє і слово: вістник літератури,
історії і фольклору. – Л., 1894. – Рік. 1, кн. 1. – С. 68-70.
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в горах, славне своїми каменями, в котрих є стародавні виковані
печери, кімнати і сліди фортифікацій”13. 12 січня 1781 р. Стрийська
губернія за сприяння старостинського уряду від 4-9 лютого 1781 р.
дозволила собі розглянути подані скарги “князів” (війтів – В. Г.) села
Урича проти Стрийської домінії. При кінці розслідування вибрана
комісія, яка була підібрана для виголошення “доручення” (вироку
– В. Г.), 30 квітня 1781 р. прибула на місце і в колі позивачів та
відповідачів представила такі висновки: орендарі в селі Уричі мають
признане право молоти збіжжя на хліб чи будь-яку страву у млині
війта. Проте траплялися випадки, що збіжжя орендарів навмисне
висипали, а натомість засипали єврейське, що робило велику шкоду
і збитки місцевим сільським головам. Таким чином старости села
Урича завдяки наданим комісією привілеям, змогли довести свою
правоту від 4 липня 1617 р., від 14 серпня 1663 р. і від останнього
дня липня 1674 р., на основі яких вони мають право мати свій млин
у цьому селі. Заїжджа комісія також доручила орендарям-євреям не
викидати збіжжя інших посесорів, а дотримуватися таких правил
помолу, які існують по інших млинах (тобто дотримуватися черги)14.
Щодо обов’язків солтисів, то вони повинні дотримуватися умов,
які зазначені в люстрації з 1671 р., тобто: відробляти звичайну
панщину і не мають відпрацьовувати ті дні, коли повинні відносити
чинші і податки до двору в селі Синевідську. У разі потреби можуть
їздити по дрова до Стинави Нижньої для будівництва цісарського
моста в Стрию чи налагодження гребель. Сума чиншу становила 75
польських золотих, проте за помол дворові й орендареві нічого не
коштує, а згідно з інвентарем від 1743 р. вони зобов’язані платити:
ґрунтовного чиншу – 95 польських золотих; чиншу з худоби – 20
польських золотих; чиншу з бджіл – 2 польських золотих. Окрім цього,
двір не має права більше нічого вимагати, проте солтиси повинні
були час-від-часу за розміром суми чиншу постачати корми для
військових стаєнь15.
Під час стягнення чиншів як від орендаря, так і від домінікальних
володінь, стягувач повинен тільки нагадувати боржникам, а не
змушувати їх насильно до сплати чиншу. Також і сільський присяжний
повинен дотримуватися таких норм прав сплачування чиншу, а
коли буде зафіксоване порушення, то він сам повинен буде сплатити
борги. Назагал усіх вище згаданих резолюцій потрібно спокійно
дотримуватися, а документів чекати з губернії. Кінець документу
містить підпис: “Стрий, д. 10 мая 1781. Рієковський”16.
І. Франко, характеризуючи документ, висловив думку, що він
може бути невеличким “причинком до історії жидів у нашім краю…
13

Там само. – С. 68.
Там само. – С. 69.
15
Там само. – С. 69-70.
16
Там само. – С. 70.
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Документ показує, що й у панщизняній Австрії ті польські порядки
не змінилися і що “arendator judaicus” (єврейський орендар – В. Г.)
у гірськім селі був такою силою, проти котрої не могли порадити
ніякі місцеві сили, а треба було спроваджувати спеціальну комісію
зо Стрия, тай то аж з наказу губернії, щоб охоронитися від очевидної
кривди”17.
З діяльністю Івана Франка в Уричі пов’язаний новий період в
історії розвитку галицького краєзнавства, етнографії та фольклору.
Влітку 1884 р. він організував подорож української студентської
молоді. Заздалегідь було ретельно визначено напрям і мету мандрівки,
поінформовано про них не лише учасників, а й населення тих міст і
сіл, які передбачалося відвідати. Молодь вбачала у своїй подорожі
не прогулянку, а серйозну громадську працю, яка зобов’язана
зараджувати пробудженню політичної і національної свідомості
населення. У важливих населених пунктах, через які проходила
мандрівка, мали відбутися музично-декламаційні вечорниці з
танцями, котрі окрім товариських забав, мали за мету ознайомити
молодь із різними прошарками тутешньої провінційної інтелігенції18.
Цього ж року І. Франко видрукував окремою брошурою накладом
студентського комітету як своєрідну “програму дій” віршований
опис маршруту “Українсько-руська студентська мандрівка літом
1884 р.”19 Ця програма є важливим документом, що засвідчує
глибоку обізнаність молодого письменника з визначними місцями
краю. Віршований опис-програма містить цікаві згадки і розповіді
про Урич і Урицькі скелі, Корчин і Бубнище, Сколе і гору Зелемінь,
факти з історії краю та свідчення про становище його населення20.
Варто наголосити, що учасники подорожі розпочали свою мандрівку
від Дрогобича і пройшли через Східницю, Урич, Підгородці, Верхнє
Синевідсько, Тишівницю, Труханів, Бубнище21.
Жахливу атмосферу життя підневільної чужоземцями людності
відтворив письменник у статті “Вандрівка руської молодіжи”22. Він
писав: “Невеличке вбоге гірське сільце Урич (або, як його звуть самі
селяни, Уриче) належить до тих Богом і людьми забутих куточків світа,
в котрих, здаєсь, ніколи не було і не буде якого-небудь живійшого
17

Франко І. ІІ. Урицькі “князі” прикінці XVIII віку // Житє і слово: вістник літератури,
історії і фольклору. – Л., 1894. – Рік. 1, кн. 1. – С. 70.
18
Франко І. Українсько-руська студентська мандрівка літом 1884 р. // Зібрання
творів у 50 т. Іван Франко. – К., 1976. – Т. 3. – С. 251.
19
Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. Коментарі. – К., 1976. – Т. 3. – С. 416.
20
Див. про це у: Франко І. Українсько-руська студентська мандрівка … – С. 250-262.
21
Там само. – С. 251.
22
Див:. Франко І. Вандрівка рускои молодежи. (І-ша кореспонденція “Дела”.) // Дело.
– 1984. – Чис. 85, 24 лип. (5 серп.). – С. 1-2; його ж. Вандрівка рускои молодежи. (ІІ-га
кореспонденція “Дела”.) // Дело. – 1884. – Чис. 86, 26 лип. (7 серп.). – С. 1-2;його ж.
Вандрівка рускои молодежи. (ІІІ-тя кореспонденція “Дела”.) // Дело. – 1884. – Чис. 87,
28 лип. (9 серп.). – С. 2.; його ж. Вандрівка рускои молодежи. (ІІІ-тя кореспонденція
“Дела”.) // Дело. – 1884. – Чис. 88, 31 липня (12 серпня). – С. 2.
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життя, движення, руху. В подовжній долині над малим потоком дрімає
воно спокійно, сонне якесь, мракою повите. Маленька церковця під
липами, убогий дім священика і показні дві коршми, – се одинокі
сліди “духа часу”, провіваючого, куди йому хочеся. Школи він ще не
завіяв сюди. А преці-ж в лісистих проваллях на схід від того села,
в величезних камінних “бовтах” якісь давні віки, якась старинна,
дивна запропавша культура записала твердими і глибокими буквами
свої сліди”23.
Після огляду скель в Уричі мандрівники вирушили до Підгородець.
Далеко за село вийшли їх зустрічати О. Данилович із групою учнів.
Невеликий дитячий хор заспівав пісню “Мир вам, браття”, місцевий
парох Онуфрій Данилович виголосив палку промову. Його маленька
дочка вручила мандрівникам вінок з гірських квітів. З промовоювідповіддю виступив І. Франко, побажавши, “щоб, як ті пишнобарвні
квіти сего вінка, цвіла також і розвивалась краса рідної руської землі,
змагалось її багатство і розгорявся чимраз яркіше вогонь патріотизму
в руських серцях”24.
Наукове значення для вивчення життя, культури та побуту селян
Урич і всієї Сколівщини має також збірник “Галицько-руські народні
приповідки”25, упорядкований І. Франком, де зафіксовано для
нащадків чимало прислів’їв і приповідок, які нині вже майже вийшли
з ужитку або позбулися первісного змісту. Ареал фольклористичних
пошуків І. Франка охоплює ті села, де він неодноразово бував чи
гостював у своїх друзів: Климець, Корчин, Лисятичі, Либохора,
Сенечів, Синевідсько, Тухля, Урич, Лавочне, Тухолька, Демня,
Коростів, Підгородці та місто Сколе26. Дослідник зібрав зразки
прислів’їв і приповідок із чотирнадцяти населених пунктів сучасної
Сколівщини, зберігши їх для вивчення наступними поколіннями.
В Уричі І. Франко записав понад п’ятдесят таких зразків
перлин народної мудрості27. Окрема частка прислів’їв та приказок
характеризує повсякденне нелегке життя уричан. Так, наприклад,
приповідка “Біда біді кумою”28 підтверджує про те, що в селі
побутували нелегкі часи, траплялися у родинах біди, які тягнули
23

Франко І. Вандрівка рускои молодежи. (ІІ-га кореспонденція “Дела”.) ...
Франко І. Вандрівка рускои молодежи. (ІІІ-тя кореспонденція “Дела”.) ...
25
Франко І. Галицько-руські народні приповідки. – Л., 1901. – Т. 1; 1908. – Т. 2; 1910.
– Т. 3.
26
Див. про це у: Франко І. Передмова до першого тому (видання “Галицько-руські
народні приповідки”. – Л., 1905) // Зібрання творів у 50 т. Іван Франко. – К., 1983.
– Т. 38. – С. 302-306.; його ж. Галицько-руські народні приповідки . – Л., 2006. – Т. 1.
– С. 292-296.; його ж. Передмова до другого тому (видання “Галицько-руські народні
приповідки”. – Л., 1908) // Зібрання творів у 50 т. Іван Франко. – К., 1983. – Т. 38. – С.
318-322.; його ж. Галицько-руські народні приповідки. – Л., 2006. – Т. 2. – С. 399-403.;
його ж. Передмова до третього тому (видання “Галицько-руські народні приповідки”.
– Л., 1910) // Зібрання творів у 50 т. Іван Франко. – К., 1983. – Т. 38. – С. 323-326.; його
ж. Галицько-руські народні приповідки. – Л., 2007. – Т. 3. – С. 394-397.
27
Див. про це інформацію про місце запису прислів’їв іприказок І. Франком у текстах
3-х томів “Галицько-руські народні приповідки”.
28
Франко І. Галицько-руські народні приповідки. – Л., 2006. – Т. 1. – С. 73.
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за собою інші. Про те, що в селі були голодні або неврожайні роки,
помітно з наступних приповідок: “Коли голод – приправа, то смакує
страва”29 (голодному всяка страва є смачною) або “Пішов на Доли,
не верне ніколи”30 (тут мова йде про людей, котрі в голодні роки
покидали село у пошуках заробітку чи кращої долі). Інколи через
злидні та матеріальні негаразди мешканці Урича, покидаючи свою
домівку, йшли просити милостиню, про що свідчить приповідка, яку
записав І. Франко у цьому селі: “Пішов по жебріх”31. Незважаючи на
матеріальні можливості в період скрутного становища, селяни змушені
були платити податки: “Є ци не є, а міні мусит бути”32 (погрозлива
вимога податкового екзекутора до платника, який не мав грошей).
На таку погрозу урицькі селяни часто відповідали: “Чого не є, тим ти
ся не втелю”33 (не можу дати того, чого не маю). Про людей, які нібито
з жалем забирали в людей останню копійку, в Уричі побутувала така
приповідка: “Жалує го як вовк вівці”34 (фарисей, який нібито і жаліє,
проте губить чоловіка, лишаючи з нічим).
Часто урицькі селяни були невдоволені природно-кліматичними
умовами, які були в горах говорячи про це так: “На Долах весна, а в
горах ще зима”35 (так урицькі селяни заздрили тим, які проживали у
долинних і рівнинних місцевостях), “У Долах світ широкий”36 (гірське
населення вважало себе нецивілізованим і відсталим, тому що за
горами не видно що відбувається у світі). Про користування уричан
лісовими угіддями мова йде у таких приповідках: “Який тебе блуд
узявся?”, “Заблудити меже трома смереками”37. Перший вислів також
застосовувався для тих, хто дуже довго затримувався по справах або
розказував якісь дрібниці, другий характеризує людину, яка не вміє
орієнтуватися в лісі.
Характерною розвагою чи повсякденною звичкою в мешканців
Урича Франкового часу було п’янство, про що свідчать такі
приповідки: “Випивай Іванку бляшанку, а за дві заплати”38. Так в Уричі
жартували з п’яниць, яким зазвичай приходилось платити більше,
ніж вони випивали. Приповідка “Голод і солод [пиво або горілка] – два
побратими”39 свідчить про те, що однією з причин п’янства в Уричі
були злиденні будні місцевого населення. Взаємини чоловіка і жінки
або непересічних особистостей з громадою відображає зміст такої
приповідки: “Куди баран, туди й вівці”40.
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СЕЛО УРИЧ У ... ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Чимало приповідок і прислів’їв, які віднайшов І. Франко в Уричі,
у своєму змісті відображають діяльність представників сільських
органів влади. Так, про негативну роботу війта (сільського старости)
чи його взаємини з громадою в Уричі були такі вислови: “Де війт
нінащо, там громада ледащо” або “Війтівство, то велике дідівство”41.
Стосовно першої приказки, то І. Франко вважав, що її треба було б
вживати у такому виді: “Війт ледащо може серед наших обставин і
порядну громаду звести нінащо”. Стосовно другого прикладу, то один з
урицьких війтів з докором зреагував на таке народне висловлювання,
пояснюючи це тим, що така народна мудрість є неправдою тому, що
сільський староста “чоловік як дід (жебрак) мусит не раз на рік до
кожної хати заглянути, мусит кождій біді поклонитися, по канцеляріях
вистоювати, кожного наказу слухати, а за то ще клинут і злословлят
і обмовляют”42. Характерним також для урицької громади було те,
що під час її зібрань з приводу вирішення окремих питань існували
розбіжності в поглядах та інтересах, які закінчувалися сварками
(“Велика громада, то скора звада”43). Часто сільська громада в Уричі
старалася проводити свої зібрання без голови, тому що тоді без
перешкод могла приймати ті чи інші рішення (“Громада рада, що вйіт
заснув”44). Типовим для сільського старости Урича, який довго займав
таку посаду, було те, що він у своїх рішеннях часто дотримувався
справедливості та поважав тутешні звичаї і ніколи не порушував їх:
“Я ся звичаю не попущаю”45.
Часто мешканці Урича не поважали злих людей, говорячи про
них, як про вовків: “Не буде з вовка баран”46, тобто із поганого
чоловіка ніколи не зробиться хороший, або “Як вовка бют, у вівцю дух
вступає”47, тобто цьому випадку незахищена від злої особи людина
почуває себе безпечніше. У селі побутували погрози між мешканцями,
які переростали у бійки, а також поширеними були прокляття. Це
підтверджують наступні прислів’я, записані І. Франком в Уричі: “Як
ти дам по за вуха, то ти ся небіжка привидит”48, “Гир би на тя впав”49
(щоб особу, котрій адресувалося це побажання, в подальшому спіткало
тяжке нещастя), “Не дриляй, не дриляй, дрилило би тя в болото”50
(таке урицьке прокляття призначалося для людини, яка сперечається
або не погоджується з іншою людиною).
Із прислів’їв та приповідок, які І. Франко записав в Уричі,
очевидно, що його жителі в кінці ХІХ ст. мешкали у курних хатах, які
41
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вважали дуже вигідними, тому що продимлене дерево довго стоїть і
не страждає від червоточин. Про такий народний погляд корисності
подібного житла свідчить урицька приповідка, віднайдена І. Франком:
“Курної хати хробак не їсть”51.
Жителі Урича добре розумілися у веденні господарства, а також
займалися торгівлею: “Хто коні міняє, все злі коні має”52 (так говорили
про поганого господаря, який не міг розпізнати кращого коня), “Міняй
бика за єндика”53 (стосується тих, хто не знає рівноцінності обміну
або не вмів вести торгівлю), “Бог дає купця, а дідько розлучця”54
(так висловлювалися про людину, яка втручалася у чужий торг зі
своїми порадами). З приповідки “Де повне колося, там ниві яло ся”55
простежується любов урицьких селян до вирощування хліба. Про
лінивого, непрацелюбного в Уричі говорили: “Лінивому і на печи
зимно”56, а про доброго господаря – “Добрий газда як рідний тато”57
(ставиться до господарства з любов’ю, як до рідних дітей).
Із приповідок, які зібрав І. Франко в Уричі, простежується місцеве
ставлення до неосвічених або некмітливих людей. Наприклад, про
грабіжника, який украв ступу, але не мав її де покласти у зв’язку з
тим, що не мав особистого житла говорили: “Хоць би раз помислив,
на що му ся то здасть!”58 Приповідка “Такий му ся казус трафив,
що й казати встидно”59 характеризує людей, які потрапляють у
незрозумілі або неприємні ситуації. “Головня мала, а диму повна
хата”60 – характеризує людину, яка сама не знає, чого хоче. Про
постійно незадоволену людину в Уричі говорили: “Кому легко, той си
тяжкого шукає”61.
Підсумовуючи, наголосимо, що сколівське село Урич посідає
помітне місце у громадській та науковій діяльності І. Франка. У
своїх дослідженнях він звертав увагу на вивчення історії та культури
окресленого регіону. Для виявлення етнографічних особливостей
краю І. Франко організував улітку 1884 р. експедицію української
студентської молоді на Бойківщину, невід’ємною частиною
дослідження якої стало село Урич. Завдяки цій експедиції дослідникові
та його прихильникам вдалося відкрити для себе та зберегти у своїх
наукових працях для наступних поколінь відомості про особливості
життя та побуту населення цього мальовничого села Сколівських
Бескидів.
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Літній табір Дрогобицької гімназії імені
Франца Йосифа в Уричі (1910)

о 1939 р. Дрогобицька гімназія залишалася головним
Д
освітянським та науково-культурним осередком міста
Дрогобича, в якому десятки років на досить високому рівні
1

культивувалися різного роду науки, а виховання учнів постійно
включало передові тогочасні методи виховання.
Дослідження минулого Дрогобицької гімназії ім. Франца Йосифа І2
зумовлено відсутністю в сучасній історіографії спеціальних праць чи
узагальнених розвідок, котрі б усебічно охоплювали історію гімназії
періоду 1908–1939 роках – від часу, коли з’явилася єдина відома
на сьогодні фундаментальна праця З. Култиса3, до часу офіційного
закриття гімназії. Відтак з цього часу маловивченими залишаються
питання її внутрішньої організації: навчальні плани, методика
1
У перші роки існування Дрогобицької гімназії (кін. 50-х – сер. 60-х років ХІХ ст.)
її вчителі часто полишали основне місце праці в Дрогобичі і переходили до навчальних закладів інших міст (Львів, Стрий та ін.), що було спричинене низькою зарплатнею зі сторони дрогобицької ґміни. У другій пол. ХІХ ст. гімназія все ж вийшла на
високий науково-педагогічний рівень. Це підтверджує факт створення в Дрогобичі
1892 р. одного з перших в краї осередків Історичного товариства у Львові (Тельвак В.
Дрогобицький науковий гурток Історичного товариства у Львові // ДКЗ. – Дрогобич,
2004. – Вип. 8. – С. 256-263). На початку ХХ ст. гімназія мала більш вагомий вплив у
краї на консолідацію необхідних наукових засобів для зростання рівня місцевих наукових досліджень. Тим більше, що від початку нафтового бізнесу в регіоні гімназія
отримувала все більші матеріальні можливості, а відтак перспективи для свого подальшого розвитку – в лиці інтелектуального центру Дрогобича. В календарі східних
земель Польщі на 1936 р. (за три роки до її закриття) було зазначено, що Дрогобицька
гімназія ім. Владислава Ягайла серед шкіл львівського шкільного округу числилася під
№ 552 як “чоловіча школа з польською мовою викладання, без наявності бурси у своєму підпорядкуванні” (Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1936.– Warszawa, 1935. – Rok.
2. – S. 63). Польські дослідники історії гімназії писали про неї так: “вона була кузнею
польських національних кадрів” (Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Кн. третя. Ґімназія.
– Л., 2002. – С. 109).
2
З відновленням польської держави у 20-х рр. ХХ ст. отримала назву гімназія імені
короля Владислава Ягайла (Mściwujewski M. Królewskie wolne miasto Drohobycz. – Lwów;
Drohobycz, 1929. – S. 29-31).
3
Kultys Ź. Historya gimnazyum Drohobyckiego // Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższego
gimnazyum w Drohobyczu za rok szkolny 1908. – Drohobycz, 1908. – S. 3-224.
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викладання конкретних навчальних предметів, рівень їх методичного
забезпечення та ін. Особливо невивченим є питання програм
фізичного виховання, зокрема тих, які реалізовувалися поза межами
гімназії – літні табори, тривалі екскурсії, серед яких досліджуваний у
цій розвідці перший табір, організований 1910 р. в с. Урич4.
Дослідники, що принагідно торкалися історії Дрогобицької
гімназії періоду 1909-1939 рр., обмежувалися загальними мірку
ваннями та вивченням окремих питань. Тому історіографія є
нечисленною, перш за все пов’язана з працями польських істориків:
З. Култиса5, Й. Староміського6, М. Мсцівуєвського7, А. Горбовського8,
Є. Поточного9, А. Кжановського10, А. Пушки11, С. Заборняка12. Серед
українських дослідників окремі аспекти з історії гімназії вивчали
В. Тустанівський13, Т. Батюк14, Р. Пастух15, Р. Горак16, В. Тельвак17,
Л. Тимошенко18. Цінною для вивчення історії Дрогобицької гімназії
є сучасна колективна праця дрогобицьких дослідників, присвячена
4
Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / redak.
B. Chiebowskiego. – Warszawa, 1892. – T. 12. – S. 281-282.
5
Kultys Ź. Historya gimnazyum … – S. 3-224.
6
Staromiejski J. Kolonia wakacyjna drohobyckiego gimnazyum w Uryczu // Sprawozdanie
dyrekcyi c. k. gimnazyum im. Fransiszka Józefa w Drohobyczu za rok szkolny 1911. –
Drohobycz, 1911. – S. 1-23.
7
Mściwujewski M. Królewskie wolne miasto … – S. 28-30.
8
Horbowski A. Problematyka padagogiczna na łamach sprawozdań szkolnych gimnazjów
galicyjskich // Galicja i jej Dziedzictwo. T. 8. Myśl edukacyjna w Galicji 1772–1918 /
redak. Cz. Majorek, A. Meissnaer. – Rzeszów, 1996. – S. 73-80.
9
Potoczny J. Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji
doby Konstytucyjnej (1867–1918) // Galicja i jej Dziedzictwo. – Rzeszów, 1998. – T. 10
– S. 331.
10
Krzanowski A. Wybrane problemy opieki nad uczniami w sprawozdaniach dyrektorów
gimnazjów galicyjskich // Galicja i jej Dziedzictwo. – T. 16. – Rzeszów, 2002. – S. 180190.
11
Puszka A. Wychowanie Młodzieży w Gimnazjum w Drohobyczu w okresie Galicyjskim
і czasach II Rzeczpospolitej // ДКЗ. – Дрогобич, 2006. – Вип. 10. – С. 406-417. Дослідник вважає, що виховання молоді Дрогобицької гімназії в період галицької автономії
(1868–1918) мало релігійний характер. Життя школи і всієї спільноти міста було тісно пов’язане з церковними святами і урочистостями, а католицизм був державною
релігією. В цілому, молодь виховувалася в дусі патріотизму з повагою до традиційних
найважливіших подій періоду Речі Посполитої.
12
Zaborniak S. Kultura fizyczna ludności ukraińskiel na ziemiach polskich 1868–1939.
– Rzeszów, 2007. – 543 s. Дослідник аналізує витоки фізичної культури в українських
громадах на теренах Польщі, а також зародження та історію існування спортивних
організацій української молоді. Про особливості фізичної культури в Дрогобичі див.
докладніше: Ibidem. – S. 158, 217, 219, 263, 264, 265, 278, 284, 314, 337, 356, 287, 403,
404, 407, 412, 436, 462.
13
Тустанівський В. Державна гімназія імені Владислава Ягайла в Дрогобичі // Дрогобиччина – земля Івана Франка: зб. геогр., іст., етногр.-побут. матеріалів та мемуарів /
упоряд. і ред. М. Шалата. – Дрогобич, 1997. – Т. 4. – С. 329-333.
14
Батюк Т. Шкільництво Дрогобиччини в роки Західноукраїнської Народної Республіки // ДКЗ. – Дрогобич, 1997. – Вип. 2. – С. 26-31.
15
Пастух Р. Дрогобич давній і сучасний у датах, подіях і фактах. – Дрогобич, 2002.
– 94 с.
16
Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко ... – С. 360.
17
Тельвак В. Дрогобицький науковий гурток ... – С. 256-263.
18
Про історію освітянських традицій Дрогобича, головним чином у межах Дрогобицької гімназії див.: Історичний факультет Франкового університету в Дрогобичі (1940
– 2007): ювілейна книга до 15-річчя відновлення факультету / ред. кол. Л. Тимошенко (гол. ред.), В. Здоровенко, О. Тимошенко, В. Футала, С. Щудло. – Дрогобич, 2007.
– С. 5-6.
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історії м. Дрогобича від найдавніших часів до початку ХХІ ст.
Ще меншою за обсягом є історіографія с. Урич, яка в основному
стосується питань з історії Урицьких скель, гірничо-видобувного руху
в краї, а також минулого ближніх міст і сіл у цілому20. Останнім часом
з’являються популярні та інформативно скупі туристичні довідники
(буклети), до яких необхідно підходити критично21.
Мета цієї розвідки полягає у вивченні історії заснування та
організації Дрогобицькою гімназією першого літнього табору для
малозабезпечених учнів в с. Урич у 1910 р. Звідси завданням є огляд
всіх етапів підготовки та реалізації літнього табору: збір коштів для
фонду літнього табору, створення стаціонарної бази для проживання
учнів в с. Урич, створення групи учасників табору та умови складання
їх реєстру, виконання плану фізичного виховання в умовах табору
та ін. Ще одним завданням є вивчення річних звітів Дрогобицької
гімназії, головним чином за 1910 та 1911 рр.22 Вони містять основну
інформацію про життя гімназії і, незважаючи на І Світову війну,
щорічно друкувалися аж до 1939 р. Сьогодні ці звіти становлять блок
унікальних джерел для дослідження не тільки історії гімназії, але й
м. Дрогобича в цілому.
Згідно зі звітом Дрогобицької гімназії ім. Франца Йосифа І за
1910 р., навчальний план на 1909/1910 рр. містив розширену
програму фізичного виховання, котра включала створення літнього
оздоровчого табору для малозабезпечених учнів гімназії23.
У звіті за 1911 р.24 було опубліковано ґрунтовну доповідь директора
гімназії Й. Староміського25 про літній табір в с. Урич, котрий тривав з
6 липня по 16 серпня 1910 р.
19

19

Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / наук. ред.
Л. Тимошенко. – Дрогобич, 2009. – 320 с.
20
Рожко М. Тустань – Давньоруська наскельна фортеця. – К., 1996. – С. 5-9; його ж.
Тустань. Державний історико-культурний заповідник // Сколівщина. – Л., 1996. – С.
38-69; Щур Р., Коханець М. Тустань. (Державний історико-культурний заповідник). Історія. Фольклор. – Л., 2002; Щур Р. Урич: сторінки історії. – Л., 2005. – 120 с.; його ж.
Підгородецька школа: сторінки історії. – Л., 2006. – 136 с.
21
Петренко С., Федосєєва А. “Тустань” – наскельна твердиня бойків // Східниця.
Історія – Культура – Туризм. Бальнелогічний курорт. – Тернопіль, [б. р.]. – С. 12-14;
Perlińska E. Tam, gdzie piętrzą się ku niebu skalnie. Monastyry і twierdze skalne na
Ukrainie [електронний ресурс] // Wschód: Urycz, Rozhurcze і Bubniszcze. – режим доступу: www.ciekawe-miejsca.net
22
Найраніший звіт Дрогобицької гімназії датується 1859 р. (Історичний факультет ...
– С. 5).
23
Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum im. Fransiszka Józefa w Drohobyczu za rok
szkolny 1910. – Drohobycz, 1910. – S. 45. У звіті було коротко окреслено можливі засоби
для організації літнього табору в с. Урич. Для цього передбачалося створення грошового фонду в межах гімназії, до якого повинні були надходити окремі кошти від дрогобицьких меценатів, промислових фірм, ґміни м. Дрогобича та міської ощадної каси.
Два будинки для проживання гімназистів обіцяло надати урицьке гірничо-видобувне
товариство.
24
Staromiejski J. Kolonia wakacyjna ... – S. 1-23.
25
Протягом 1903 – 1904 рр. Й. Староміський працював на посаді “kierownikа” Дрогобицької
гімназії, а з 1905 по 1917 роки – на посаді директора (з 1912 р. отримав VI ранг посади
директора). Був автором ідеї створення літнього оздоровчого табору для малозабезпечених
сімей у с. Урич, а згодом у с. Цісна (розташоване на території сучасного підкарпатського
воєводства в Польщі). Після організації літнього табору в с. Урич заснував товариство літніх таборів для учнів Дрогобицької гімназії, а з 1913 р. був його президентом. Докладніше
про життя та діяльність Й. Староміського див. у посмертному спогаді: Józef Staromiejski.
Dyrektor c. k. gimnazyum drohobyckiego // Sprawozdanie dyrekcyi c. k. gimnazyum im.
Fransiszka Józefa w Drohobyczu za rok szkolny 1917. – Drohobycz, 1917. – S. 6-8.
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На початку лютого 1910 р. під час засідання Дрогобицького
Наукового Товариства вчителів вищих шкіл було розглянуто план
про збір коштів для уможливлення виїзду кількох учнів у літній
табір в Підсобне26. Для подальшого обговорення цієї ідеї товариство
вирішило створити окремий комітет, до якого увійшли відомі
та впливові особи м. Дрогобича. На першому засіданні комітету
зародилася думка про те, що таке місто, як Дрогобич, повинно мати
свій власний літній табір27. Після того, як Я. Фаєрштайн28 надав у
користування майбутньому табору свій будинок в одному зі своїх
маєтків на території с. Урич, перед комітетом постало питання про
кошти для організації табору, а також способи їх отримання. Головою
комітету обрали радця цісарсько-королівського суду А. Пілецького.
Керівником комісії для створення грошового фонду було обрано
дружину директора Дрогобицької гімназії Й. Староміського. Активну
допомогу у зборі коштів надали: Я. Фаєрштайн29, Н. Ґольдґаммер,
Л. Зубашевський та ін.
26
Нам, на жаль, не вдалось з’ясувати, про яку місцевість Й. Староміський згадав у
своїй доповіді, очевидно це було село (селище міського типу), де спочатку планувалося
розташовувати базу літнього табору.
27
Починаючи з 1906 р., практика організації літніх оздоровчих таборів стає досить поширеною серед багатьох середніх та вищих шкіл Австрійської імперії. Ці табори мали
носили скаутський характер. У міжвоєнний період, а найбільше у 30-х рр., організація
літніх таборів включала практику обміну між учнями різних шкільних округів. Наприклад, у 1930-х рр. у Варшаві діяло Товариство розвитку східних земель Польщі,
яке фактично розвивало програми обміну учнями між різними школами для спільних
таборів. Так, у 1935 р. керівництво Сльозкого шкільного округу вперше зорганізувало
літній табір у Хоршові, куди спровадило понад 20 хлопців зі Львова (Kalendarz Ziem
Wschodnich … – S. 61-69, 150-151).
28
Колишній віце-бурґомістр (затупник мера) міста Дрогобича. Керував частиною акцій нафтово-видобувної компанії “Ґартенберґ”, котра поряд з Бориславом та Східницею володіла численними видобувними вежами навколо с. Урич.
29
Участь Я. Фаєрштайна в організації літнього табору, очевидно, мала ряд мотивів.
Зокрема, відомо, що в Дрогобицькій гімназії навчалися учні, котрі належали до родини Фаєрштайнів (1910 р. серед здібних учнів ІІІ-a класу числився Альфред Фаєрштайн, а 1911 р. до здібних ІІ-b класу належав Маркуш Фаєрштайн. Докладніше див.:
Sprawozdanie dyrekcyi ... – S. 79, 82.). Однак, на нашу думку, чи не найголовнішим
був політичний мотив меценатства Я. Фаєрштайна. Надання свого будинку в с. Урич
у користування гімназії (для бази дитячого табору), часті грошові пожертви та різного
роду провіант, включаючи домовленості Я. Фаєрштайна про транспорт для перевезення учнів, – все це стало вдалим піаром перед парламентськими виборами до Австрійського рейхстагу, що відбулися 1911 р. Я. Фаєрштайн займав сильну позицію в межах
польської партії, а під час самих виборів посилено агітував за кандидатуру Натана
Левенштайна (теж члена польської партії) до Австрійського рейхстагу від виборчого
округ Дрогобич-Сколе-Турка. Тим більше, що повідомлення про меценатів (зокрема
про меценатство Я. Фаєрштайна для малозабезпечених учнів гімназії в межах організації літнього табору в с. Урич) друкувалися в газетах Дрогобича та Львова (“Голос
Підкарпаття”, “Gazeta poranna”, “Gazeta Wieczorna” та ін.). Дрогобицькі події під час
парламентських виборів у червні 1911 р. стали резонасними не лише в краю, але й у
цілій Австрії. Вибори відбулися в умовах загострення суперечностей між кількома групами дрогобицько-бориславських нафтових промисловців, а конкретно між родинами
Ґартенберґерів і Фаєрштайнів. На той час клан Я. Фаєрштайна фактично утримував
владу в Дрогобичі і його околицях. За їхньою згодою призначався бурґомістр, міські
гласні, голова кагалу та інші посадовці. Чиновників, які не задовольняли цю родину,
усували з посад. Іншим мотивом фінансування Я. Фаєрштайном літнього табору було
видне бажання цієї родини контролювати суспільне та культурне життя міста Дрогобича та його околиць (Нариси з історії Дрогобича ... – С. 101-103).
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У кінці березня 1910 р. комітет розіслав близько 200 звернень,
головним чином до промислових і торгівельних фірм м. Дрогобича,
а також до інших організацій, відомих своєю доброчинністю в
околицях міста30. Одразу почали надходити різного роду пожертви і
дрібне фінансування. Комітет з організації літнього табору вирішив
звернутися по допомогу до товариства жінок31, котре організувало в
межах гімназії урочистий (світський) захід для збору коштів32. Захід
відбувся 21 травня 1910 р. під особистим контролем директора гімназії
Й. Староміського. Музична частина урочистого заходу проходила
під гаслом – “Учні – для учнів” і включала виступи гімназійних
хору та оркестру під досвідченим керівництвом професора гімназії
А. Луцика. Захід відвідало чимало жителів Дрогобича та його околиць.
Після концерту відбулися святковий фуршет і танцювальний вечір. У
цілому захід зібрав для бюджету літнього табору 3 000 корон.
Наступним кроком у справі підготовки літнього табору стала
організація додаткового житла. У травні 1910 р. Я. Фаєрштайн
домовився з Урицьким нафтовидобувним товариством33 про зустріч
у с. Урич, щоб вибрати будівлі34 для проживання учнів гімназії та
допоміжного персоналу. У кінці травня Й. Староміський (генеральний
керівник літнього табору), Я. Фаєрштайн та А. Пілецький виїхали до
Урича, де за допомогою директора Урицького гірничого товариства
п. Хоршовського обрали для табору два будинки. Один з них був
досконало утримуваною віллою з дев’ятьма туалетами на першому
поверсі, на піддашші була простора кімната, котра мала з півдня
засклену веранду, а з заходу засклений ґанок. Вілла знаходилася на
схилі гори, що захищала подвір’я від вітру з усіх боків. Перед будівлею
відкривався вид на центральну дорогу, яка вела на південь до
р. Стрий, а по другий бік яру – аж до копалень. Другий будинок був
30
Наприклад, у цей час у Дрогобичі діяла філія Львівського Товариства ім. Михайла
Качковського, якою у 1911 р. управляла Г. Крисько. Філія була відома в місті своєю
доброчинністю щодо бідних дрогобицьких учнів, що навчалися в різних освітніх установах міста. Детальніше див.: Отчетъ о де ятельности Центрального Выдела и Выдела
Филій Общества им. Михайла Качковского и о состояніи того же Общества, за время
отъ 16 (29) сентября 1910 г. До 15 (28) сентября 1911 г. – Львовъ, 1911. – С. 33-34.
31
Докладніше про жіночі товариства в м. Дрогобичі див.: Нариси з історії Дрогобича
… – С. 110-111.
32
В одній з місцевих газет було опубліковано похвальний відгук про організацію урочистого заходу. Однак відгук містив ряд зауважень, зокрема з приводу цін на квитки
писали про “загальне здирство”. У цілому ж товариство жінок розставило помірні ціни
на солодощі та квіти, котрі продавалися під час заходу, які не перевищували публічні
ціни у місті.
33
Навколо с. Урич це товариство діяло за двома напрямами: розвідка копалин, видобування або консервація для майбутнього видобування. 1928 р. поблизу с. Урич
вже існувала 121 активна добувна вежа (Tołwiński K. Mapa obszarów naftowych
i gazowych polski w Karpatach i na przedgórzu. – Warszawa; Borysław; Lwów, 1928. –
S. 13; Wojcikowski P. Czarne złoto (Nafta) // Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1936.
– Warszawa, 1935. – Rok. 2. – S. 191-196). Про історію нафтового промислу в Бориславі та його долю в 40-х рр. ХХ ст. в с. Урич див.: Kozłowski T. Zagłebie borysławskie
// Karta. Zaolzie borysławskie internetowane w Gołdapi. – Warszawa, 2008. – № 55. –
S. 64-89; Hauptman M. Czyszczenie osadu // Karta. Zaolzie borysławskie internetowane w
Gołdapi. – Warszawa, 2008. – № 55. – S. 93-115.
34
Після внутрішньої реформи Урицького гірничого товариства 1909 р., коли більшість
керівників, робітників та допоміжний персонал, які до реформи працювали в добувних вежах поблизу с. Урич (мешкали в тому ж селі), переїхали до м. Борислава, чимало
будинків та вілл стали пустувати.
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більш запустілим, він перед реформою гірничодобувного товариства
був магазином сільськогосподарських продуктів. Проте Урицьке
гірничодобувне товариство обіцяло до приїзду учнів Дрогобицької
гімназії повністю реставрувати цей будинок. Вже в липні тут з’явилася
простора їдальня зі спеціально обладнаною коморою для зберігання
продуктів та двома кухнями. На першому поверсі дві кімнати для
слуг, а на другому – окрема кімната для кухарів та економів. На
тому ж поверсі знаходилася кімната-вітальня. Частина 2-го поверху
призначалася для додаткових господарських потреб. Кімнати на
першому поверсі з’єднувалися з їдальнею спеціальними віконцями
для подавання страв. Їдальня мала окремі виходи з внутрішнього
двору, де стояла прохолодна півниця. Зазначимо, що всі кошти (понад
600 корон), затрачені для реставрації цих будинків, компенсувало як
пожертву на дитячий табір Урицьке гірничовидобувне товариство
(на нашу думку, цьому посприяв статус Я. Фаєрштайна в тогочасній
нафтовій промисловості). Таким чином, у підпорядкуванні
майбутнього літнього табору (разом із віллою Я. Фаєрштайна) були
три будинки.
Незважаючи на те, що біля головного будинку був добрий колодязь,
найбільш проблемним виявилося питання водозабезпечення: вода для
готування їжі та технічна вода. Комітет вирішив, що для готування
їжі під час літнього табору користуватимуться малою криницею, яка
знаходилася неподалік від будинку (під горою), а для купання учнів
використовуватимуть “старий метод купання” в р. Стрий. Керівництво
визначило, що дорога до р. Стрий займала 40 хв., тому час для
купання учнів гімназії мав бути раціонально стислим і орієнтованим
на доволі мінливу погоду в Карпатах. Купання в річці у нетривку
погоду мало замінятись на купання в потоці, який протікав центром
с. Урич, відразу біля підніжжя гори, на схилі якої стояв головний
будинок літнього табору. У межах потоку був спеціальний басейн для
купання, який раніше вимостили гірники, та оскільки він у цей час
був зруйнований весняною повінню, Й. Староміський постановив, що
учні гімназії по приїзду в табір повинні його власноруч розчистити і
приготувати до належного рівня.
Після повернення керівництва організаційного комітету в
Дрогобич всі інші напрямки організації літнього табору (складання
списку малозабезпечених учнів, які мали перебувати в літньому
таборі, харчі, одяг, спортивне спорядження, медикаменти та
ін.) було доручено дружині директора Дрогобицької гімназії. На
початку червня 1910 р. Й. Староміський разом з дружиною та
п. Хоршовським вирушили знову до Урича для того, щоб на місці
зважити всі “за” і “проти”: докладно розрахувати режим харчування
дітей, умови проживання, можливі туристичні програми та ін.
Зазначимо, що організація господарської частини літнього табору
була відповідальною і нелегкою, тому покладалася на подружжя
Староміських. Ситуація в організації табору ускладнювалася
потребою у двох кухнях: єврейській для 18 учнів та християнській для
22 учнів. Тому керівництву необхідно було докласти всіх зусиль, аби
вихованці за рахунок приготування традиційної їжі почували себе
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комфортно. Для забезпечення внормованого, стабільного і якісного
режиму харчування дітей перш за все було чітко вирішено питання
системного постачання свіжих продуктів у літній табір. Для цього
було завчасно найнято гужовий транспорт у Східниці. Харчування
учнів мало бути внормованим, належними за якістю, кількістю та
вагою35.
29 червня 1910 р. дирекція Дрогобицької гімназії оголосила
список учнів (30 чол.), зарахованих до літнього табору в с. Урич.
Зауважимо, що зарахування учнів до літнього табору
здійснювалося без урахування вікового та національного цензу.
Відомо, що керівництво записувало малозабезпечених учнів віком
від 1-го до 7-го гімназійних класів, основну масу яких складали діти
римо-католицької та Мойсеєвої віри, невелику частку складали грекокатолики. Спільними рисами для цих вихованців був низький рівень
матеріального забезпечення їхніх сімей, велику частину складали
діти-сироти. Вихованцями літнього табору були лише хлопці.
6 липня 1910 р. о 6 год. ранку біля головного входу Дрогобицької
гімназії36 проходив збір учнів, котрі з наплічником на плечах, у
супроводі батьків та родичів чекали дальших інструкцій керівництва
табору. Директор гімназії велів учням перекласти свої наплічники
на заздалегідь підготовлений автомобіль і повідомив, що всі учні
організовано повинні прямувати до залізничного вокзалу, звідки
потягом переїдуть до Борислава. По дорозі до вокзалу Й. Староміський
разом із учнями католиками вступили помолитися до костьолу
св. Бартоломея за щасливу дорогу та проживання в літньому таборі.
Група єврейських учнів під опікою префекта гімназії Н. Ґольдґаммера
(завуч Дрогобицької гімназії від міської управи)37 і віце-префекта
(завуч Дрогобицької гімназії з виховної роботи) Олександра Коллера38
зустрілися з групою католиків на площі Ринок.
О 8 год. ранку того ж дня група гімназистів приїхала на
залізничну стацію м. Борислава, де їх чекав завчасно найнятий
гужовий транспорт. По прибутті в Борислав Н. Ґольдґаммер планував
провести для вихованців гімназії невелику екскурсію в одну зі
35

Подаємо внормований план харчування для учнів. Перший сніданок: 1 кухоль молока зі шматком булки чи хліба, а від 26 липня ( у цей день гостював Я. Фаєрштайн і
заспонсорував до кінця заїзду додаткових 15 літрів молока на день) – 2 кухлі молока,
2-3 горнятка чаю чи кави. Другий сніданок: 2-3 шматки хліба з маслом (інколи з медом
чи бринзою), 2-3 горнятка какао. Обід: бульйон або суп різних рецептів приготування,
м’ясо в соусі, салат з овочів, “legumina ”, десерт (чорниці чи малина з цукром); у пісні
дні: пісний суп, компот, десерт. Полудень: 2-3 шматки хліба з маслом (медом чи бринзою), 2 горнятка чаю, а від 26 липня + кухоль солодкого чи кислого молока з булкою.
Вечеря: 1 кухоль солодкого чи кислого молока з вареною картоплею, каша гречана чи
кукурудзяна, 2 шматки хліба з маслом і 1 горнятко чаю.
36
Сучасний головний корпус Дрогобицького державного педагогічного університету
ім. І. Франка (вул. І. Франка, 24). (рис. 2)
37
Представник єврейської фінансової еліти, керівник нафтовидобувних станцій
у Бориславі, рід якого поряд з дрогобицькими родинами Ґартенберґів, Лаутербахів,
Шраєрів, Ваґманів, Фаєрштайнів впливав на суспільні процеси, які відбувалися в Дрогобичі та його околиці в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст.
38
Станом на 1909/1910 навчальний рік дрогобицької гімназії ім. Франца Йосифа І О.
Коллер був керівником ІІ-А класу, в якому одночасно був учителем латинської мови;
вчитель німецької мови в І-А, ІІ-Б, ІІ-Б та V-А класах. На час екзаменаційної відсутності
того чи іншого вчителя гімназії числився вчителем заміни у класах (офіційна посада).
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своїх бориславських шахт , а згодом в їдальні тієї ж шахти хотів
почастувати їх сніданком. Однак дощ завадив цьому задуму, тому
сніданок40 перенесли до одного з місцевих ресторанів, в якому учнів
приймала наглядачка ресторану, відома в той час у Бориславі як
“pani Mamcia”.
Після сніданку гімназисти разом з віце-префектом О. Коллером
возами вирушили до с. Урич. Й. Староміський та Н. Ґольдґаммер
тимчасово залишилися в Бориславі, щоб закупити решту провіанту
та дочекатися п. Хоршовського.
Приїхавши в табір, директор гімназії особисто перевірив
фізичний стан кожного учня, оскільки по дорозі від Східницького
перевалу до с. Урич не переставав падати дощ. Після цього керівник
табору Станіслав Карвовський41 за допомогою сурми подав сигнал,
який символізував збір на обід.
Список меню для учнів складався з урахуванням їх віровизнання.
Тому їдальня табору вміщала дві кухні: одна готувала їжу для
столу християн, за яким головував С. Карвовський, інша – для
представників Мойсеєвої віри, за столом якої головував віце-префект
О. Коллер. Між учнівськими столами був розміщений окремий стіл для
сімей керівництва літнього табору та гостей. Столи покривали білою
клейонкою, а посуд, у котрому подавали їжу, був індивідуальним для
кожного, тому вирізнявся кольором, рисунками та формою. У перші
дні життя у таборі О. Коллер провадив для учнів навчальну програму
етикету за столом42.
Після обіду приїхав автомобіль з речами. Й. Староміський наказав
кільком хлопцям перенести речі в будинок, а іншу частину хлопців
задіяв для видачі постелі. Так розпочався етап поселення учнів у
будинок для проживання. Кожен вихованець отримав постільну
білизну, подушку, коц та ліжко, останнє завчасно позначили
спеціальною дощечкою, на котрій було написано ім’я, прізвище та
клас учня. Незважаючи на різні віросповідання, учні мешкали під
одним дахом у з’єднаних кімнатах. З цього приводу Й. Староміський
писав: “це була перша спроба спільного житла для учнів різної віри”43.
Для єврейських учнів відводилися три кімнати, розміщені поряд
одна за одною, інші три – для католиків, навпроти яких на стіні висів
39

39

Докладніше про історію зародження бориславських шахт див.: Dobieszewska J.
Miasto Drohobycz i jego okolice // Kłosy. – Warszawa, 1873. – Nr. 410, т. 16. – S. 298299.
40
В меню ввійшли: варені яйця, хліб з маслом, молоко.
41
Станом на 1909/1910 навчальний рік Дрогобицької гімназії ім. Франца Йосифа І
працював у гімназії вчителем фізичного виховання. Зокрема, 1910 р. викладав у І-Б,
І-Ц класах і всіх класах від ІV по VIIІ.
42
Учні Мойсеєвої віри часто сиділи в шапках за столом, інші учні не вміли користуватися столовими приборами та часто розмовляли під час їжі. О. Коллер провадив
також навчальну програму щодо культури спілкування з людьми. Наприклад, правила
привітання з колегами та гостями, рукостискання, правила хрещення. Хлопці дізналися, як правильно розмовляти і вести себе з чужими людьми різного стану і посад. Такі
педагогічні підходи керівництва у навчанні учнів дали свій результат, місцеві жителі
симпатизували дрогобицькій молоді і називали їх “ґречними”. Наприклад, єврейські
діти відмовилися від вживання свого особливого жаргону (як правило, включав малозрозумілі для загалу слова), котрий замінили виключно польськими термінами.
43
Staromiejski J. Kolonia wakacyjna ... – S. 8.
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образ Богородиці. Оскільки помешкання були дерев’яними, Й. Ста
роміський заборонив учням користуватися гасовими лампами.
Після поселення учнів керівництво табору провело нараду з
п. Хоршовським, де вирішили передати С. Карвовському невелику
суму грошей для дрібних витрат на потреби табору. Працівників
їдалень та допоміжний персонал приймали на роботу за згоди та
підпису генерального керівника табору – Й. Староміського, а оплата
їхнбої праці проводилася з числа асигнувань Урицького гірничовидобувного товариства, яке очолював п. Хоршовський.
Перед підвечірком (17 год.) керівництво зібрало учнів перед
головним будинком і повідомило розпорядок дня на період існування
табору. З цього приводу Й. Староміський писав: “ці правила існували
для користі всіх учнів, однак часто для застереження окремих”.
Після підвечірку (6 липня) дощ не припиняв падати, тому директор
наказав комендатурі одразу задіяти частину учнів у запланованих
кімнатних іграх (шахи, доміно, лото та ін.)44. Інша частина юнаків
разом із бібліотекарем п. Пельчинським взялися розпаковувати книги
(перевезені з Дрогобицької гімназії) і переносити їх до спеціально
відведеної кімнатки – бібліотеки табору. У період затяжних дощів
бібліотечне пожвавлення серед учнів було особливо відчутним. Хлопці
навчилися вписувати до своїх щоденників зміст прочитаної книжки,
тут же давали прочитаному оцінку.
Увечері перед своїм від’їздом Й. Староміський роздав учням
аркуші паперу для написання листів, у яких учні мали повідомити
своїх батьків про те, як вони доїхали до табору і як облаштувалися на
місці45. Згодом директор запевнив, що ближнім часом у табір приїде
лікар п. Теннер, котрий огляне стан здоров’я учнів. Керівництву
табору, особливо вчителям Дрогобицької гімназії, директор реко
мендував абстрагуватися від навчальних гімназійних планів і
якомога ширше втілювати свою педагогічну майстерність, керуючись
найсучаснішими педагогічними підходами. Особливу увагу, на
думку Й. Староміського, необхідно було зосередити на фізичному
вихованні46.
44
Ці ігри були особливо популярними на четвертий тиждень перебування учнів у
с. Урич. Тоді в таборі почав діяти шаховий клуб. Особливо учні чекали на особисту гру
з віце-префектом О. Коллером, який хоч і рідко програвав, однак коли це ставалося,
серед вихованців з’являлася загальна радість, котрій не було меж. В доміно чи лото
грали, як правило, молодші учні.
45
Наприклад, деякі учні запевняли своїх батьків, що будуть кожен день усердно молитися. Інші ділилися своїми враженнями про добре харчування та умови життя.
Особливе враження склалося від того моменту, коли Й. Староміський вручив кожному
учневі покривало і виділив окреме ліжко. З іншого листа дізнаймося, що лише один
учень мав із собою домашні харчі, призначені для дороги, однак, не будучи голодним,
поділився ними з товаришами.
46
На думку Й. Староміського, процес загартування вимагав особливого підходу, зважаючи на ряд важливих факторів буденного життя хлопців. Директор наголосив, що
більшість юнаків походили з дуже убогих сімей, котрі мешкали в малоосвітлених житлах з низьким рівнем вентиляції та постійною вогкістю. Тому швидкі методи загартування могли для учнів обернутися різкою недугою. Під час купання в р. Стрий особливу увагу слід було звертати на учнів Мойсеєвої віри, котрі відверто боялися води. У
період з 6 по 13 липня, коли не переставав падати дощ, учні взагалі боялися виходити
на вулицю, зокрема для отримання продуктів, які знаходилися через дорогу в господарській будівлі. Для цього керівництво виділило учням полотняний одяг, який був
відносно тривким до вологи. Лише від середини липня, коли стояла жарка погода,

663

664

Богдан ЛАЗОРАК, Тетяна ЛАЗОРАК

Уже в перші тижні перебування учнів у Карпатах невід’ємною
частиною життя табору стали екскурсії і туристичні походи, під
час яких керівництво виявило досить високий рівень фізичних
можливостей учнів. Туристичні маршрути складали відповідно до
вікового критерію. Учні молодших класів могли за один день минати
2-3 милі, що для їхнього віку було надто добре, однак недостатньо
для графіку великих походів, у яких брали участь старші учні. До
великих маршрутів належали: 1) похід, що передбачав сходження на
гору Парашку, а далі подорож у Сколе (2 дні і 1 ніч); 2) одноденний
похід в с. Майдан; 3) відбулося дві екскурсії в с. Довге; 4) в основі
іншої екскурсії (відбулась тричі) лежав маршрут: с. Перепростиня
→ с. Новий Кропивник → с. Старий Кропивник → с. Вигода → с.
Східниця → с. Урич; 5) екскурсія до м. Борислава (огляд нафтових
шахт). У гімназійному звіті за 1911 р. було навіть опубліковано
деталізований спогад одного учня гімназії (ім’я та прізвище учня у
звіті не зазначалося) про туристичний похід на гору Парашку, який
тривав з 20 по 23 липня47. Менші екскурсії включали подорожі до
р. Стрий, с. Нового Кропивника, с. Старого Кропивника, сходження
на Урицькі скелі, сходження на близькі до бази табору гірські хребти,
а також походи в ліс по малину чи гриби. Кожна мала екскурсія чи
великий похід завжди передбачали поділ усіх учнів на п’ять груп,
кожна з них підпорядковувалася “старшому” (вибирали з числа
групи), який у свою чергу виконував доручення віце-префекта.
Окрім фізичного загартування, туристичні походи та екскурсії мали
пізнавальне значення48.
Важливою складовою фізичного виховання були гімнастичні
вправи за допомогою гімнастичних приладів, котрі стояли поблизу
головного будинку. Частими епізодами життя стали різного роду
легкоатлетичні змагання: кидання снарядів, стрибки в довжину,
вправи з гойдалкою, вправи з кільцями та ін.
У цілому протягом вільного часу учні самостійно вибирали
конкретний вид занять. Часто префект сам пропонував план дій49,
який учні могли прийняти чи відкинути. В основі відносин до
конкретної особистості за схемами “вчитель-учень” чи “учень-учень”
лежав принцип liberum veto. Однак якщо учень порушував правила
розпорядку, то скликався спеціальний суд з числа ровесників винного
під головуванням уже згадуваного нами “старшого”. Рішення про
улюбленим заняттям вихованців було купання в р. Стрий, а також у штучному басейні
сільського потоку. Складовою такого виду відпочинку було загоряння під сонцем.
47
Józef Staromiejski. Dyrektor .. . – S. 13-16.
48
Часті екскурсії формували в учнів уявлення про природу краю, особливості побуту
мешканців гірських сіл і містечок. Учні знайомилися зі способом життя робітників
гірничо-видобувної промисловості, лісників, пастухів та ін. Учні пізнавали принципи
роботи промислових фабрик і каменоломень у Сколе, пилорам у Рибнику та Синевицькому, нафтових копалень поблизу Урич, різного роду млинів у Майдані та Кропивнику.
Учні спостерігали за роботою фабрик з виробництва льону, овечого сиру тощо. Під
час екскурсій учні нотували у спеціальних зошитах цікаві географічні, історичні та
природничі факти. Інколи вихованці збирали комах, рослини та мінерали, описували
їх та ін.
49
Інколи керівництво разом з учнями прибирали територію табору, допомагали прислузі в їдальні, носили воду для вмивання, заготовляли дрова, працювали при впорядкуванні гімнастичних приладів, доглядали басейн у сільському потоці, ходили до Східниці по продукти й побутові товари та ін. У цілому у будь-яких починаннях учні діяли
спільно, старші учні допомагали молодшим і навпаки (доглядали хворих учнів тощо).
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міри покарання суд приймав колективно.
Важливою частиною відпочинку учнів були музика та співи. Літній
табір мав для цього у своєму спорядженні: 5 мандолін50, 3 гітари та
3 бубни. Значна частина хлопців належали до гімназійного хору. Під
час літнього табору учні часто виконували патріотичні пісні, інколи
на релігійну тематику, котрі співали біля каплиці Святої Богородиці,
яка знаходилася на горі, поблизу головного будинку. Спочатку хор
складався з п’ятьох учнів, а згодом зріс до 22 учнів. У святкові та
недільні дні учні Дрогобицької гімназії часто провадили концертні
програми перед головним будинком табору для жителів с. Урич. 15
липня 1910 р. вихованці табору виступали також з концертом у школі
народовій51 с. Східниця. Керівництво цієї школи запросило учнівський
хор і музикантів до участі в спільному концерті, присвяченому
вшануванню 500-річчя перемоги в Ґрюндвальдській битві. У
концертній програмі брала участь навіть дружина О. Коллера, яка
виконувала музичний твір на цитрі52. Також дрогобицькі гімназисти
взяли участь у театральній мініатюрі “Wóz Drzymały”.
Ще одним приємним моментом життя літнього табору були
часті відвідини гостей: батьків та родичів вихованців, учителів та
керівників гімназії, котрі приїздили разом зі своїми сім’ями, аби
водночас відпочити від міського життя. Відвідування учнів тривали
від 25 липня до 10 серпня. Такий графік був зумовлений частими
туристичними походами та екскурсіями учнів у період до 25
липня. Табір, зокрема, відвідали такі вчителі дрогобицької гімназії:
Францішек Хжонстовський, Ян Нємцов, Йозеф Схабовський, Валерій
Січинський, Людвік Зубашевський та ін. 26 липня 1910 р. табір
відвідали меценати – Я. Фаєрштайн та п. Хоршовський.
Згідно з офіційним наказом директора гімназії Й. Староміського
день закриття табору припав на 16 серпня 1910 р. Після обіду
О. Коллер вишикував учнів перед головним будинком табору, де їх
урочисто привітав з успішним завершенням вакації керівник табору
С. Карвовський, який разом із трьома учнями змушений був
залишитися в таборі до 22 серпня для того, аби зібрати різне
обладнання, посуд та білизну. Згодом усе це потрібно було ретельно
спакувати в ящики, а після цього достовірно описати і перенести
кожен ящик в господарську будівлю. Подальший догляд за
майном перейняло на себе Урицьке гірничо-видобувне товариство,
керівництво якого навіть застрахувало все майно дрогобицької
гімназії (на випадок пож ежі чи іншого лиха).
Отже, 16 серпня О. Коллер разом із учнями за допомогою
гужового транспорту переїхали в Борислав, звідки потягом вирушили
в Дрогобич. По приїзду в Дрогобич біля гімназії між вихованцями
літнього табору відбулося товариське прощання.
50

Мандоліна (від іт. – mandolino) – струнний щипковий музичний інструмент. Виконавець защипує струни медіатором або плектром. Мандоліну використовують як сольний, акомпонувальний і ансамблевий інструмент. Існують також оркестри мандолін
різних розмірів, іноді до складу цього оркестру входять також гітари. Такі оркестри
називають інколи неаполітанськими.
51
Докладніше про організацію та діяльність народних шкіл див.: Шологон Л. Стан
української початкової та середньої освіти в Галичині (друга половина ХІХ – початок
ХХ ст.) // Галичина. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. 10. – С. 87-92.
52
Струнний щипковий музичний інструмент (нім., гр., кіфара).
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Т

аким чином, створення літнього табору в с. Урич 1910 р. було
серйозною частиною загальної програми фізичного виховання
в межах навчального плану Дрогобицької гімназії ім. Франца
Йосифа І. Це була перша спроба її керівництва створити для своїх
малозабезпечених учнів організацію, яка за своїми рисами відповідала
організаціям скаутівського типу53. Вперше в історії Дрогобицької
гімназії був застосований метод фізичного виховання учнів шляхом
унормованих фізичних вправ (різні ігри, змагання, мандрівки), які
реалізовувалися в умовах природи Карпат. Завдяки цьому у дітей
формувалося розуміння значення цих навичок, необхідних людині
у звичайній і тим більше у складній ситуації. Важливо підкреслити
також значення виховання в учнів національної та релігійної
віротерпимостей, які, на думку Й. Староміського, були запорукою
якості всієї навчальної програми Дрогобицької гімназії. Не дивно, що
після вдалої організації літнього табору в с. Урич директор гімназії
спеціально засновує товариство літніх таборів для учнів Дрогобицької
гімназії, а з 1913 р. стає його президентом.
Виховна програма Дрогобицької гімназії54, на наше переконання,
мала водночас дещо ширше значення для майбутнього виховання
польської, єврейської та української молоді м. Дрогобича. Починаючи з
1912 р. вона вливається в парамілітарний рух, а звідси – і в національні
53
У кінці XIX – на початку XX ст. у багатьох країнах світу починають формуватися
різні дитячі організації: релігійні, військово-спортивні, культурно-просвітницькі і т. п.
Накопичений досвід у різних країнах підвів до необхідності формування такої дитячої
організації, яка не була б занадто мілітаризованою, але враховувала психологію дитячих інтересів, а також виховувала добрих громадян (бойскаутів – хлопчаків, ґьорлскаутів – дівчат). Головною рушійною силою формування дитячих організацій скаутського типу було бажання суспільства поставити під контроль дорослої відповідальності
стихійність дитячої енергії, бажання пригод і романтики, потяг дітей до гри. Назва
скаутська (від анл. scout – розвідник або пластун) є досить вдалою, бо дозволяє надати
дитячій свідомості віру у власні сили. Практичне впровадження ідей скавтингу почалося з 1907 р., коли Р. Бейден-Пауелл вперше організував скаутський табір, до якого
діти входили незалежно від соціального походження, раси і віровизнання, як правило,
11-12-літні хлопчики різних соціальних груп. Табірне життя на природі, ініціатива і
сміливість, спритність і вміння зробити щось самостійно притягували хлопців і зробили скавтинг престижним, бо давали навички, так потрібні в першу чергу лідерам
суспільства і держави, а саме: державним діячам, політикам, військовим, працівникам органів державної безпеки, підприємцям і керівникам господарських структур.
Гаслом першої скаутської організації є “Будь готовий” (Ве ргераred), а емблемою – біла
трилиста лілея з елементами національної символіки кожного народу. Наприклад, в
українських скаутів-пластунів – біла трилиста лілея, що вплетена в національний герб
“Тризуб”.
54
Puszka A. Wychowanie Młodzieży … – С. 406-417. Дослідниця вважає, що в межах
гімназії відбувалось національне виховання, яке розвинулося ще в ХІХ ст. і передбачало підготовку чергового покоління до боротьби за вільну Польщу. Після здобуття
незалежності 1918 р. ідея національного виховання зазнала з часом змін, особливо
після 1926 р. На зміну приходить державне виховання, що передбачало утвердження
лояльності до польської держави, її символів та влади. Новим стрижнем для Дрогобицької гімназії стало також релігійне виховання, яким було охоплена молодь обох католицьких обрядів та учні Мойсеєвої віри. В межах школи існували в той час допоміжні
виховні організації: Марійна Солідація обох обрядів, харцерство, Ліга Протиповтряної
Оборони Краю, Польський Червоний Хрест, Гурток Шкільної Морської і Колоніальної
Ліги.
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Рис. 1. Візит керівництва нафтовидобувної компанії “Ґартенберґ”
на одну із своїх видобувних веж в с. Урич
(світлина 1906 р., с. Урич,
четвертий зліва Я. Фаєрштайн)

рухи з їхніми товариствами, установами та об’єднаннями55. Та
незважаючи на те, що до Першої світової війни Дрогобич усе ж не
став потужним осередком українського національного руху, подібно
до Стрия, Перемишля чи Коломиї, тут зародилася та існувала своя
традиція організації молоді міста, котра вплинула на збереження
самобутності національних громад м. Дрогобича. Все це давало
можливість національним громадам Дрогобича до певної міри
готувати свою сильну молодь, яка водночас могла бути готовою до
майбутньої війни56.
55

Це перш за все польські: спортивний “Sokol” (1890) і реміснича “Gwiazda” (1893);
єврейська спортивна “Betar” (1908). Про зародження польського молодіжного спортивного руху на прикладі м. Брест докладніше див.: StolarczykM. Działalność sporto
waipatriotycznawBrzeskuiokolicy(1893–1903). Próba charakterystyki // Zeszyty naukowe
Wyźszej Szkoły pedagogicznej w Rzeszowie. Seria społeczno-pedagogiczna I historyczna.
T. 8. Historia / рod redak. M. Stolarczyka. – Rzeszów, 1999. – S. 109-134. Серед українських спортивних організацій були: культурно-освітнє товариство “Просвіта” (1903),
спортивний “Сокіл” (1903) і “Пласт” (започаткований 1911 р. Олександром Тисовським, Петром Франком (син Івана Франка) та Іваном Чмолою за зразком скавтингу,
поєднаного з українськими національними традиціями. 12 квітня 1912 року – День
прийняття присяги першим пластовим гуртком у Львові – вважається Днем заснування “Пласту”) та ін. Про таємне заснування “Пласту” учнями Дрогобицької гімназії
1912 р. див.: Мінчак М. Пласт у гімназії ім. Франца Йосифа І // Дрогобиччина – земля
Івана Франка. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. – Т. 1. – С. 485-490; Винницький В. Тайний Пласт у польській гімназії в Дрогобичі // Дрогобиччина – земля Івана
Франка. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. – Т. 1 – С. 490-496. Детальніше
про історію національно-патріотичного руху в Галичині див.: Ковалюк Р. Національно-патріотичний рух студентської молоді Галичини в 1900–1914 роках // Галичина.
– Івано-Франківськ, 2003. – Вип. 8. – С. 35-46.
56
У 1912 р. було відомо, що світова війна рано чи пізно розпочнеться. Основні події
світової політичної арени, зокрема ті, що стосувалися політики Австрійської імперії,
системно повідомляли в газетах Дрогобича та Львова (наприклад див.: Gazeta poranna.
– № 971. – Lwów, 1912. – S. 1-3).
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Додаток № 1
Фінансовий звіт доходів і витрат фонду гімназійного комітету
з організації літнього табору в с. Урич за період від 6 липня до 31 серпня 1910 р.
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Рис. 2. Дрогобицька гімназія ім. Франца Йосифа І
(листівка 1913 р., видавництво Л. Розеншайна
в м. Дрогобичі)

Рис. 4. Головний будинок літнього табору
Дрогобицької гімназії ім. Франца Йостфа І,

Рис. 3. Йозеф Староміський.
Директор Дрогобицької
гімназії ім. Франца Йосифа з
1903 р. по 1917 р. (світлина
1902 р. м. Дрогобич)

Рис. 5. Якуб Фаєрштайн
(світлина 1911 р.,
м. Дрогобич)
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Фортеця : збірник заповідника “Тустань” :
на пошану Михайла Рожка.
– Л.: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 670-678
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До питання про християнські скельні
та печерні пам’ятки на Сколівщині

Н

езважаючи на нагромаджений у минулому матеріал, пошуки
та дослідження скельних та печерних пам’яток українських
Карпат і надалі не втрачають своєї актуальності та є безцінним
джерелом у відтворенні давніх сторінок історії цих теренів.
У результаті обстежень місць виходу на поверхню скельних
утворень на південно-західних схилах Комарницького хребта поблизу
с. Верхнє Синєвидне Сколівського району Львівської області було
знайдено кілька цікавих пам’яток.
Один з комплексів цих утворень (рис. 1: 1) бере початок в
ур. “Красний камінь” і простягається в північно-західному напрямку
через потічок Середній, ліву притоку р. Стрий, огинаючи з північного
боку вершину г. Пожерниця (580,3 м над р. м.). На відстані приблизно
70−90 м від потічка зі східного схилу вищенаведеної вершини
знаходиться скеля висотою близько 25 м. У цьому місці 2000 р. було
виявлено два природні гроти. Перший − з південно-східного боку
скелі, важкодоступний − на висоті близько 3 м від землі, без ознак
діяльності людини в давнину.
Інтерес становить другий грот − з петрогліфами, розміщений
з північно-західного боку цієї скелі. Розміри гроту на рівні долівки
складають 3,6×3,8 м, найбільша висота порожнини 1,7 м у середній
його частині. Долівка збігається з рівнем сучасної поверхні ґрунту
біля скелі. Стеля плавно підіймається від дальньої південно-східної
частини порожнини й переходить у прямовисну стіну скелі над гротом
(рис. 2). Назагал порожнина гроту досить суха, південно-західна
стінка похила з відслоненням каменю в середній частині шириною
1 м. Менш збережена через природні відшарування каменю східна
та південно-східна стінка гроту. У нижній частині, поблизу входу в
грот, знаходимо сліди обпалу − поверхня скелі цеглястого кольору зі
слідами кіптяви.
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Рис. 1. Карта − місце розташування знайдених пам’яток поблизу с. Верхнє
Синєвидне Сколівського р-ну Львівської обл. 1 − комплекс скель з гротом поблизу
ур. “Красний камінь”. 2 − комплекс скель з гротом з отворами коло входу та
хрестоподібними фігурами. 3 − комплекс скель зі штучною печерою

Рис. 2. Схема гроту поблизу ур. “Красний камінь”
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Рис. 3. Хрести, виявлені у гроті поблизу ур. “Красний камінь”.

На стінах гроту знайдені вирізьблені зображення петрогліфів,
в основному у вигляді хрестів, та окремі штучні заглиблення,
вибиті, ймовірно, у процесі облаштування гроту. Всього виявлено
десять зображень петрогліфів у вигляді хрестів. За годинниковою
стрілкою розміщені: на східній стінці − хрест № 1 розміром 0,1×0,1 м,
зображення не чітке, погано збережене, вибите пунктирно; на
південно-східній стінці − хрест № 2 розміром 0,14×0,13 м, зображення
чітке, добре збережене, вибите пунктирно, вертикальна поперечина
зверху закінчується перпендикулярною горизонтальною лінією, а
внизу розширена, вертикальна поперечина на кінцях завершується
перпендикулярними лініями; хрест № 3 − розміром 0,38×0,25 м,
за формою подібний до хреста № 2, за винятком нижнього кінця
вертикальної поперечини, яка має вилкоподібне закінчення; над
входом у грот розміщено хрест № 4 розміром 0,13×0,07 м, зображення
з трикутноподібними відростками на кінцях, чітко прокреслене,
добре збережене; хрест № 5 розміром 0,13×0,09 м, зображення чітко
прокреслене, з розширеними кінцями, з дугоподібною виїмкою, добре
збережене; хрест № 6 розміром 0,11×0,9 м, зображення нечітке,
погано збережене, з розширеними кінцями; на південно-західній
стінці − хрест № 7 розміром 0,2×0,18 м зображення нечітке, добре
збережене, нанесене пунктиром; хрест № 8 розміром 0,2×0,18 м,
зображення чітке, добре прокреслене, горизонтальна поперечина
та верх вертикальної мають закінчення у формі ромбів; хрест № 9
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розміром
0,29×0,11 м,
зоб
раження чітко прокреслене, але
погано збрежене, оскільки лівий
бік горизонтальної поперечини
перекритий зображенням хрес
та № 8; хрест № 10 розміром
0,24×0,15 м, зображення вибите
пунктирно, добре збережене
(рис. 3).
Найпоширеніші і, мабуть,
найдавніші хрести серед від
найдених у гроті − це хрести з
розширеними кінцями-рамена
ми, які прийнято датувати XII–
XIV ст1. Аналоги їм відомі на
багатьох пам’ятках у Карпатах та Верньому Подністров’ї2.
Серед петрогліфів на стінах гроту знаходяться й інші зображення.
Зокрема, потрібно відмітити з лівого боку біля основи хреста № 5
погано збережений напис з декількох символів (рис. 4).
Зліва від хреста № 8 розміщено ініціали “АК” з датою “1854”,
над ними бачимо зображення вісімкоподібного знака, складеного з
двох ромбів, правіше від нього − сокири та зображення у вигляді
латинської букви “V”.
Серед деталей, вибитих для облаштування гроту, слід відмітити
два рівчаки на похилій південно-західній стінці, що тягнуться навскіс
зверху донизу стінки і в поперечному перерізі мають клиноподібну
форму. Вважаємо, що це канавки, видовбані для відводу води, які
забезпечують сухість гроту під час дощів. Схожі канавки для відводу
дощової води є над входом в одну з печер у відомому скельному
монастирі біля с. Розгірче Стрийського р-ну Львівської обл3. Крім
того, на цій самій стіні внизу вибиті два вруби розмірами 25×30 см
та заглибленими на 4−5 см. Попередньо припускаємо, що вони могли
слугувати для кріплення дерев’яного настилу.
Інший комплекс скель (рис. 1: 2) знаходиться на гірському
ребрі, що підіймається до гори Соколовець (682 м над р. м.), однієї з
вершин Комарницького хребта. Він тягнеться з гребеня цього ребра
в південно-східному напрямку і закінчується на відстані 70−80 м від
безіменного потічка, лівої притоки р. Стрий. У скелі, яка знаходиться
найнижче відносно долини у цьому комплексі, 2008 р. було виявлено
грот природного походження зі слідами штучної обробки. Ця по
1
Рожко М. Ф., Бандрівський М. Ф. Середньовічні петрогліфи на уріцькому камені
// Скелі і печери в історії та культурі стародавньої України: збір. тез повід. та допов.
наук. конф. – Л., 1995. – С. 81.
2
Бандрівський М. Знаки – ідеограми у петрогліфах Гуцульщини // П’ята геральдична
конференція: збір. тез повід. та допов. − Л., 1995. − С. 3-5.
3
Рожко М.Ф. Тустань ... – С.190.
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Рис. 5. Схема гроту з отворами коло
входу, в комплексі скель № 2.

Рис. 6.
Хрестоподібні
фігури в комплексі
скель № 2.

Рис. 7. Схема
штучної печери
в комплексі
скель № 3.

рожнина знаходиться з
південно-східного
боку
скелі, її долівка збігається
з сучасним рівнем ґрунту.
Верхня частина гроту являє
собою широку ущелину, яка
нависає над порожниною
і поступово звужується, пі
діймаючись до вершини
скелі. У декількох місцях
спостерігаються сліди обпа
лу у вигляді цеглястого ко
льору поверхні каменю.
На рівні долівки грот має
розміри
3,6×2,4 м.
При
вході в грот з обох сторін
його бічних стінок виявлені
штучні заглиблення приб
лизно однакових розмірів
− діаметром 0,06 м, гли
биною 0,01 м, розміщені
вертикально. На північнозахідній стінці знаходяться
три заглиблення: нижнє
розміщене на висоті 0,8 м
відносно долівки, від нього
на висоті 0,4 м знаходиться
наступне, найвище вибите
на висоті 0,4 м від другого.
На протилежній, південносхідній стінці знаходимо
схоже заглиблення на висоті
1,8 м, розміщене симетрично
й на одному рівні з верхнім
заглибленням
навпроти
(рис. 5). Вважаємо, що знайдені заглиблення призна
чалися для кріплення одвірка
дерев’яної конструкції чи
загорожі входу у грот.
Огинаючи скелю пра
віше, на відстані приблизно
15 м від описаного гроту
з вертикально розташо
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ваними заглибленнями 2007 р. знайдено
невеличкий грот (глибиною 0,9 м, шириною
1,6 м, висотою 1 м). На його стінці, яка
плавно переходить у стелю, знайдено два
хрестоподібні зображення (рис. 6:1, 2). Їх
вибито поруч, на висоті 0,7 м від долівки.
Перший, чи не найцікавіший знак являє
собою вертикальну лінію з кільцем наверху і
горизонтальною лінією при основі (висотою
0,13 м). Другий – хрест більш звичної форми,
має три перехрестя, середня перекладина
на кінцях перекреслена вертикальними
поперечинами (висота 0,14 м) (рис. 6:2).
Правіше від гроту на відстані 7−7,5 м,
знаходиться вузька ущелина. На 0,5 м правіше
від ущелини, на висоті 1 м від поверхні ґрунту
вибита ще одна хрестоподібна фігура. Вона
являє собою вертикальну лінію, яка при основі має горизонтальну
лінію і завершується вдвічі більшою горизонтальною, посередині
розміщено два невеликі промені нахилені донизу. Висота фігури
0,16 м (рис. 6: 3). Наступний петрогліф знаходимо на віддалі 6 м
правіше від попереднього, на висоті 0,35 м від сучасного рівня
грунту. Це зображення представлене вертикальною лінією (0,13 м) з
двома горизонтальними поперечинами, що завершуються меншими
вертикальними лініями. Всі вищеописані петрогліфи нанесені шляхом
прокреслення, мабуть металевим інструментом.
Вищеописані форми хрестів № 1 і № 3 нагадують форми “якір” та
“Т-подібний”, що походять з часів раннього християнства і на території
України зустрічаються в Північному Причорномор’ї з IV ст. н. е4.
Привертає увагу те, що хрести розміщені на висоті 0,35−1 м від
сучасного рівня грунту, що теж ймовірно вказує на давність їхнього
походження. Стосовно хреста № 3 то подібне зображення відоме
на камені “Дванадцяти опришків” поблизу с. Космач Косівського
району Івано−Франківської області5. Такі різні форми хрестів та
хрестоподібних фігур пов’язують з різноманітними християнськими
течіями, які існували і на території українських Карпат до XIV ст.6
Ще одне зображення хреста знаходиться на горизонтальній
поверхні вершини скелі, яка розташована у цьому комплексі найвище.
4
Юрочкин В. Ю. Древнейшие изображения креста Господня // Православные древности Таврики: сборник материалов по церковной археологии. − К.:Стилос, 2002. −
С. 22, 24, рис. 4, 25.
5
Кугутяк М. Кам’яні старожитності Космача. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 94, рис. 2,
14.
6
Бандрівський М. Петрогліфи Гуцульщини: стан і перспективи досліджень // Скелі
і печери в історії та культурі стародавньої України: збірн. тез повід. та допов. наук.
конф. – Л.: 1995. – С. 103−104.
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Фігура хреста складена вертикальною поперечиною, горизонтальною
та ще однією, яка під нею косо перетинає вертикальну.
На відстані 200-250 м на південний схід від попередньо описаних
скель простягається ще один комплекс (рис. 1: 3), який бере початок
на сусідньому гребені, що теж виходить на Комарницький хребет.
Ці скелі висотою 20−25 м, тягнуться грядою в південно-східному
напрямку, стаючи нижчими, і їхні вершини, раніше стрімкі, поступово
переходять у схил гори. З північного боку скелі, розташованої внизу
гряди, знаходиться печера штучного походження, яку дослідив Микола
Бандрівський, під час роботи Карпатської архітектурно-археологічної
експедиції 1986 р.7, під керівництвом Михайла Рожка8. Дослідник
зазначає, що у скелі висотою 10−13 м, по периметру приблизно
40−50 м, знаходиться печера зі слідами викуття і додаткового
поглиблення. Згідно опису вона має форму паралелепіпеда (рис. 7)
із заокругленими гранями розмірами 1,9×1,4×1,2 м. Верхня частина
видовбана у вигляді склепіння. Відмічено дві техніки викуття:
грубе виламування шматків породи без додаткової обробки і серія
паралельних врубок металевим знаряддям типу зубила з шириною
робочої частини приблизно 35 мм. До цього варто додати, що печера
видовбана в південно-східній стіні ущелини шириною 1,2 м при вході
до неї, що забезпечує її захист від негоди та робить малопомітною
ззовні. Порожнина має скельне дно, петрогліфів на поверхні не
виявлено. Виняток становить штучне заглиблення на стінці ущелини
навпроти входу в печеру діаметром 6 см і глибиною 0,1 м, що
розміщене на висоті 0,8 м, яке, ймовірно, було викуте для кріплення
дерев’яної архітектурної конструкції. Стосовно призначення печери,
то М. Бандрівський на підставі аналогій робить висновок, що подібні
печери виникають не пізніше як XIV ст., і пов’язує їх з ісихазмом.
На відстані 80−100 м від цієї печери, у стрімкій ущелині верхньої
частини гряди ми знайшли шість схожих заглиблень. Вони знаходяться
на одній з вертикальних стінок ущелини, розміщені в ряд на відстані
1-2 м одне від одного на висоті 1,0−1,2 м, горизонтально до поверхні
ґрунту. Заглиблення прямокутної форми з довжиною сторони 0,06 м і
глибиною 0,1 м. На нашу думку, вони призначалися, як і у випадку зі
схожим заглибленням біля печери, для кріплення якихось дерев’яних
архітектурних конструкцій.
На відстані 200-250 м на південний схід від вищеописаної штучної
печери 2006 р. була виявлена, ще она пам’ятка. Вона знаходиться
на невеличкій скелі висотою близько 4 м, вершина якої переходить
у схил гори і нависає з правого боку над ґрунтовою дорогою, що
тягнеться вздовж потічка внизу долини і спускається до турбаз. На
похилій поверхні, на висоті 2,5 м вибито декілька знаків, схожих
7

Принагідно висловлюємо щиру подяку директору ДІКЗ “Тустань” Василеві Рожку за
надану можливість користуватися матеріалами з архіву заповідника.
8
Особистий архів М. Ф. Рожка. − Од. збер. 90. − Арк. 87-88.
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на літери (рис. 8). Вони виконані металевим знаряддям, шириною
ліній 1,5−2 см, які звужуються донизу. Нижній знак висотою 20 см
схожий на дві сполучені між собою літери “ПА” або “ГА”. Вище на
0,1 м знаходиться ще один знак висотою 0,15 м у формі завитка,
виконаний у тій самій техніці.
Нижній знак, на нашу думку, може бути однією з форм скорочення
слова, які були прийняті в кириличному письмі. Верхній знак, на
жаль, важко співвіднести з якоюсь відомою нам літерою. Пам’ятки
з написами, серед яких є символи невідомої нам знакової системи,
зустрічаються на території середнього та верхнього Подністров’я та
українських Карпат9.
Однією з основних проблем у дослідженні знайдених пам’яток є
питання датування. Щодо зображень хрестів та хрестоподібних фігур,
то, на жаль, у науковому обігу не має чікої методики датування та
інтерпретації їх на основі морфології.
У літературі відомі схожіі гроти та печери, які, як припускають
дослідники, використовували християнські монахи. Зокрема, на
Рогатинщині було досліджено дві такі пам’ятки, які М. Бандрівський
називає печерами-келіями і вважає, що їх використовували монахисхимники східного обряду в період середньовіччя10. Припускають
перебування ченців у невеличких печерах та гротах, які знаходяться
коло відомих монастирів, наприклад грот у “Блаженному камені”,
поблизу Манявського скиту11, коло с. Манява Богородчанського рну Івано-Франківської обл., печера у “Камені Тимоша” неподалік
монастиря св. Миколая, у с. Крехів Жовківського р-ну Львівської
обл.12 Ймовірно, що як келія використовувалася печера біля підніжжя
гори, з протилежного боку печерного монастиря поблизу с. Страдч
Яворівського р-ну Львівської обл. Про це свідчать місцеві перекази,
а крім того, з лівого боку від входу в печеру знаходиться невеличка
ніша, схожа на ті, в які вставляли ікони. Також, можливо, як келія
використовувалася печера із зобаженнями хрестів, що знаходиться
на віддалі 200 м на північний захід від Розгірчанського монастиря13.
Виходячи з цього, припускаємо, що досліджені нами гроти й печеру
використовували ченці-схимники. Вони могли мати стосунок до
розміщених найближче (на відстані 4−5 км) монастиря св. Богородиці,
9
Бандрівський М. Про час появи найдавніших знакових систем на заході України //
Шоста геральдична конференція: матеріали. − Л., 1997. − С. 6-7.
10
Бандрівський М. Схимницькі печери-келії на Рогатинщині // Скелі і печери в історії та культурі стародавньої України: збірн. тез повід. та допов. наук. конф. – Л.:
1995. – С. 11−13.
11
Мацкевий Л. Печерні пам’ятки заходу України − джерело матеріальної і духовної
культури // Скелі і печери в історії та культурі стародавньої України: збірн. тез повід.
та допов. наук. конф. – Л.: 1995. – С.64.
12
Шкраб’юк П. Дороги земні і небесні. − Л., 2002. − С. 27.
13
Сулик Р. Скельний монастир в Розгірчі на Стрийшині // Скелі і печери в історії
та культурі стародавньої України: збірн. тез повід. та допов. наук. конф. – Л.: 1995.
– С. 111.
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який, згідно з літописом, існував у XIII ст. (більшість дослідників
його локалізують на Золотій горі у Верхньому Синєвидному14), або
до розміщеного на відстані 8−9 км скельного монастиря XII−XIII ст.15
біля с. Розгірче.
Знайдені та описані пам’ятки, безумовно, потребують подальших
комплексних досліджень, які, сподіваємось, доповнять відомі
уявлення про поширення християнства на північних схилах Східних
Карпат.

14

Сулик Р. Монастирі на Стрийщині від найдавніших часів // В своїй хаті своя правда. − Стрий, 1992. − С. 19.
15
Рожко М.Ф. Тустань ... – С.189.
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С

(в XVII – 30-х роках XX ст.)

приятливі природні умови Дрогобицького передгір’я здавна
приваблювали людину, яка значною мірою залежала від
середовища, і зокрема відповідної екологічної ніші. Територія сучасної
Східниці та її околиць, де зараз знаходиться один з унікальних
курортів України, має багато вигод для проживання людини. Це
і теплий помірно-континентальний клімат, багатий рослинний і
тваринний світ, специфічне повітря, і добре забезпечення водними
ресурсами, у тому числі й цілющими. Такі умови сприяли тому, що
люди могли проживати на певних територіях протягом тисяч років.
Особливе значення в палеоліті і мезоліті мала наявність таких
гігантських тварин світу, як мамонт і носоріг, остеологічні рештки
яких виявлені на території багатьох населених пунктів сучасної
Дрогобиччини. Повідомлення про кістки мамонта і носорога з
Борислава, Дрогобича, Східниці є і в науковій літературі1. У 1989–
1990 роках на околиці Східниці, на поверхні однієї з терас лівого
берега р. Східниця (притока р. Стрий) виявлено архаїчні кам’яні
вироби ашельського часу (сікачі, різаки, відщепи, рубило та інші
подібні вироби), які мають суттєві аналогії із закарпатськими
стоянками, зокрема Королево2. Схожі знаряддя праці зустрічаються
і на цілому ряді стоянок суміжних територій Центрально-Східної
Європи.
Відсутність археологічних досліджень та спричинений цим брак
даних не дає нам можливості говорити про особливості розвитку
території Східниці протягом епох кам’яного-ранньозалізного віку та
слов’янського періоду, який передував утворенню державності на
1
Мацкевий Л. Питання палеоліту і мезоліту Дрогобицького передгір’я // ДКЗ. – Дрогобич, 1998. – Вип. 3. – С. 134-150.
2
Пелещишин М. А., Конопля В. М. Східно карпатський регіон у первісності (кам’яний
вік) // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. Т. 1. Археологія та
антропологія. – Л., 1999. – С. 33.
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наших теренах. Про важливість регіону в часи існування Галицького
князівства та Галицько-Волинської держави можна говорити,
виходячи з того, що недалеко від теперішнього села розташовувалася
давньоруська наскельна твердиня Тустань3.
Точна дата заснування села в історичній літературі відсутня.
Автори російськомовного видання “История городов и сел Украинской
ССР. Львовская область” зазначають, що село ймовірно виникло
на початку XIV ст.4 Польськомовне видання “Słownik geograficzny”
першу писемну згадку про село датує 1608 р.5 Цього року Миколай зі
Станина Станинський, опікун Самуелі і Сузани Соколовських, Адам
Журавський, підсудок галицький, Войцех Голандський від імені
власного і братії Якуба і Марцина, Бартош Сжоловський і Андрій
Схелковські поділили між собою землі сіл Східниця та Кропивник.
Важко встановити і походження назви смт Східниця. У науковопопулярній краєзнавчій літературі існує версія, що назва походить
від слова “сходитися”6. Разом з тим зазначимо, що через Східницю
протікає ріка Східничанка, яка й могла дати свою назву населеному
пункту.
Жителі Східниці брали активну участь в подіях 1648 р. Місцеві
селяни під керівництвом якогось Гебруха, збунтувавшись, вбили
Миколу Гродського, який був урядником власника Східниці Самуеля
Цебровського. Жінку Миколи видали козакам. Вбито також було
міщанина і двірника Любаша та його жінку Анну. З будинку Миколи
Гродського повсталі забрали 500 зл. готівки.
Після цього жителі Східниці напали на східницький замочок,
добули тут позакопувані скрині, а сам замок підпалили. З маєтку було
забрано 500 кіп вівса, 200 кіп гречки, 100 кіп жита, 400 кіп ячменю
та вівса, 100 кіп пшениці. Все, що не було забране, спалили7.
Люстрація 1692 р. у Східниці фіксує трьох шляхтичів, 46 кметів.
Загородників, халупників, плебанії та попа немає. Млинів у Східниці
два, корчма одна. Всього в селі фіксується 52 осілих господарства.
У Східниці шляхтич Свічковський володів 18 підданими, млином і
корчмою. Пан Нагуєвський володів 10 підданими. Пан Попель володів
18 підданими, двома пустими дворищами та одним млином. Саме
ж село розташоване на вівсяних і малопридатних для землеробства
ґрунтах8.
Війни та епідемії й епізоотії, що їх супроводжували, серйозно
підривали розвиток Східниці. У другій половині XVІІ ст. вони
3

Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К., 1996.
История городов и сел Украинской ССР. Львовская область. – К., 1978. – С. 159.
5
Słownik geograficzny królestwa Polskiego. – Warszawa, 1889. – T. 10. – S. 384.
6
Базар М. Східниця: краєзнавчий нарис. – Дрогобич, 2004. – С. 8.
7
Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. // ЗНТШ. – Л., 1898. –
Т. 13/14. – С. 66.
8
Микулич О. Борислав та його околиці за актами ревізії Перемишльської землі 1692
року // ДКЗ. – Дрогобич, 2000. – Вип. 4. – С. 383-388.
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доповнювалися татарськими нападами на ці терени. Найбільших
втрат Дрогобиччина зазнала від нападу 1672 р. 1 червня 1677 р. шляхта
відзначала, що “недавній напад повністю опустошив” ці території.
Особливо потерпіла Задністрянська частина Перемишльщини –
Стрийське і Дрогобицьке староства, Самбірська економія та місцеві
приватновласницькі села. Орда спалила не лише окремі селянські
хати, стайні, стодоли, шляхетські двори, фільварки, млини і т. ін.,
але й зруйнувала дощенту цілі села, забравши велику кількість худоби
та тисячі працездатного населення і дітей. Спеціальна ревізія 1699 р.
встановила, що у 59 селах Дрогобицького і Стрийського староств та в
прилеглих до них шляхетських маєтках було спалено 1786 селянських
хат, забрано в полон 3841 людину різного віку і статі. Села Уличне,
Доброгостів Дрогобицького староства, Дашава, Комаровичі,
Олексин та Ярошичі – Стрийського були спалені дощенту. Частково
постраждала і Східниця.
На початку XVIІІ ст. господарство Речі Посполитої, у тому числі й
Галичини, зазнало великих збитків, пов’язаних з її участю в Північній
війні, боротьбою за королівський трон та стихійними лихами,
що торкнулися регіону. Війна вимагала колосальних затрат на
покриття військових видатків, у першу чергу на утримання постійно
збільшуваної армії. У мирний час армія Речі Посполитої нараховувала
приблизно 18 000 чол. (12 тис. в Короні і 6 тис. у Великому князівстві
Литовському). На Сандомирській раді в 1702 р. було прийнято рішення
довести чисельність польової армії до 30 000 чол., а на Люблінському
сеймі в 1703 р. – до 36 000 чол. Варшавська рада 1710 р. ухвалила
збільшити чисельність армії до 37 680 чол.
Ріст чисельності армії вимагав збільшення коштів на її
утримання. Якщо 1699 р. на це відводилося 2 981 500 зл., то вже
на Сандомирській раді було ухвалено витрати у 5 127 927 зл., а на
Люблінському сеймі – 9 488 357 зл. На Варшавській раді ця сума була
доведена до 15 449 604 зл., тобто зросла більше ніж у п’ять разів.
Галицькі села зазнали чимало збитків і від стихійних лих. Чи не
найбільше дошкуляли зливи, градобиття та пов’язані з ними виливи
місцевих гірських річок, котрі на своєму шляху не лише знищували
посіви, але й руйнували стави, млини, тартаки, фолюші, а подекуди
й господарські та житлові будівлі, спричиняли загибель людей і
худоби.
1715 р. основною формою експлуатації місцевого селянства
залишалася панщина. Разом з тим тут існували чинші та натуральні
данини. На 1715 р. Східниця сплачувала 196 зл. 12 гр. чиншу.
Вартість панщини становила 936 зл.
У 30-40-х роках XVIII ст. спостерігається відбудова селянських
господарств. Зазначимо, що в цьому була зацікавлена й сама шляхта,
яка володіла Східницею, адже головним виробником матеріальних
благ феодального суспільства й надалі залишався селянин. Це у свою
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чергу призводить до росту чисельності селянських господарств.
Однак місцеві шляхтичі Попелі не володіли достатніми матеріальними
ресурсами для надання допомоги селянину, що наклало суттєвий
відбиток на стан освоєння пусток. 1735 р. з 11,5 громадських ланів
пустими лежали 9,7% від загальної кількості селянських ґрунтів.
Після першого поділу Польщі в 1772 р. село відійшло до АвстроУгорщини. За адміністративною реформою 1782 р. Східниця належала
до Самбірського округу. На 1787 р. у Східниці нараховувалося 65
дворів, дві корчми, млин та одна кузня. 1820 р. був уже 71 двір, три
корчми, лісництво та два млини. На середину XIX ст. повинності
селян становили коло 76% від їхніх доходів.
1867 р. село входить до складу Дрогобицького повіту. Як правило,
кожна сільська громада мала власну печатку, адже в кожному селі,
навіть найменшому, урядував сільський війт, яких 1881 р. в повіті
нараховувалося 73. 1858 р. сільським війтом був Яким Бобешко.
Серед тих, хто поставив підписи на документі, були Проньо, Дзюбак,
Журавчак, Савчин, Бунь, Мурак, Томин, Яців, Скумбелян, Федишин,
Баран, Ластовецький, Мазур, Слуцький, Дмитришин, Боб’як,
Захарко, Данилюк. Цього ж року відбуваються перевибори сільської
адміністрації і новим війтом стає Іван Мазур. На 1895 р. східницьким
війтом був Міхал Стемпіцький.
Найстаріша сільська печатка відома з документу від 8 жовтня
1858 р. Печатка сажова. На лицьовому боці зображено ведмедя, що
крокує. На початку 70-х роках з’являються сині та чорні фарбові
відтиски, згодом чорнильні. Незадовільний стан печатки, поставленої
на документі 1903 р., не дає можливості її відчитати9, але відомо, що
легенда на ній польсько мовна. Жодних зображень не простежується.
Діаметр печатки – 4 см.10
На 1867 р. у Східниці нараховувалося 77 дворів. З відкриттям
нафти кількість жителів села різко зростає за рахунок жителів
навколишніх гірських сіл. Так, на 1880 р. у селі нараховувалося 125
дворів, де проживало 867 осіб а також 14 будинків в яких проживав
121 мешканець. За релігійною приналежністю жителі розподілялися
таким чином: 757 греко-католиків, 109 римо-католиків, 122 жиди. У
селі діяв тартак на вісім кінських сил, який щорічно переробляв 1540
метрів кубічних дерева.11 На тартаку були чотири звичайні пили та
однациркулярка.
На другу половину XIX ст. припадає велика розбудова села.
Значною мірою це було спричинене виявленням тут 1858 р. покладів
нафти та початком промислової її розробки. Першу свердловину
пробурено 1872 р. На 1880 р. у Східниці працювали дві нафтові
9
Сов’як П. Символіка та написи на печатках територіальних громад Дрогобиччини //
ДКЗ. – Дрогобич, 1998. – Вип. 3 – С. 178-186.
10
Там само.
11
Słownik geograficzny ... – S. 383-384.
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копальні. Перша була закладена 1881 р. князем ШварсбургомЗондерхаузеном, власником Східниці. У кінці ХІХ ст. ці копальні
перейняли нові власники Східниці – граф Францішек Замойський
та його дочка Марія Любомирська12. Копальня щодня давала шість
пудів гарячої ропи і розташовувалася на північному схилі пагорба,
на північний захід від дороги з Борислава до Кропивника. До
копальні належало декілька свердловин. Свердовина Антоніни мала
глибину до 253 м, але давала мало чистої парафінової ропи. Збоку
розташована водна свердловина глибиною 38 м. З неї потрібно
було цілодобово помпувати воду. Свердловина Емілії має в глибину
до 172 м. Свердловини Маргдалени (глибина 161,81 м) та Марії
(162,95 м) давали ропу найкращої якості. Свердловина Кароля мала
в глибину 83 м, а свердловина Альберта – 89 м.
Свою копальню у Східниці мав і Борислав. Копальня
розташовувалася на лівому березі річки Східниця та стику гірських
пагорбів. До копальні належало коло 20 шиб-свердловин, але вони
на 1880 р. були уже сильно занедбані. Шиби, які розташовувалися
на вершині пагорба, добували нафтову ропу кращої якості, аніж ті,
які розташовувалися нижче. На північний схід від бориславської
копальні стояли дві шиби-свердловини Пержинського, але якістю
ропи вони не відзначалися13.
Про темпи видобутку у Східниці нафти може свідчити той факт,
що лише одна свердловина “Яків” 1895 р. щодоби давала 400 т
ропи. 1898 р. з 373 східницьких свердловин-копалень добуто понад
168000 т нафти. Протягом кількох років Східниця мала першість
у видобуванні нафти, випереджаючи навіть Борислав14. Активна
розробка нафтових покладів спричинилася і до покращення технології
її добування. 1900 р. в Східниці вперше механічним способом була
пробурена свердловина.
Активно включилися східничани у події буремних років початку
ХХ ст. Ініціативна східничанка М. Копач зі Слуцьких та її чоловік
Д. Копач активно агітували молодь села ставати до лав Українських
січових стрільців. До січових стрільців вступили Г. Баран, Й. Баран,
М. Журавчак (Грушівський), П. Дубленич, М. Дмитришин, М. Савчин,
В. Стемпацький. Східничанин Яким Пронь (1891 р. н.) станом на
1 червня 1916 р. був вістуном технічної сотні 1-го стрілецького
полку15.
Польські власті після розпаду Австро-Угорщини та створення
польської держави одразу ж розпочали терор супроти місцевого
населення. 1919 р. в Бориславі польські солдати вбили урядовця
12
Пшик В. Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини XIII–XVIII ст. (каталог-інформатор). – Л., 2008. – С. 34.
13
Słownik geograficzny ... – S. 383-384.
14
История городов и сел ... – С. 159.
15
Українські січові стрільці. 1914–1920 рр. / за ред. Б. Гнаткевича. – Препринт. відтворення з видання 1935 р. – Л., 1991. – С. 155.
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нафтового товариства “Галіція” Олександра Журавля та жителя
Східниці Олексу Куриша16.
Цього ж року у Східниці польські військові коло будинку
Підпичерського двома пострілами в чоло убили полоненого
українського четаря Чушака, на якого доніс місцевий аптекар, поляк
Зігмунд Яклінський. Криваві звірства поляків продовжувалися й
надалі. Рятуючись від розправи, з дому був змушений втекти відомий
східницький господар Олекса Дзюбак. Шукаючи за втікачем, польські
солдати розгромили господарство, розграбували худобу і жорстоко
побили його дочку, погрожуючи спалити хату. Боячись здійснення
такої обіцянки, Олекса зголосився польській команді, де був жорстоко
побитий і незабаром помер17.
Громадського радника і поважну на селі людину Олексу Журавчика
польські солдати вигнали на примусові роботи, де його було жорстоко
побито. Непритомного селянина з поламаними ребрами селяни
відвезли до місцевого шпиталю, де він на другий день помер.
Знущань зазнали й інші односельці. Було побито Дмитра
Мазурика, але той зумів утекти. Розлючені поляки розграбували його
господарство і забрали з приватного млина мотор. 20 липня 1919 р.,
не зумівши знайти Миколу Журавчака, поляки витягли з хати його
сестру Магду і сильно її побили, а коли та спробувала утекти, важко
її поранили. Жінку знайшли лише наступного ранку, відвезли до
шпиталю, де та і померла18.
До жорстоких побоїв польські жандарми вдавалися практично у
всіх селах Галичини. У Східниці жандарми досить часто заходили до
помешкань і наказували давати їсти. За таке гостинне прийняття
роздягали господарів і жорстоко їх били19. На посади війтів та інших
представників сільської адміністрації польська влада затверджувала
лише своїх одновірців. У 20-30-х рр. ХХ ст. війтами були поляки
Станіслав Славік та Ян Бачинський.
Незважаючи на таке жорстоке ставлення, національне життя
східничан тривало й активізовувалося. Найдавніша згадка про
сільську церкву належить до 1589 р. 1767 р. споруджено дерев’яну
триверхну церкву св. апостолів Петра і Павла. Патроном церкви був
князь Кароль Гунеер от Шварцбург Сондергаусен. Д. Блажейовський
подає нам імена священиків та адміністраторів церкви, які правили
у Східниці протягом XIX ст.: Григорій Сідлович (1828–1831), Андронік
Садовський (1831–1832), Семен Ганкевич (1833–1837), Ігнатій
Волошинський (1837–1849), Антін Калесинський (1849–1853), Антін
Кріль (1853–1859), Теофіль Кокуревич (1859–1861), Олексій Василевич
16
Кривава книга / упор., автор передмови Я. Радевич-Винницький. – Передрук вид.
1919, 1921 років. – Дрогобич, 1994. – С. 20.
17
Там само. – С. 27, 38.
18
Там само. – С. 39.
19
Там само – С. 45.
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(1861–1883) . 1848 р. при церкві дяк Я. Журавчак навчав п’ятьох
дітей, а 1857 р. до школи ходило семеро учнів.
Станом на 1886 р. священиком на парафії був Григорій
Савицький (1856 р. н.; висвячений 1882 р., жонатий). До парафії
належала 691 людина. В селі існувала школа та пошта. Село належало
до Дрогобицького повіту21.
У 1901–1902 роках на місці старої церкви споруджено нову,
муровану за проектом відомого архітектора Василя Нагірного. Церква
у плані хрестова, п’ятиверха. Середхрестя вінчає восьмерик з банею
та ліхтарем. Менші бані вінчають кутові приміщення, які виведені на
ту ж висоту. Вхід на церковну територію веде через муровану стінну
дзвіницю, що також була споруджена 1901 р.22
У селі досить міцними були позиції москвофілів, які гуртувалися
навколо читальні ім. Качковського. Однак вони похитнулися після
смерті о. Савицького. Після нього парохом стає дрогобиччанин
о. Василь Мацюрак. Згодом він переїхав до Лютовиськ на Турківщині,
де і помер23. За ініціативи о. В. Мацюрака 1910 р. у Східниці створено
гімнастичне товариство “Сокіл”. Першим головою товариства став
отець, що суттєво відбилося на діяльності товариства. Осередок не
подав звіту за 1911-1912, 1912-1913 рр.24, тому невідомо, чи мав
він однострої, спортову форму, прапори, відзнаки та інші атрибути
сокільського руху. Відзначимо, що якихось конкретних вісток про
діяльність східницьких соколів не маємо, але це не означає, що вони
були бездіяльні. Товариство час від часу проводило різноманітні
концерти, свята, але не надсилало звітів про ці заходи до організаційної
секції “Сокола-Батька” у Львові.
У 30-ті роки XX ст. сокілький рух, незважаючи на різноманітні
перешкоди з боку польської адміністрації, продовжував активну
діяльність. Так, осередок у Тустановичах станом на 1931 р.
нараховував 61 чоловіка, 15 жінок та чотирьох молодших учасників.
Місцеві соколи активно займалися спортом, організовували мандрівки
до Східниці, на скелі до Урича, до Підгородців, Ямельниці та активно
співпрацювали з місцевими осередками.
Протягом 27-29 березня 1937 р. представники східницького
осередку соколів взяли участь у триденному тіловиховному курсі, що
відбувався у Дрогобичі. Того ж року місцевий осередок, підтримуючи
сокольську акцію щодо викупу у Стрийському парку Львова
земельної ділянки для спорудження спортивного майдану – “Городу
для українського населення у Львові”, – вніс 20 злотих. Для прикладу,
20

20

Blaztjowskyj D. Historical sematism of the eparchy of Peremysl icluding the apostolis
administration of Lemkivscyna (1828 – 1939). – Lviv, 1995. – S. 469.
21
Шематизм Перемишльської єпархії за 1886 р. – Перемишль, 1886. – С. 98-99.
22
Слободян В. Церкви Перемишльської єпархії. – Л., 1999. – С. 50.
23
Кропивницький О. Село Східниця // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Нью
Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. – С. 405-406.
24
Округи і области. Стан дня 15 жовтня 1912 р. // Вісти з Запорожа. – Л., 1912. – 31
жовт., чис. 72/74. – С. 16.
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“Сокіл” у Бориславі вніс 10 злотих, а “Сокіл” з Дрогобича – 525. Перед
1939 р. керівником місцевого товариства “Сокіл” був Михайло
Дубленич.
На місце о. В. Мацюрака приходить целібат о. Володимир Мару
щак (1888 р. н., висвячений 1913 р.), який відзначився заснуванням
у 1922 р. на селі читальні “Просвіти”. На 1927 р. місцевий осередок
“Просвіти” нараховував 53 учасники. Не втручаючись у суспільнополітичне життя громади, отець активно береться до душпастирської
роботи, організовує прощу східничан до Святої Землі. 1935 р. отець
організовує в селі свято “Просвіти”, яке відвідав С. Витвицький,
голова філії “Просвіти” з Дрогобича. Свято завершилося виставою,
що її підготував місцевий драматичний гурток. Загинув отець на
засланні.
Активними членами просвітянського життя були С. Бобешко,
О. Пронів, М. Дубленич, Іван та Михайло Коцки. У неділі та свята,
прохолодні зимові дні східницька читальня була переповнена
молоддю та старшими поважними господарями і господинями. Тут
позичали книжки, проводили голосні читання, читали й дискутували
над прочитаними газетами і журналами, вислуховували реферати
місцевих просвітян і запрошених гостей. При читальні існував
дитячий садок, до якого ходило понад 20 дітей. Двічі на рік читальню
перевіряв представник філії “Просвіти” з Дрогобича. Перевіряли
господарську діяльність, фінансовий стан. Станом на 1938 р.
бібліотека східницької читальні нараховувала декілька тисяч томів.
Активність місцевих просвітян не залишилася поза увагою польської
влади, яка за допомоги місцевих поляків та покатоличених українців
знищила місцеву бібліотеку та спробувала закрити читальню.
Існував у Східниці осередок “Союзу українок”. У лютому 1930 р.
членкині бориславського гуртка “Союз українок” організували у селі
святковий захід, приурочений 10-й річниці від дня смерті Наталії
Кобринської26. 10 червня 1931 р. представники східницького осередку
взяли участь у святкуванні Свята Матері у Новому Кропивнику.
Традиційними стали свята Т. Шевченка та І. Франка, Андріївський
вечір, свято Миколая тощо. Місцеві союзянки активно закликали
“Вертатися до своєї ноші і звичаїв”27. Керівниками осередку були
М. Іванчук, Р. Войтович, С. Свищ.
У селі активно діяв кредитовий кооператив. Село було поділене
на окремі райони. У кожному районі окремий збірник щотижня
відвідував господарства і збирав заощадження, які вносилися до
кредитної спілки. На 31 грудня 1938 р. балансова сума кооперативу
становила 5,2 тис. злотих.
25

Сова А. Діяльність українських товариств “Сокіл” на Дрогобиччині // ДКЗ. – Дрогобич, 2005. – Вип. 9. – С. 356-371.
Бурачинська Л. Праця жіноцтва Дрогобиччини // Дрогобиччина – земля Івана
Франка. – Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. – С. 548-555.
27
Гнатів Ю. Дещо про працю українських жінок у Дрогобичі // Дрогобиччина – земля
Івана Франка. – Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. – С. 555-559.
26
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Кооператив мав власний статут, виданий Ревізійним Союзом
Українських Кооператив у Львові. Щороку відбувалися загальні збори
членів сільського кооперативу, на яких заслуховувався фінансовий
звіт та обиралося дев’ять членів до Наглядової ради – найвищого
керівного органу. Існувала практика щороку змінювати 1/3
членів Ради. На чолі Ради стояв місцевий парох о. В. Марущак. До
повноважень Ради входили загальний нагляд і проведення контролю
над дотриманням вказівок і постанов Ревізійного Союзу. Рада
вибирала управу. Книговеденням займався спеціальний книговод
– місцевий грамотний селянин. Головне ревізійне управління щороку
перевіряло діяльність східницького кредитового кооперативу, 3-4
рази на рік ведення діловодства та бухгалтерію перевіряв повітовий
організатор-інструктор28.
На 1939 р. східницькими нафтовими шибами володіли
Бартфельд, Бакіндрот та Гартемберг. Існувала лазня, тартак, власна
електростанція, електричний млин. Центр села був забудований
торговельними, споживчими та галантерейними крамницями, якими
володіли лише жиди. Тут же відбувалися базари, на які приїздили
жителі з Урича, Кропивника, Ластівок, Довгого та інших навколишніх
сіл.
Східниця мала свою Касу Хворих та шпиталь. Перед війною лікарем
працював поляк доктор Славек, великий приятель навколишніх селян.
У селі працювали ковалі Стемпіцький та Войтович, що також дякував
у церкві; будівельні майстри Когут, Павло й Осип Журавчики.
Досить сильною була жидівська громада, з середовища якої
вийшло двоє лікарів, один аптекар, два зубні техніки та адвокат.
Громада мала власний банк, синагогу, бібліотеку, що налічувала коло
2 тисяч томів. Громада досить добре налагодила роботу з місцевим
українським населенням. Вона активно відвідувала заходи місцевої
“Просвіти”, українські театри та не вступала зі українцями в якісь
великі конфлікти. Українці віддячувалися тим же, часто ставлячи на
сцені вистави на жидівську тематику.
Як уже зазначалося, у Східниці досить сильними були позиції
москвофілів, які мали власне товариство ім. Качковського. Саме
з їх середовища і вийшли перші представники більшовицької
партії Західної України. 1 травня 1936 р. вони в селі організували
першотравневу маніфестацію, у якій взяли участь коло 3 тис.
односельців та жителів навколишніх сіл29. Активно комуністичні ідеї
поширювали комуністи Давид Гаузер, Янек Ріль, Франек Ріль та інші.
Після того, як поляки розпустили КПЗУ, місцеві комуністи притихли і
вже не проявляли рожості щодо односельчан.
Досить сильними у селі були позиції поляків. 1896 р. вони
спорудили та освятили дерев’яний костьол, споруджений на місці
28

Скочиляс І. Кредитові кооперативи в Дрогобицькому районі // Дрогобиччина –
земля Івана Франка. – Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973. – С. 535-543.
29
История городов и сел … – С. 29.
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давнього замчища. Святиня була збудована за проектом відомого
краківського архітектора Одживольського, проте у 50-х роках ХХ ст.
вона згоріла. На місці костелу нині збереглися лише надгробок
Казимира Оджильського та дерев’яна дзвіниця30.
На теренах Східниці з 1931 р. активно діяла сітка УВО та
ОУН, яка відповідала масовими саботажними акціями на польське
панування. Великого резонансу в селі набув напад коло Борислава на
фінансистів нафтової фірми “Галіція” та успішний напад в Бориславі
на польський “Банк Людови” 31 липня 1931 р. Члени ОУН забрали з
банку понад 20 тис польських злотих. У серпні 1931 р. І. Матчака з
Волі Якубової, Ю. Шевчука, І. Микича, Г. Дуба арештовано за підоз
рою у знищенні телеграфічних стовпів на шляху Борислав – Східниця.
23 грудня 1932 р., у час страти трускавчан Василя Біласа і Дмитра
Данилишина, в селі, які і в більшості сіл краю, задзвонили дзвони,
взиваючи кожну українську родину вшанувати пам’ять героїв, що
віддали своє життя за українську ідею31. До ОУН належали Б. Бебешко,
С. Бебешко, Г. Голяк, М. Голяк, І. Дзюбак, М. Дмитришин, Й. Дуб,
А. Дубленич, В. Дубленич, М. Дубленич, О. Дубленич, С. Журавчак,
Т. Журавчак, М. Коцко, П. Концко, С. Мурак, Д. Слуцький,
М. Слуцький, П. Шкумбатюк тощо. Серед членкинь ОУН потрібно
виокремити М. Журавчак та А. Коцко. Активно відгукнулася молодь
села на заклик Августина Волошина стати на захист Карпатської
України. Серед добровольців, які пішли на Закарпаття були Й. Голяк,
В. Наконечний, І. Дмитришин, М. Слуцький та ін. Дійшовши до
Сянока хлопці дізналися про ліквідацію Карпатської України і були
змушені повернутися назад.
Наведеними фактами, вочевидь не вичерпується минуле
Східниці. Зокрема, потрібно продовжити пошуки джерел з історії
села, церковного та культурного розвитку тощо. Історія Східниці
чекає на своїх майбутніх дослідників.

30
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Документи і матеріали до історії
українського визвольного руху на
Сколівщині (1944–1950)
в Державному архіві Львівської області

У

1940–1950-х роках терени Сколівського району Дрогобицької
області радянські функціонери зараховували до переліку
найбільш охоплених повстанським рухом. Існування в районі
розгалуженої мережі ОУН та чисельних формувань УПА зумовлене
важкодоступністю гористої, вкритої віковими лісами місцевості та
віддаленістю від обласного центру.
Розгортання і придушення українського визвольного руху на
Сколівщині особливо детально представлене у працях істориківкраєзнавців М. Гаврилюка, Г. Дем’яна, З. Даніва, І. Думинця,
Р. Щура1. Окремі події, факти, процеси, що відбувалися на
Сколівщині і пов’язані з визвольною боротьбою, охарактеризовано
у дослідженнях А. Кентія, Ю. Киричука, С. Макарчука, П. Мірчука,
В. Сергійчука, Л. Шанковського2, виданнях серії “Літопис Української
1
Гаврилюк М. Збройна боротьба УПА на теренах Дрогобиччини // Дрогобиччина
– земля Іван Франка. – Дрогобич: Відродження, 1997. – Т. 4. – С. 421-436; Дем’ян Г. Боротьба УПА на Сколівщині // Бойки. – 1993. – № 3. – С. 15; Його ж. Повстанський рух
ОУН і УПА в 1940-1960-х рр. // Сколівщина: наукове видання. – Л., 1996. – С. 136-196;
Його ж. Повстанський мартиролог // Там само. – С. 301 – 725 (див також: Дем’ян Г.
Повстанський мартиролог Сколівщини // Шлях перемоги. – 1996. – 21 черв.; 1997. – 6
лютого); Його ж. Краєзнавче дослідження повстанського руху на Сколівщині: стан і
перспективи // Національно-визвольна боротьба 20–50-х рр. ХХ ст. в Україні. – К.; Л.,
1993. – С. 179-180; Данів З. Історія села Крушельниця. – Л., 1994; Думинець І. Верхнє
Синьовидне: минуле і сучасне. – Л.: Літопис, 2003. – 616 с.; Щур Р. Підгородці: сторінки
історії. – Л.: Літопис, 2000. – 238 с.
2
Кентій А. Українська повстанська армія 1944–1946 рр. – К., 1999. – 209 с.; Його ж.
Українська повстанська армія в 1946–1956 рр. – К., 1999. – 110 с.; Киричук Ю. Український національно-визвольний рух 40–50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. – Л.: Добра справа, 2003 – 464 с.; Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси / авт. кол.: В. Дзьобак, І. Ільюшин, А. Кентій,
С. Кульчицький, О. Лисенко, І. Патриляк. – К., 2005. – 495 с.; Макарчук С. Радянські
методи боротьби з ОУН і УПА (за матеріалами 1944-1945 рр. з Дрогобицької та Львівсь-
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Повстанської Армії” . Однак зауважимо, що лише Ю. Киричук
активно використовував у своїх працях матеріали, що зберігаються в
Державному архіві Львівської області (далі – ДАЛО). Інші дослідники
(А. Кентій, В. Сергійчук) спиралися здебільшого на документи з
фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань і
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління
України. Навіть Г. Дем’ян, якого небезпідставно вважають одним з
найкращих дослідників історії українського визвольного руху 1940–
1950-х років, у своїх працях майже не використав документальних
ресурсів ДАЛО. Щоправда, цей недолік компенсував М. Горбаль
– укладач довідника-пошуківця осіб, пов’язаних з визвольною
боротьбою на Дрогобиччині4. Однак він зосередився на реєстрації
імен та прізвищ повстанців і підпільників, ключових фактів їхніх
біографій, не ставлячи завдання охарактеризувати розгортання
повстанської боротьби в тому чи іншому регіоні Дрогобиччини,
зокрема на Сколівщині.
Зважаючи на доволі обмежене використання матеріалів ДАЛО
істориками, зокрема краєзнавцями (власне, наша стаття орієнтована
на читача, що цікавиться історією Сколівського краю), ми ставимо за
мету окреслити сукупність документів, які зберігаються в цій архівній
установі та прямо стосуються історії українського визвольного
руху на Сколівщині. Одразу ж зазначимо, що торкатимемося лише
джерел, пов’язаних зі Сколівським районом Дрогобицької області,
а отже, оминатимемо матеріали до історії ОУН і УПА в Славському,
Новострілищанському, Стрілищанському, Дрогобицькому районах
(після ліквідації Дрогобицької області у травні 1959 року частини цих
районів було приєднано до Сколівщини, унаслідок чого вона набула
того територіально-адміністративного виміру, який спостерігаємо
сьогодні). Щоправда, слід визнати, що документів до історії
визвольного руху в Славському районі в ДАЛО значно більше, ніж
тих, які характеризують повстанську боротьбу Сколівщини.
Матеріали ДАЛО з історії визвольного руху в Сколівському районі
(це переважно документи обкому та райкому партії, рідше – органів
НКВС-МВС, НКДБ-МДБ) об’єднані у фонді 5001 (описи 6–10, 12) і
датуються 1944–1950 рр. Найбільше матеріалів стосуються 1945го року. Власне, першим джерелом, у якому окреслюються прояви
3

кої областей) // ДКЗ. – Дрогобич, 2002. – Спецвипуск. – С. 65-91; Мірчук П. Українська
Повстанська Армія. 1942–1952. Документи і матеріали. – Л, 1991. – 447 с.; Сергійчук
В. Десять буремних років. Західноукраїнські земля у 1944–1945 рр. Нові документи і
матеріали. – К.: Дніпро, 1998. – 944 с.; Шанковський Л. Українська Повстанча Армія
// Історія Українського війська. – Л.: Світ, 1996. – С. 482-695.
3
Літопис Української Повстанської Армії (далі – Літопис УПА). Т. 18: Група УПА “Говерля”, кн. 1: звіти та офіційні публікації. – Торонто, 1990. – 327 с.; Літопис УПА. Т. 36:
Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини: матеріяли до біографій з архівних
документів. – Торонто; Л., 2002. – 1054 с.; Літопис УПА. Нова серія. Т. 6: Боротьба
проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів
партії, НКВС – МВС, МДБ – КДБ. 1948. – К.; Торонто, 2003. – 508 с;
4
Горбаль М. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, пов’язаних з визвольною боротьбою
на теренах Дрогобиччини 1939–1950 (за архівними документами). – Торонто ; Л., 2005.
– 1310 с.
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української повстанської боротьби на цих теренах, є “Довідка про
виконану агентурно-оперативну роботу по боротьбі з бандитизмом
в Дрогобицькій області за серпень 1944 р.” (підписана 5.9.1944
начальником Управління НКВС Дрогобицької області генералом
О. Сабуровим)5. У ній дається характеристика дій найбільших “банд”,
зареєстрованих, власне, у Сколівському і Турківському районах,
– куреня Різуна, що складався з чотирьох сотень, і куреня “Помста” (з
трьох сотень)6. Остання згадка про активність підпілля на Сколівщині
в документах ДАЛО зафіксована під 1950 роком (без числа і місяця):
у стенограмі обласної наради дільничних уповноважених міліції і
старших груп охорони громадського порядку на селах 29-30 липня
1950 року зазначається, що опергрупа Сколівського РВ МВС у
с. Колодниця схопила двох “бандитів”7.
Значний масив документів присвячений характеристиці
оунівського підпілля на Сколівщині. Щоправда, автори (керівники
обласних та районних структур НКВС-МВС та НКДБ-МДБ,
партійні функціонери різного рівня тощо) різноманітних звітів,
довідок, повідомлень, зведень не завжди чітко розрізняли підпілля
ОУН і формування УПА, часто зводячи ці структури під кліше
“бандформування”. Найцікавішим документом, у якому окреслено
структуру ОУН, є “Доповідна записка за пророблену роботу партійнорадянським активом, працівниками НКВС та НКГБ по ліквідації банд
українсько-німецьких націоналістів з 15/ІІІ – по 20/ІУ-1945 року”8,
підписана секретарем Сколівського райкому КП(б)У Чупіковим
24.6.1945. У ній, зокрема, подано бачення радянських і партійних
органів щодо структури ОУН на Сколівщині. За їхніми даними
(наперед зауважимо, доволі достовірними), Сколівський район у
ранзі повіту належав до складу Стрийської округи ОУН. Сколівський
повіт ОУН охоплював села Кам’янка, Труханів, Побук, Підгородці,
Сопіт, Ямельниця, Крушельниця та місто Сколе, а також села Сукіль,
Поляниця, Бреза, Янушполь Болохівського району Станіславської
області, село Орів Дрогобицького району, села Хітар, Козеве, Кав
ка (?), Пшениця, Рокин (Риків. – Авт.), Огась (?), Тухля, Либохора та
Головецьк Славського району9.
На жаль, радянські документи ДАЛО містять лише епізодичні
відомості про керівні кадри ОУН на Сколівщині. У довідці про
становище в Дрогобицькій області (7.09.1944) заступник начальника
5
Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 46.
– Арк. 31-34.
6
Там само. – Арк. 33. Йдеться про курінь “Скажені” під командуванням Василя Андрусяка – “Різуна”. У липні-серпні він справді діяв на теренах Сколівщини, але у складі
двох сотень: “Змії” та “Месники” (Див.: Забілий Р. Нарис історії куреня “Скажені” //
Український визвольний рух. Зб. 1. – Л., 2003. – С. 140-141; Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943-49. Довідник другий. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 167). Куреня
“Помста” в УПА не існувало, як і курінного командира з таким псевдо. Щоправда, на
Волині восени 1944 р. діяв курінь “Помста Крут”.
7
ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 12. – Спр. 87. – Арк. 102.
8
Там само. – Оп. 6. – Спр. 56. – Арк. 189-192.
9
Там само. – Арк. 190зв – 191.

691

692

Микола ГАЛІВ

УНКДБ Дрогобицької області майор Н. Мороз зазначав, що в ліси
Сколівського району Дрогобицької області в серпні 1944 року
подалися керівники Дрогобицького обласного проводу ОУН – “Шпак”,
“Марко”, “Рубань”, “Дзвінчук” та інші10. Інший документ (Оперативне
зведення № 205 за 15.10.1945) розповідає про ліквідацію в с. Стинава
Нижня обласного референта СБ ОУН Миколи Кошіва – “Зенона”11.
“Справка про результати боротьби з оунівським бандитизмом на
території Дрогобицької області за період січень-квітень 1946 року”,
підписана О. Сабуровим 11.5.1946, повідомляє про арешт 22 березня
1946 р. в лісах на південь від с. Сопіт члена Крайового проводу
ОУН “Віра” (прізвище невідоме) та викриття добре замаскованої
землянки, в якій знаходилася типографія і видавався журнал “Ідея і
Чин”12. На теренах Сколівщини бували й інші представники вищого
керівного ешелону ОУН. У захопленому енкаведистами есбістському
протоколі допиту Тетяни Сидоренко (17.12.1945) йдеться про нараду
районних провідників поблизу сіл Кам’янка Сколівського району і
Сукель Болехівського району, що відбулася 30 листопада 1945 р. У
ній, зокрема, взяли участь член Крайового проводу “Роберт” (Ярослав
Мельник. – Авт.), а також провідниця жіночої сітки ОУН Сколівського
району “Богуславка”13. На Сколівщині біля с. Стинава Вижня, як
свідчить “Інформація про хід боротьби з бандитизмом по районах
Дрогобицької області 6 червня 1947 року”, перебував і загинув 4
червня 1947 р. заступник референта СБ Дрогобицького окружного
проводу ОУН “Мостовий” (ім’я та прізвище невідомі. – Авт.)14. 5 червня
1947 р., відповідно до радянських документів, поблизу с. Корчин
загинув “кадровий націоналіст” Іван Корчинський – “Корчак”, який у
період німецької окупації очолював Одеський обласний провід ОУН, у
1944–1945 роках працював референтом СБ Стрийського окружного
проводу, а після смерті 1946 р. Крайового референта СБ “Града”
(Костянтина Цмоця) був призначений на його місце15.
Деякі матеріали ДАЛО розповідають про повітових провідників
ОУН Стрийщини та районних провідників Сколівщини. Зокрема,
у вищезгаданій доповідній записці Чупікова стверджується, що
керівником Сколівського повітового проводу ОУН був (червень 1945)
Пилип Кравець із села Синевідсько Нижне, а його заступником
10

ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 12. – Спр. 46. – Арк. 36; Йдеться про обласного провідника
Зенона Благого – “Шпака” (інше псевдо “Марко”), обласного референта пропаганди Михайла Фарила – “Рубаня”, командира Дрогобицької ВО 5 “Маківка” Івана Белейловича
– “Дзвінчука” К-р ВО 5 “Маківка”.
11
Там само. – Спр. 58. – Арк. 241; За іншими даними, М. Кошів загинув 12 вересня
1945 р. біля с. Стенава Вижня (ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 58. – Арк. 302–302зв;
Літопис. УПА. Т. 36. – С. 246)
12
Там само. – Оп. 7. – Спр. 221. – Арк. 9.
13
Там само. – Оп. 6. – Спр. 53. – Арк. 237-237зв; Очевидно, йдеться про Юлію Соколовську (Соколівську) – “Богуславку”, яка згодом була друкаркою референтури пропаганди Дрогобицького окружного проводу ОУН (Див.: Літопис УПА. Т. 36. – С. 258 – 259;
Дем’ян Г. Повстанський мартиролог // Сколівщина… – С. 321).
14
ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 8. – Спр. 264. – Арк. 286.
15
Там само. – Арк. 288, 290.
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– Степан Диркавець – “Ярий” з м. Сколе. Керівником Сколівського
районного проводу (до літа 1945 р. повіт об’єднував декілька районів
ОУН. – Авт.) був Василь Савчин – “Куля”, мешканець села Синевідсько
Вижне, убитий у лютому 1945 р. Функції політкерівника Сколівського
району на той час виконував Мирон Гребенюк зі Сколе, начальника
“повітової жандармерії” (Служби безпеки (далі – СБ). – Авт.) – Іван
Баран – “Смок” з Синевідська Вижного16. В одній з доповідних записок
про результати боротьби з антирадянським підпіллям на території
Дрогобицької області згадується факт загибелі 8 серпня 1945 року в
лісовому масиві біля с. Корчин Осипа Миколайовича Чулевича, який
деякий час був Сколівським районним провідником, а на час загибелі
– повітовим провідником Стрийщини17. Однак у матеріалах ДАЛО
не згадуються очільники Сколівського районного проводу другої
половини 1945–1946 років. Лише у довідках про наявність діючих
оунівських проводів і “бандгруп” у Дрогобицькій області станом на
1 січня і 1 лютого 1947 р. (підписані начальником відділу боротьби з
бандитизмом (далі – ББ) УМВС Дрогобицької області підполковником
Голубєвим) згадується провід ОУН Сколівського району у складі
шести осіб на чолі з “Орликом”–“Шумом”18.
Архівні документи Львівського обласного архіву містять певну
інформацію й про самооборонні кущові відділи (далі – СКВ) та
“кущові проводи” (після реформи 1945 р. підрайони були зведені
до рівня кущів). Уперше діяльність куща на теренах Сколівщини
окреслює такий документ ДАЛО, як “Доповідна записка по боротьбі
з бандитизмом Сколівського РВ НКВС і РВ НКДБ з 23/3 по 10/51945 р. (арк. 21-23)”. У ньому зазначається, що весною в с. Розгірче
було створено кущ (16 осіб) на чолі з Федором Вовчином на псевдо “Зуб”
і політвиховником Степаном Василишиним (загинув поблизу цього
ж селі 16.4.1945). Зафіксовано також СКВ у селах Нинів Долішний
(кущовий – Терентій Мельник – “Май”, 17 бійців; розбитий 12.4.1945)
та Корчин (Іван Корчинський, 11 осіб)19. Доповідна записка секретаря
Сколівського райкому КП(б)У Чупікова від 24 червня 1945 р. говорить
лише про СКВ у складі 15 бійців (мешканці сіл Крушельниця і Корчин)
на чолі з Іваном Васильовичем Корчинським20. Радянські спецоргани
і партійні посадовці ідентифікували І. Корчинського з командиром
куща на псевдо “Чумак”, що демонструє записка Чупікова до
16

Там само. – Оп. 6. – Спр. 56. – Арк. 190зв–191.
Там само. – Спр. 58. – Арк. 18-19; За деякими даними, О. Чулевич (“Гриб”, “Грім”)
загинув 3 серпня 1945 р. (Літопис УПА. Т. 36. – С. 263).
18
Там само. – Оп. 8. – Спр. 265. – Арк. 1; Йдеться, мабуть, про Степана Диркавця
– “Орлика”, “Шума”, “Ярого”, який був заступником повітового провідника Стрийщини
Пилипа Кравця, а після переведення О.Чулевича на пост повітового провідника ОУН
Стрийщини виконував функції провідника Сколівського райпроводу ОУН (загинув
12.12.1950) (Див.: Літопис УПА. Т. 36. – С. 243; Дем’ян Г. Повстанський мартиролог //
Сколівщина… – С. 582).
19
Там само. – Оп. 6. – Спр. 56. – Арк. 21-22.
20
Там само. – Арк. 190зв – 191. Оскільки І. Корчинський – “Корчак” у цей час працював референтом СБ Стрийського окружного проводу (див. вище), припускаємо, що
йдеться про СКВ, який трансформувався в есбістську боївку.
17
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секретаря Дрогобицького обкому С. Олексенка (від 8.9.1945). У ній
перелічені (бачимо, що добре спрацювала агентура) 15 бійців куща
“Чумака” і командиром названо саме І. Корчинського. Крім того,
названо 26 “бандитів-одиночок” та місце їхнього народження і
можливого перебування21.
У липні 1945 р., відповідно до радянських документів, у с. Розгірче
діяв СКВ (7 бійців) на чолі з “Жуком” (прізвище невідоме), однак він
був розгромлений Сколівським РВ НКВС 26 липня (п’ятеро повстанців
загинуло)22. “Довідка про наявність бандгруп і боївок УПА, наявність
військ Червоної Армії і факти бандпроявів по районах області
станом на 25 вересня 1945 р.” фіксує чотири кущі-“бандгрупи”
у Сколівському районі: 1) група Чумака (12 повстанців) оперує в
с. Корчин, Сопіт та ін.; 2) група Зуба (15 бійців) – в с. Розгірче; 3) група
Мельника (10 осіб) – в с. Крушельниця; 4) група Плити (йдеться про
Михайла Плиту – “Бойка”. – Авт.) (20 повстанців) – в с. Підгородці23.
Уточнивши агентурні дані, радянські спецоргани наприкінці 1945 р.
(26 листопада) згадували лише напіврозгромлені кущі Чумака (7
повстанців), Зуба (7 бійців) та Петричка (з 14 вояків теж залишилося
сім)24.
Підписана після 20 січня 1946 р. О. Сабуровим довідка про стан
боротьби з бандитизмом на території Дрогобицької області свідчить,
що на теренах Сколівського району діяли групи Петричка – 6 осіб,
Гарматія – 8, Паньківа – 7. У ній також згадується знищення 19 грудня
1945 р. в с. Корчин куща Чумака25. До речі, у довідці С. Олексенка
від 22 грудня 1945 р. вказується інше прізвище кущового Чумака
– Шулевич26.
Наприкінці 1946 року, згідно з Планом проведення оперативновійськових міроприємств з ліквідації ОУНівського підпілля і бандгруп
УПА в Дрогобицькій області органам МДБ і МВС і підрозділами 62 СД
ВВ МВС, 145 сп і прикордонних військ (23.10.1946), у Сколівському
районі діяли кущі Лисенка – 13 осіб, Дара – 9, Гуляки – 327. У
документації відділу ББ УМВС Дрогобицької області на 1 лютого
1947 р. згадується кущовий провід (6 осіб) на чолі з “Корчаком”
(прізвище та ім’я невідомі)28. 23 травня 1947 р. згадується кущ
Ігоря29, а 22 травня 1948 р. – Тугана (с. Синевідсько Вижне)30.
21

ДАЛО. – Ф. 5001. – Спр. 58. – Арк. 30, 35.
Там само. – Спр. 51. – Арк. 81.
23
Там само. – Спр. 58. – Арк. 126.
24
Там само. – Спр. 53. – Арк. 128.
25
Там само. – Оп. 7. – Спр. 218. – Арк. 34-35, 39.
26
Там само. – Оп. 6. – Спр. 53. – Арк. 220; За деякими даними, “Чумак” – Григорій
Чулевич, кущовий, а згодом (після загибелі О. Чулевича) провідник Стрийського повітового проводу ОУН (Див.: Літопис УПА. Т. 36. – С. 262 – 263).
27
Там само. – Оп. 7. – Спр. 220. – Арк. 42.
28
Там само. – Оп. 8. – Спр. 265. – Арк. 109.
29
Там само. – Спр. 264. – Арк. 257. Йдеться про Петра Василіва – “Ігоря”, який загинув
22.3.1951 в с. Верхня Рожанка Славського району (Див.: Літопис УПА. Т. 36. – С. 267).
30
Там само. – Оп. 9. – Спр. 145. – Арк. 20; Йдеться про Федіра Комарницького – “Тугана”, “Дора”, який на час загибелі був референтом пропаганди Сколівського районного
22
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Зазначимо, однак, що радянські спецоргани інколи сприймали боївки
різного рівня провідників чи референтів за кущі, як у випадку з
Ф. Комарницьким – “Туганом” – референтом пропаганди Сколівського
районного проводу.
Безумовно, деякі радянські документи згадують і керівників
найнижчих структурних осередків ОУН – станиць, зокрема в
селах Крушельниця, Корчин, Ямельниця, Лукавиця Горішня, Воля
Довголуцька, Стинава Вижня, Любинці, Підгородці, Синьовідсько
Вижне, Кам’янка, Урич31 тощо. Загалом органам радянської влади
лише протягом 1945–1946 років вдалося зафіксувати (і ліквідувати) у
Сколівському районі чотирьох членів Крайового, одного – обласного,
двох – надрайонного, одного – районного проводів, двох кущових,
вісьмох станичних тощо (“Довідка про ліквідацію керівного складу
“ОУН” і “УПА” за 1946 рік”, підписана начальником ВББ УМВС
Голубєвим 3.8.1946)32.
Аналізовані документи ДАЛО дають певну характеристику
різновекторній діяльності оунівського підпілля на Сколівщині.
Зокрема, окремі документи висвітлюють деякі пропагандивні
заходи бандерівського руху. Як свідчить оперативне зведення
№ 114 “Про результати боротьби з ОУНівським бандитизмом на
території Дрогобицької області за 11 липня 1945 року” (підписане
О. Сабуровим), в с. Труханів шестеро “бандитів” організували мітинг
з 20 селян і “говорили про наближення революції, в результаті якої
відбудеться Самостійна Україна”33. Однак переважна більшість
матеріалів присвячена організації терористичних актів проти
радянсько-партійного активу. Так, у документі, підписаному
начальником 2-го відділу УНКВС Питовичем, йдеться про здійснену
бандерівцями 31 січня 1945 р. в с. Корчин страту через повішення
шістьох осіб сільського активу34. У спільній доповідній записці
заступника начальника УНКВС Васильєва та начальника відділу ББ
УНВС Дрогобицької області Самуся йдеться про випадок обстрілу
“бандою” поблизу с. Тухлятка 18 вересня 1945 р. автівки, в якій
їхали шестеро осіб на чолі з начальником Сколівського РВ НКДБ
капітаном Колотиловим і головою райвиконкому Шишко (щоправда,
ніхто не постраждав)35. Відповідно до “Інформації про хід боротьби з
бандитизмом у районах Дрогобицької області 31 березня 1947 року”
(підпис секретаря Дрогобицького обкому партії І. Горобця), зранку 27
березня на окраїні с. Стинава Вижня семеро підпільників влаштували
засідку на групу партійно-радянського активу, унаслідок чого вбито
голову Сколівської районної ради Тсоавіахіма Овчиникова, поранено
проводу ОУН (Див.: Літопис УПА. Т. 36. – С. 246; Дем’ян Г. Повстанський мартиролог
// Сколівщина… – С. 315).
31
Там само. – Оп. 6. – Спр. 53. – Арк. 218; Спр. 56. – Арк. 167-168; –Спр.58. – Арк. 35,
281, 304 – 304зв; Оп. 8. – Спр. 264. – Арк. 78, 151, 177, 245, 313; Спр. 265. – Арк. 34.
32
Там само. – Оп. 7. – Спр. 221. – Арк. 54.
33
Там само. – Оп. 6. – Спр. 57. – Арк. 58.
34
Там само. – Спр. 59. – Арк. 282.
35
Там само. – Спр. 58. – Арк. 177.
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завідувача ощадкаси Уграка . 1 серпня 1947 р. в. о. начальника
Сколівського РВ МВС ст. лейтенант Думський у повідомленні “Про
вбивство бандитами ОУН уповноваженого Дрогобицького ОК КП(б)У
Цирюльника” охарактеризував одну з найуспішніших бандерівських
засідок. 29 липня 1947 р. перший секретар Сколівського райкому
партії Чупіков, представник обкому Цирульник і охоронець-міліціонер
Блищак прямували автівкою “Опель” в населені пункти району,
розташовані вздовж шосе Сколе-Стрий. Виїхавши з Семегинова
на Жулин, радянських функціонерів обстріли підпільники. Загинув
шофер О. Цогла та уповноважений Цирульник, а пораненому
Чупікову і Блищакові вдалося втекти. До слова, у цьому ж документі
зазначається, що напередодні (не вказано, коли саме) вищезгаданої
акції бандерівці ліквідували начальника Сколівського РВ МВС майора
Білоусова37.
Низка документів розповідає й про ліквідацію підпільниками
голів сільських рад на Сколівщині. У “Довідці про бандпрояви і
наші втрати по районах Дрогобицької області 22 вересня 1945 р.”
згадується вбивство в ніч на 10 вересня в с. Підгородці секретаря
сільради і начальника пошти – місцевих мешканців38, а в іншому
документі – про здійснений 31 жовтня підпільниками розстріл голови
сільради с. Кам’янка Ілька Кондура39. Деякі ж матеріали констатують
факти знищення збройним підпіллям дільничних уповноважених
Сколівського райвідділу НКВС-МВС, зокрема Петра Горчаковського (і
його дружини) 15 лютого 1947 р. в с. Воля Довголуцька40, В. Куничака
23 травня 1949 р. в с. Семигинів41.
Архівні матеріали проливають світло і на заходи оунівського
підпілля Сколівщини, спрямовані на зрив виборів до Верховної Ради
СРСР 10 лютого 1946 р. У “Політінформації про участь виборців в
голосуванні на виборах до Верховної Ради СРСР в Дрогобицькій
області станом на 10.00 год 10.ІІ.46” С. Олексенко наводить випадки
обстрілу “бандитами” виборчих діяльниць у селах Гребенів, Плав’є,
Козеве, Кам’янка (жертв немає)42.
Характеристику роботи бандерівців щодо налагодження
постачання підпілля та формувань УПА дає, зокрема, доповідна
записка “Про результати боротьби з антирадянським підпіллям і
озброєними бандами на території Дрогобицької області з 5-го до
10 жовтня 1945 р.” (підписана Васильєвим і Самусем). У ній на
основі агентурних даних окреслюється здійснювана оунівцями
36

36

Там само. – Оп. 8. – Спр. 264. – Арк. 151.
ДАЛО. – Ф. 5001 – Спр. 265. – Арк. 136-137. Інформацію про маршрут радянськопартійних функціонерів підпільникам повідомив водій О. Цогла, що, мабуть, і дало
підстави Г. Дем’яну назвати його “учасником національно-визвольного руху” (Див.:
Дем’ян Г. Повстанський мартиролог // Сколівщина… – С. 587).
38
Там само. – Оп. 6. – Спр. 52. – Арк. 44.
39
Там само. – Спр. 58. – Арк. 385.
40
Там само. – Оп. 8. – Спр. 264. – Арк. 78.
41
Там само. – Оп. 10. – Спр. 183. – Арк. 73
42
Там само. – Оп. 7. – Спр. 66. – Арк. 88.
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“посилена заготівля продуктів і грошових засобів шляхом накладення
контингентів на місцеве населення”. Наприклад, мешканці с. Сопіт
мали здати: 350 ц картоплі, 20 ц жита, 37 ц вівса, 95 кг масла,
3 тис. яєць, 17 тис. крб. грошей43. Підпільники, як свідчать документи,
вчиняли й напади на кооперативні крамниці. Так, голова президіума
Дрогобицької облспоживспілки Широкоряденко повідомляв секрета
ря обкому С. Олексенка, що в сільпо сіл Сколівського району
(Підгородці, Любинці тощо) до 1 жовтня 1945 р. викрадено товарів
на 55545 крб44. У доповідній представника Дрогобицького обласного
тресту “Маслопром” зазначається, що вночі 23 травня 1945 р. в
с. Любинці “банда бандерівців розбила сепараторний пункт, забрала
30 кг молочної продукції (сметани)…”, у с. Гребенів 26 травня “банда
бандерівців пограбувала підводу з молочною продукцією – забрала
50 кг масла”45.
Окремі документи висвітлюють здійснюване підпільниками ціле
спрямоване знищення державного майна. У документі “Інформація
про хід боротьби з бандитизмом по районах Дрогобицької області 21
березня 1947 року” зазначається, що 19 березня біля с. Підгородці
бандерівці розібрали рейки вузькоколійної залізниці, внаслідок
чого зі шляху зійшли два паротяги46. Начальник Дрогобицького
обласного управління Міністерства зв’язку Бондаренко повідомляв
обком компартії про те, що 23 серпня 1948 р. між селами Семигинів
і Любинці “бандити” на дільниці 3 км розбили всі ізолятори
внутрішньорайонного зв’язку47.
Загалом мета здійснення цих та інших акцій оунівського
підпілля проти радянського режиму яскраво окреслена в доповідній
начальника прикордонних військ Прикарпатського військового ок
ругу генерала Дьоміна. Він писав, що 22 січня 1945 р. в с. Семигинів
група радянсько-партійного активу зі Сколе змушена була вести
переговори з “бандитами”. На адресоване підпільникам запитання
“За що ви воюєте?” більшовики отримали відповідь: “Воюємо за те,
щоб відвоювати півтора метра Української землі”48.
Доволі значний масив документів ДАЛО виявляє певні аспекти
діяльності формувань Української повстанської армії на Сколівщині.
У вищезгаданій “Довідці про становище в Дрогобицькій області”
від 7 вересня 1944 р. заступник начальника УНКДБ Дрогобицької
області Н. Мороз повідомляв, що в лісах Сколівського району діють
великі “банди” – декілька тисяч осіб49. Така цифра може видатися
перебільшенням50, але враховуючи курінь В. Андрусяка – “Різуна”,
43

ДАЛО. – Оп. 6. – Спр. 58. – Арк. 264.
Там само. – Спр. 53. – Арк. 9.
45
Там само. – Спр. 56. – Арк. 99.
46
Там само. – Оп. 8. – Спр. 264. – Арк. 128.
47
Там само. – Оп. 9. – Спр. 144. – Арк. 34.
48
Там само. – Оп. 6. – Спр. 47. – Арк. 163-164.
49
Там само. – Спр. 46. – Арк. 36.
50
За даними Л. Шанковського, напередодні “другої більшовицької окупації” на теренах усієї Дрогобицької області діяли 5 вишкільних сотень УПА і старшинська школа
“Олені” на Сколівщині, а це приблизно 1100 осіб. Щоправда, він до цієї цифри додавав
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старшинську школу “Олені” (дві вишкільні сотні), рейдові курені
“Лемківщина-Захід” (командир В. Мізерний – “Рен”) та “Лютий”
(командир М. Гуштак – “Євген”), сотню “Опришки” (прийшла з ТВ
“Магура”)51, кількість бійців УПА на Сколівщині і в сусідніх районах
сягала двох тисяч. До найсміливіших акцій УПА другої половини
1944 р. слід зарахувати напад 7 жовтня на Сколе куреня М. Гуштака
– “Євгена”, про який у “Довідці про результати оперативної роботи
органів НКВС Дрогобицької області по боротьбі з бандитизмом станом
на 15.1.45” писав О. Сабуров. За його словами, на Сколе напала
“банда” чисельністю 500 осіб, очолювана “Зеленчуком” і “Гурлаком”
(неідентифіковані. – Авт.) і озброєна мінометами, станковими і
ручними кулеметами, автоматами, гвинтівками і гранатами. Однак
4 і 5-та комендатура прикордонних військ НКВС, а також особовий
склад Сколівського РВ НКВС протягом двох діб вели бій з куренем,
унаслідок якого він зазнав значних втрат – 126 бійців убитими,
28 полоненими52. Дещо іншу інформацію подає начальник 2-го
відділу УНКВС Питович, який зазначив, що “банда” вела наступ на
місто двома групами по 50 осіб з південного і східного боку. Перша
група, обстрілявши будівлю НКДБ і НКВС, відступила до лісу,
друга проникла в центр міста, обстріляла будівлю райкому КП(б)У і
райвоєнкомату, після чого також відступила до лісу (бій тривав з 5
до 10 год. ранку)53.
На жаль, у радянських документах майже немає інформації про
створений у листопаді-грудні 1944 р. на Сколівщині курінь “Бойки”.
Відомо, що табір куреня біля с. Сопіт знищили енкаведисти 7 січня
1945 р54. Як повідомляє політвиховник куреня С. Федорівський –
“Клименко”, незабаром після цього одна з чот зазнала певних втрат у
бою з більшовиками в с. Нинів55. За радянськими документами, у селі
Нинів Долішній 7 лютого 1945 р. опергрупа (26 осіб) під керівництвом
начальника відділу ББ РВ НКВС Шелеста зіткнулася з “бандгрупою”
чисельністю 33 бійці, з яких знищила 8 осіб56.
Документи партійних та каральних органів фіксують активізацію
численних формувань УПА на теренах Сколівщини весною 1945 р.
і наводять випадки “бандпроявів” в селах Стенява Нижня, Воля
Довголука, Корчин, Синевідсько Вижне, Підгородці тощо (“Доповідна
записка по боротьбі з бандитизмом Сколівського РВ НКВС і РВ НКДБ з
23/3 по 10/5-1945 р.”, підписана секретарем Сколівського РК КП(б)У
Чупіковим, начальником РВ НКВС Білоусовим, начальником РВ НКДБ
Дубовиком57). У наступній записці Чупіков повідомляв С. Олексенка,
ще й 3240 членів підпілля ОУН на Дрогобиччині (Див.: Шанковський Л. УПА на Стрийщині // Стрийщина. – Філадельфія, 1980. – С. 202).
51
Забілий Р. Нарис історії куреня “Скажені” ... – С. 140 – 141.
52
ДАЛО. – Ф.5001.– Оп. 6. – Спр. 47. – Арк. 51.
53
Там само. – Спр. 59. – Арк. 281зв.
54
Федорівський С. Нотатки повстанця. – Нью-Йорк: Прометей, 1962. – С. 87-90.
55
Там само. – С. 142.
56
ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 47. – Арк. 231.
57
Там само. – Спр. 56. – Арк. – 22-23.
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що в травні 1945 р. у Сколівському районі збільшилася концентрація
“переходящих бандформувань” у селах Сопіт, Урич, Підгородці,
Ямельниця, Пехесдорф58. А 31 травня С. Олексенко доповідав
М. Хрущову, що в Сколівський і Дрогобицький райони прийшов
курінь зі Станіславської області (мабуть, курінь “Підкарпатський” на
чолі з П. Вациком – “Прутом”. – Авт)59. 14 червня 1945 р. через село
Черни Сколівського району пройшов курінь “Журавлі” чисельністю
до 300 бійців60.
У цей час командування УПА справді зосереджувало в Сколівських
і Славських лісах бойові відділи для здійснення рейдів на Закарпаття
і Лемківщину. 3 липня 1945 року начальник обласного управління
НКДБ Майструк доповідав партійному керівництву, що на території
Дрогобицької області знову сформувалися три курені УПА, а саме:
курінь під командуванням Прута у складі до 500 бійців, курінь
“Бойко” (“Бойки” під командуванням М. Бобанича – “Трясила”. – Авт.)
до 300 бійців і курінь під командуванням Явора невстановленої
чисельності61. Така концентрація війська, змусила С. Олексенка в
липні 1945 р. повідомляти до Києва: “В деяких районах, зокрема
Новострілищанському, Славському, Сколівському, склалося таке
становище, що малими групами без військової підтримки стало
неможливо виїхати в села”62.
Як свідчать архівні матеріали, ці сотні та курені не лише вели
бойові дії, а й проводили пропагандивні заходи. “Доповідна записка
за пророблену роботу партійно-радянським активом, працівниками
НКВС та НКГБ по ліквідації банд українсько-німецьких націоналістів
з 15/ІІІ – по 20/ІV-1945 року” (підписана Чупіковим) стверджує,
що велике “бандформування” 12 травня в с. Лукавиця Горішня
здійсювало агітацію серед населення. Однак, коли воно проходило
через села Підгородці та Урич, проводячи мітинги і збираючи харчі,
мешканка Урича Марія Стефанів заявила: “…Бандити УПА брешуть
про те, що буде якась самостійна Україна, а тільки ходять і граблять
нас”63. Названий документ, попри все інше, характеризує зміст
агітації повстанців.
Окремі документи ДАЛО окреслюють доволі дошкульні втрати
УПА в боротьбі з енкаведистськими відділами. Зокрема, в “Доповідній
записці про хід виконання рішень ЦК(КП(б)У” від 10.1.1945 і від
26.2.1945 “Про боротьбу з бандами українсько-німецьких націоналістів
в Дрогобицькій області” С. Олексенко повідомляв керівництво КП(б)У
не лише про ліквідацію великого повстанського формування Богдана
Дверковця – “Орлика” (3 березня 1945 р. вбито 63 повстанці), а й
58
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знищення майже усього складу (28 осіб) школи пропагандистів УПА
в с. Нинів Долішній (25 лютого)64. Крім того, О. Сабуров у “Довідці
про результати боротьби з оунівським бандитизмом на території
Дрогобицької області за період січень-квітень 1946 року” (11.5.1946)
повідомляє, що 17 березня опергрупи Сколівського РВ МВС і бійці
145 полку внутрішніх військ МВС перевіряли села Труханів, Сукель
(Сухоліс. – Авт.), Поляниця, Бжава (?), Кам’янка. Власне біля Кам’янки
одна з груп вступила в бій з дев’ятьма “бандитами”, унаслідок чого
сімох з них було вбито, одного важко поранено і захоплено в полон.
Полонений виявився Дмитром Вітовським (Ярослав Вітовський, син
Дмитра. – Авт.) – “Зміюка”, “Андрієнко” – начальником штабу УПАЗахід і членом крайового проводу ОУН65.
На жаль, радянські документи майже не проливають світло на
діяльність решток відділів УПА на Сколівщині в 1947–1949 рр.66
Однак вони дають різнобічне уявлення про антиповстанську та
антиоунівську діяльність радянської влади, передусім репресивнокарального апарату. Про успішні бойові дії (чекістсько-військові
операції) проти сотень та куренів УПА йдеться, зокрема, в підписаній
О.Сабуровим “Довідці про результати оперативної роботи органів НКВС
Дрогобицької області по боротьбі з бандитизмом станом на 15.1.45р.”
У ній розповідається про значні втрати, завдані на початку жовтня
1944 р. в Сколівському районі куреню Євгена (вбито 258 повстанців)67.
В іншій довідці (від 1.12.1944) повідомляється, що у Сколівському
районі від серпня до грудня проведено 11 чекістсько-військових
операцій, унаслідок яких вбито 385 повстанців і підпільників68.
Зважаючи на “засміченість” Сколівщини “бандформуваннями”,
у березні 1945 р. з’явилася спеціальна “Довідка про стан боротьби
з бандитизмом по Сколівському району на 16 березня 1945 р.”
(підпис – зав. сектору відділу кадрів обкому КП(б)У Меркулов), у якій
зазначалося, що від початку року проведено 20 бойових операцій,
захоплено в полон 62 повстанців, вбито ж 285 “бандитів” (повністю
ліквідовано “банду” Орлика, “банду” Мороза (політшкола УПА. – Авт.),
боївку Пехіва – “Чорного” (мабуть Степана Пехіва)69.
Під час засідання бюро Дрогобицького обкому КП(б)У 16 березня
1945 р. секретар Сколівського РК КП(б)У Чупіков, начальник РВ НКВС
Білоусов, начальник РВ НКДБ Авілов доповіли про ліквідацію в районі
всіх великих “банд українсько-німецьких націоналістів”. Тож поста
нова бюро обкому зобов’язала їх посилити боротьбу із запіллям 70. Однак
уже через місяць радянські спецоргани на Сколівщині зіткнулися з
64
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активізацією повстанських формувань, і документи свідчать уже не
про таку вдалу боротьбу з ними, як раніше. “Доповідна записка по
боротьбі з бандитизмом Сколівсього РВ НКВС і НКДБ з 10/5 по 20/51945 р.” повідомляє про спробу переслідувати сотню повстанців, яка
11 травня 1945 р. пройшла через села Урич і Підгородці. Проте єдине,
що вдалося зробити, – це заарештувати в Уричі п’ятьох пов’язаних
із підпіллям осіб: станичну Марію Лях, Дарину Лобів, зв’язкових
Розалію Кущирик і Касю Кирчій та повстанця Івана Процаля. “План
агентурно-оперативних міроприємств по ліквідації діючих бандгруп
на території Дрогобицької області” (затвердив О. Сабуров 25.7.1945)
передбачав знищення вищезгаданої боївки Чумака до 15 серпня
1945 р.71, однак, як відомо, її вдалося ліквідувати лише в грудні того
року.
Матеріали ДАЛО розкривають деякі аспекти залучення військових
формувань до боротьби з українським визвольним рухом. Зокрема,
“Довідка про проведену роботу комісією з перевірки організації і дії
бойових загонів по ліквідації ОУН в районах: Стрий, Сколе, Славськ,
Жидачів, Журавно” (підписана інструктором обкому КП(б)У з
пропаганди Безносюком не раніше як як 17 вересня 1945) повідомляє,
що до чотирьох боївок (Чумака, Гарматія72, Зуба, Петричка) закріплені
загони від 479 артбригади 254 стрілецької дивізії (20 вояків на
групу Чумака і 20 – Гарматія) та від 936 полку 254 СД (15 вояків для
групи Зуба, 16 – Петричка)73 (детальніше про склад, командування
та діяльність цих військових загонів див. подібну довідку, складену
не раніше як як 7.12.194574, а також план агентурно-оперативних
заходів від 3.10.194575 і “Список військових частин, прикріплених
до бандгруп для їх ліквідації”76) Зауважимо, що не до всіх боївок ОУН
чи відділів УПА прикріплювали військові загони. Скажімо, на боївку
М. Плити полювала лише опергрупа РВ НКВС.
Доповідні записки О. Сабурова, а також каральних органів
Сколівського району наводять успішні факти боротьби і ліквідації як
певних боївок, так і окремих підпільників протягом 1946–1948 років.
Уже 11 листопада 1948 р. завідувач військового відділу обкому КП(б)У
Швець у “Довідці про виконання постанови ЦК КП(б)У від 1.ХІ.1948
року з питання ББ” зараховував Сколівський район до числа кращих
щодо боротьби з бандитизмом: від початку року і до жовтня включно
там було знищено 35 “бандитів” (щоправда, з 13 бандпроявів розкрито
всього три)77. Однак через рік, як свідчить “Доповідна записка про
виконання рішення бюро обласного комітету КП(б)У від 6 Х 1949 року”
в. о. начальника Сколівського РВ МДБ підполковника Миронова,
71
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робота з “залишками” оунівського підпілля в районі була визнана
незадовільною. Після цього емдебисти активізували свою діяльність
і з 6 жовтня до 20 листопада 1949 р. знищили 8 “бандитів”, з них
6 представників керівного складу підпілля (не вказано, кого саме. –
Авт.)78. У документі щодо роботи Дрогобицького обласного управління
МДБ протягом 1949 року наводяться “здобутки” сколівских чекістів:
ліквідовано 62 “бандити”, з них 42 вбито, решту або схоплено, або
виведено з повинною, 49 арештовано, з 17 бандпроявів розкрито 14
тощо79.
Доволі незначна група документів ДАЛО дає можливість
охарактеризувати дії створеної енкаведистами агентури, передовсім
сексотів. Зокрема, уже на 16 березня 1945 р. начальник Сколівського
РВ НКВС капітан Білоусов володів “Списком активних бандитів УПА
по Сколівському району” (з сіл Крушельниця, Корчин, Труханів,
Синевідсько Вижне, Урич, Підгородці, Стенава Вижня, Побук,
Розгірче, Ямельниця, Нинів Долішне, Нинів Горішне, Семигинів,
Коростів)80. У доповідній записці “Про результати боротьби з
бандитизмом і антирадянським підпіллям на території Сколівського
району за період з 20/7 до 1/ХІ-45 р.” (підписана Чупіковим і
Білоусовим 2.11.1945), зокрема, розкривається вербування агента
“Вірного”, яким виявився мешканець с. Сопіт Семен Костянтинович
Назар. За його допомогою була завербована і мешканка цього ж села
Юстина Яківна Ластовецька (агент “Черненко”). Вони, попри інше,
доповідали про повернення з невдалого рейду на Закарпаття сотень
Скакуна, Гарматія. Крім того, діяли ще агенти “Лисий”, “Чесна”
(прізвищ не подано), надаючи інформацію радянським спецорганам
про станичних, харчових референтів, висловлювання людей тощо.
У згаданому документі як приклади наводяться агентурні розробки
“Відмираючі” (імена 14 осіб з с. Лукавиця Долішня), агентурні справи
№ 147 “Шумні” (10 повстанців з сіл Корчин і Крушельниця) і № 175
“Бродяги” (9 повстанців з с. Розгірче)81.
Окремі архівні матеріали розкривають формування винищуваль
них батальйонів (далі – ВБ) на Сколівщині82. “Довідка про чисельність
і бойову роботу винищувальних батальйонів по Дрогобицькій області
на 1.1.45р.” наводить такі дані щодо Сколівського ВБ: передбачено
за штатом – 145 осіб, є в наявності – 120, ними затримано 149 осіб,
з них 29 “бандитів”, вбито 883. У “Довідці про заходи з виконання
рішення Оргбюро ЦК КП(б)У від 18 квітня 1946 р. по винищувальних
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батальйонах Дрогобицької області” (підписана О. Сабуровим
25.7.1946) зазначається, що в Сколівскому районі було розформовано
8 батальйонів з 19: залишилося 11, з них озброєних три (48 бійців)84.
Як відомо, з 1 червня 1948 р. ВБ перетворювалися в групи охорони
громадського порядку (далі – ГОГП). Документи про хід організації
і озброєння ГОГП (29.12.1949) констатують факт існування 23
ГОГП у 28 колгоспах Сколівського району, трьох груп – у лісгоспах
і двох на промислових підприємствах85. Зауважимо, що в обласній
нараді дільничних уповноважених міліції і старших груп охорони
громадського порядку 29-30 липня 1950 року брав участь командир
ГОГП з с. Урич Токарчин. Він, до речі, хвалився, що 1949 року його
група (3 бійці) не допустила жодного бандпрояву в селі86.
На жаль, незначна кількість матеріалів ДАЛО висвітлює процес
виселення сімей учасників визвольного руху. У “Довідці про кількість
виселених сімей бандитів УПА на станції Мураші 12 квітня 1946 р.”
згадуються 16 сімей (39 осіб) зі Сколівського району87. Наступна згадка
про виселення зі Сколівщини датується 5 серпня 1949 р. Начальник
відділу обласного УМГБ ДО, ст. лейтенант Собко наводить “Довідку
про кількість затверджених МДБ УРСР облікових справ на виселення
сімей українських націоналістів у віддалені райони Радянського
Союзу”, в якій Сколівський район представлений такими цифрами:
с. Семигинів – 11 справ на 30 осіб, с. Підгородці – 10 справ на 38 осіб,
с. Сопіт – 7 справ на 35 осіб, с. Монастирець – 1 справа на 5 осіб88.
Сподіваємося, що наведена в статті інформація слугуватиме для
краєзнавців Сколівщини своєрідними дороговказом в опрацюванні
документів Державного архіву Львівської області.
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Замість післямови

Василь РОЖКО

Три роки
діяльності заповідника “Тустань”:
комплексний підхід до збереження
та розвитку наскельного міста-фортеці

В

ідколи Михайло Рожко вперше приїхав у село Урич і зустрівся
зі скелями, Тустань стала віссю його наукового життя, об’єктом
наполегливих багаторічних досліджень та відкриттів, боротьби
з бюрократією. Ідеєю Тустані – неприступної давньоукраїнської
фортеці – Михайло Рожко надихнув декілька поколінь львівської
молоді, яка виростала в його експедиціях під скелями. Все зроблене
– від знайомства зі скелями, розпрацювання методики та початку
досліджень унікальної дерев’яної наскельної архітектури до слухань
на Президії АН УРСР та Постанови Кабінету Міністрів про створення
Державного історико-культурного заповідника “Тустань” – здобуток
Михайла Рожка перш за все як окремої людини – наукового
співробітника.
Лише наприкінці 2005 року, коли Михайло Рожко вже відійшов у
Вічність, був створений Державний історико-культурний заповідник
“Тустань” (далі – Заповідник) як окрема юридична одиниця.
Продовженням справи Михайла Рожка є трирічна діяльність
Заповідника, в основу якої покладено комплексний підхід до
управління унікальною пам’яткою археології та природи – наскельним
містом-фортецею Тустань.
історія створення заповідника
Завдяки багаторічним фундаментальним дослідженням М. Рожка
визріло питання про оголошення наскельного оборонного комплексу
міста-фортеці Тустань (далі – Тустань) державним історикокультурним заповідником. Органи державної влади та місцевого
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самоврядування одностайно підтримали цю ідею та погодилися
передати землі Заповіднику в постійне користування1 у проектних
межах2.
1994 року Постановою Кабінету Міністрів України3 створено
Державний історико-культурний заповідник “Тустань”. Функції
його дирекції на період становлення (1996–1997) покладено на
Львівський історичний музей4 (далі ЛІМ). Землекористувачі дали
згоду на передачу землі Заповіднику5, проте у вигляді відділу ЛІМу
Заповідник проіснував до кінця 2005 р. Землі йому так і не були
передані, а Генеральний план був розроблений6, не затверджений у
зв’язку з недостатністю обґрунтування7.
17 жовтня 2005 р. створено дирекцію ДКЗ “Тустань” як юридичну
особу8, підпорядковану відділу (тепер управління) охорони культурної
спадщини Львівської облдержадміністрації9.
Об’єкти Заповідника
“До складу Заповідника входять: центральна частина оборонного
комплексу давньоукраїнського міста-фортеці Тустань (комплекс скель
Камінь, Острий Камінь, Мала Скеля, Жолоб та скелі, що територіально
прилягають до хребта Воронового); прилегла до вказаних скель
територія з культурними шарами від найдавніших часів до періоду
середньовіччя включно; система оборони (багаторядні рови та вали)
наскельного комплексу Тустань; гідроспоруда (дамба) в ур. “Стави”;
землі, на яких розташовані пам’ятки природи”10. Окрім цього, під
час попередніх робіт з підготовки історико-архітектурного опорного
1
Рішення Підгородецької сільської ради № 42 від 21.05.1993, лист Сколівської районної ради № 256 від 02.06.1993. Загальна пропонована площа Заповідника – 464 га, з
них 239 га – землі Сколівського держлісгоспу, 50 га – Сколівського міжгосподарського
лісгоспу (колгосп “Україна”), 175 га – землі запасу Підгородецької сільської ради, з них
сінокоси – 75 га, пасовища – 90 га, інші – 10 га.
2
Львівський філіал спеціального науково-реставраційного інституту “Укрпроектреставрація”. Науково-дослідні роботи з опрацюванням історико-архітектурного опорного
плану, проекту охоронних зон та проекту регенерації історико-архітектурного середовища ансамблю наскельних оборонних споруд давньоруського міста Тустані (сучасне
с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл.) //Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 1989.
3
Постанова Кабінету міністрів України № 687 від 5.10.1994 “Про державний історико-культурний заповідник “Тустань”.
4
Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації № 1159 від 26.12.1995. ЛІМу
доручено створити дирекцію Заповідника та забезпечити розробку його Генплану до
1996 р. Для цього при ЛІМі створено тимчасовий відділ “Державний історико-культурний заповідник “Тустань”.
5
Лист Сколівського держлісгоспу № 589 від 04.12.1995; лист Сколівського міжгосподарського лісгоспу № 170 від 06.12.1998.
6
Український регіональний науково-реставраційний інститут “Укрзахідпроектреставрація”. Генплан Державного історико-культурного заповідника “Тустань” в с. Урич
Сколівського району Львівської області // Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 2003.
7
При розгляді Генплану в Державній службі з охорони культурної спадщини недостатньо обгрунтованими були зокрема названі велика площа Заповідника, план розвитку
інфрастуктури, внесення до Заповідника церкви св. Миколая та питання взаємодії
Заповідника з Національним природним парком “Сколівські Бескиди”.
8
Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації № 973 від 17.10.2005.
9
Положення про Державний історико-культурний заповідник “Тустань”, затверджене
вищезгаданим розпорядженням (далі Положення).
10
Відповідно до Положення.
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Рис. 1. Скельний комплекс Камінь. Вигляд зі сходу, згори

Рис. 2. Історичний агроландшафт Урича
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плану та паспортизації об’єктів Заповідника задокументовано
нововиявлені пам’ятки: історичний торговий шлях; історичний
агроландшафт, цінні садиби та церква св. Миколая села Урич;
криївка УПА.
Напрями діяльності
Для того, щоб Тустань отримала нове життя12, стала не лише
відомою та привабливою для науковців, а й повноцінним об’єктом
культурного туризму попри відсутність інфраструктури та занепад
села Урич, було визнано за необхідне забезпечити комплексний
усебічний розвиткок Заповідника. Для цього в його діяльності
умовно13 виділено вісім цільових напрямів, які розглянемо нижче.
1. Охорона пам’яток
Мета – охорона об’єктів культурної спадщини Заповідника від
негативного антропогенного впливу.
Охоронні заходи Заповідника спрямовані на збереження
наявного сьогодні цінного природного середовища Урицької
котловини зі скельними комплексами (рис. 1), доповненого
пам’ятками культури14, історично сформованим агроландшафтом
с. Урич (рис. 2). Із цим задумом проводиться робота з виготовлення
облікової15 та пам’яткоохоронної документації16; охорони пам’яток
на місці, розробки концепції, програми та Генерального плану
розвитку Заповідника у комплексі з туристичною інфрастуктурою
та селом Урич. Унікальну можливість зберегти сформоване протягом
віків цінне природне та культурне середовище Заповідник може
реалізувати лише спільно з органами державної влади, місцевого
самоврядування, громадою села, відвідувачами.
Тустань – комплексна пам’ятка природи та культури, яка одночасно
є і об’єктом Заповідника, і перебуває на території Національного
природного парку “Сколівські Бескиди”17 (далі – Парк). Для
11

11

Детальніше – у розділі “Охорона”.
Відповідно до Положення, Заповідник створено не лише з метою збереження, а й
раціонального розвитку наскельного міста-фортеці Тустань.
13
Умовно – оскільки назви та визначення напрямів сформульовані автором та перебувають на етапі уточнення; концепція, стратегія, програма та Генеральний план
розвитку Заповідника – на стадії формування та обговорення, тому формулювання
можуть змінитися. У статті напрями розташовані в порядку спадання пріоритетності.
14
Об’єкти Заповідника.
15
МПП “Архітектурна майстерня “Симетрія”. Паспорт та облікова картка на комплекс
скель із прилеглою територією, в межах якої розвивалось місто-фортеця Тустань //
Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 2006; НДІ пам’яткоохоронних досліджень. Паспорт об’єкта
культурної спадщини : місто-фортеця Тустань // Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 2008. Готуються облікові картки нововиявлених пам’яток історії, археології, архітектури, містобудування, ландшафту
16
МПП “Архітектурна майстерня “Симетрія”. Проект визначення та обґрунтування
меж Державного історико-культурного заповідника “Тустань” // Архів ДІКЗ “Тустань”.
– Л., 2006. До проекту входять також історико-архітектурний опорний план та проект
охоронних зон
17
Указом Президента України № 157/99 від 11.02.1999 створено Національний
природний парк “Сколівські Бескиди” та включено 239 га Сколівського держлісгоспу, що мали відійти до Заповідника (див. Лист Сколівського держлісгоспу № 589 від
04.12.1995; лист Сколівського міжгосподарського лісгоспу № 170 від 06.12.1998). Тому
сьогодні на території Парку розташовані об’єкти Заповідника – усі, крім малих скель
– Жолоба та прилеглих до хребта Воронового. На сьогодні Парк володіє Державним
актом на право постійного користування земельною ділянкою.
12
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Рис. 3. Макет Малої Скелі

досягнення ефективності у взаємодії двох державних установ різних
сфер підпорядкування18, збереження та раціонального використання
Тустані між Заповідником та Парком укладено договір про спів
працю19, відповідно до якого Парк узяв на себе природоохоронні
функції, а Заповідник – з охорони культурної спадщини. Господарські
заходи “…щодо влаштування та ремонту доріг, стежок, мостів, турис
тичних маршрутів, облаштування місць відпочинку, встановлення
інформаційних знаків, сміттєзбірників, туалетів тощо…” сторони
домовилися здійснювати спільно. Підписання договору дозволило
принципово вирішити складну ситуацію, проте через різницю у
фокусі цілей діяльності відкритим залишається питання ефективності
(оперативності) співпраці, особливо з нагальних господарських
питань.
Окремо здійснюється підготовка земельної документації
Заповідника для отримання Державного акту на право постійного
користування земельною ділянкою. У зв’язку з великою проектною
територією Заповідника, складним залісненим гірським рельєфом
методом наземної рольової зйомки визначена межа Заповідника
вдалося зробити геодезичну зйомку лише зовнішньої межі території
Заповідника. На основі дистанційних та польових методів зйомки
виконано топоплан внутрішньої ситуації20, який дозволив викона
18

Заповідник підпорядковується Управлінню охорони культурної спадщини Львівської ОДА (Міністерство культури та туризму України), Парк – Комітету лісового господарства (Міністерство екології та природних ресурсів України).
19
“З метою збереження та раціонального використання Тустані вже сьогодні Парк…
та Заповідник… об’єднують свої зусилля для здійснення комплексних заходів з охорони, наукової, культурно-освітньої, господарської діяльності, надання платних послуг…
на території площею 239 га…, зазначеній як “Межі національного природного парку”
на Генеральному плані ДІКЗ “Тустань” // Договір про співпрацю ДІКЗ “Тустань” та
НПП “Сколівські Бескиди” від 30.04.2006.
20
КДП “Київгеоінформатика”. Технічний звіт: Виконання топографо-геодезичних
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ти План земельної ділянки для подальшого виготовлення Проекту
відведення земельної ділянки. Всі зйомки виконані у чітко визначеній
системі координат, активно використовуються у щоденній науководослідній, пам’яткоохоронній та господарській діяльності Запо
відника.
Для захисту пам’яток і майна від нищення, припинення
скелелазіння22 та стоянок неорганізованого туризму в заборонених
місцях здійснюється постійний нагляд за територією. Необхідною
є освітня робота і співпраця Заповідника з громадою с. Урич та
церковним комітетом, зокрема зі збереження пам’яток, передусім
церкви, традиційної архітектури й історичного агроландшафту села.
2. наукові Дослідження
Мета – дослідження пам’яток, їхніх аналогів та контексту.
Серед основних напрямів досліджень Заповідника є
документування та вивчення пам’яток (у тому числі природи):
дерев’яної наскельної архітектури (перш за все оборонної),
петрогліфів, системи водозабезпечення, обороноздатності та
зброї Тустані; вивчення технології будівництва (способи обробки
дерева, каменю, підйомні механізми); археологічні дослідження,
історична реконструкція (зброя, одяг, побут, транспорт – історичне
середовище); дослідження аналогів: наскельно-печерних пам’яток,
скельних комплексів, Карпатської лінії оборони; вивчення контексту:
Карпатських історичних шляхів, етнографії регіону; дослідження
визвольних змагань початку ХХ ст.; застосування сучасних технологій
просторового документування об’єктів, археологічних досліджень та
роботи з інформацією23.
Одним з пріоритетів є опрацювання матеріалів досліджень
М. Рожка (опис, систематизація та вивчення архіву: рукописів,
машинописів, креслень, електронних матеріалів, карто-, фото-,
відеотек24; бібліотеки; археологічних фондів) і технологія роботи
з ними (створення геоінформаційної системи Тустані (далі – ГІС);
електронного архіву; цифрової тривимірної моделі скельних
комплексів із забудовою).
Щоб побудувати комп’ютерну тривимірну модель скель для
подальшої графічної просторової реконструкції дерев’яної наскельної
забудови та реставраційних робіт, було виконано макет комплексу
Мала Скеля в масштабі 1:10025 (рис. 3); проведено лазерне скануван
21

робіт по створенню топографічних планів масштабу 1:2000 на територію Державного
історико-культурного заповідника “Тустань” //Архів ДІКЗ “Тустань”. – К., 2008.
21
Центр ринкових досліджень. План земельної ділянки ДІКЗ “Тустань”, Львівська обл.,
Сколівський р-н, Підгородецька сільська рада // Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 2007.
22
Для захисту скельних комплексів від зношування та нищення, а також для мінімізації можлививості нещасних випадків, заборонено скелелазіння на скельних комплексах Тустані зі слідами забудови – Камені, Острому Камені та Малій Скелі.
23
У зв’язку з малим персоналом, комплексною багатовекторною діяльністю конкретні
поточні завдання визначаються оперативно.
24
Старшим науковим співробітником Заповідника Т. Романюком проведено загальний опис рукописів/машинописів та наукової бібліотеки.
25
МПП “Архітектурна майстерня “Симетрія”. Гіпсовий макет рельєфу та скель комплексу Мала Скеля Державного історико-культурного заповідника “Тустань” в с. Урич
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ня центрального скельного
комплексу Камінь26; розроб
ляється методика графічної
реконструкції27.
За матеріалами дослід
жень Михайла Рожка проведено науковий експери
мент
“Карпатська
Сиг
налізація”
для
вивчення
середньовічної системи оповіщення про небезпеку на
великі
відстані.
Спільно
з Олексієм Никифоровим
розпочато дослідження з ек
спериментальної
археології
– реконструкція предметів
побуту, архітектури. Успішно
спроектовано, збудовано та
випробувано середньовічну
каменеметну машину (рис. 4).
Для вивчення традиційної
матеріальної та духової кул
ьтури і збору матеріалів для
створення музею бойківської
архітектури і побуту в Уричі
проводяться
етнографічні
експедиції в селі Урич та сусідніх селах – Сопоті, Підгородцях,
Перепростині, Ямельниці.
3. Реставрація
Мета – запобігти природному руйнуванню пам’ятки.
Тустань – нестандартна пам’ятка, до якої важко застосовувати
традиційні реставраційні підходи та методики, тому необхідними є
комплексні дослідження із залученням спеціалістів з різних галузей.
Для визначення технічного стану комплексу Камінь з прилеглою
територією, виявлення аварійних ділянок та планування подальших
дій проведено попередні роботи із залученням архітектора,
конструктора, гідрогеолога та технолога28, в результаті яких складено
Сколівського району Львівської області // Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 2006. Макет виконано на Кошти Фонду відтворення визначних пам’яток історії та культури ім. О. Гончара.
26
КДП “Київгеоінформатика”. Технічний звіт: Роботи по створенню геодезичної основи та лазерному скануванню скельного комплексу Камінь на території Державного
історико-культурного заповідника “Тустань” // Архів ДІКЗ “Тустань”. – К., 2007. Роботи проведені на кошти Фонду відтворення визначних пам’яток історії та культури
ім. О. Гончара.
27
Аспірант НУ “Львівська політехніка” Василь Рожко працює над дисертацією “Методика графічної реконструкції дерев’яної наскельної архітектури Західних областей
України”.
28
ДНТЦ “Конрест”. Пам’ятка археології ХІ–ХІІІ ст. залишки фортеці Тустань с. Урич
Сколівського р-ну, Львівської обл. : Звіт про попереднє науково технологічне обстежен-
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Програму реставраційних
робіт29 з етапами і загальним
кошторисом. У планах –
аналогічні обстеження ком
плексів Острий Камінь та
Мала Скеля й усієї території
Заповідника.
У зв’язку з частими
повенями
й
паводками
постійно змінюється русло
потоку Воронового, який
щоразу підмиває міст на
територію Заповідника, а
також з’являються тимчасові
потоки, що спричиняють
змивання ґрунтів. Наразі
питання щодо укріплення
берега та поточного ремонту
моста вирішуються у міру
їх
виникнення
силами
Заповідника. Проте нагаль
ним є питання комплексно
го інженерного захисту те
риторії, формування русла
потоків. Комплекс Камінь
очищено від рослинності30,
яка руйнує скелі, знято чагарники, проте їхнє коріння, а також трава
і мох ще неторкані. Для захисту від опадів та відвідувачів влаштовано
консерваційний дашок над залишками мурованої стіни, яка швидко
руйнується. На сьогодні першочерговими протиаварійними рестав
раційними заходами є консервація мурованої стіни при Дитинці31
та рішення з фіксації (або усунення) небезпечних великих скельних
валунів на Верхній Площадці, над печерою у Внутрішньому дворику
та над Криницею (рис. 5).
ня, пропозиції до програми проведення науково-реставраційних досліджень, консервації та пристосування (музеєфікації) пам’ятки // Архів ДІКЗ “Тустань”. – К., 2007. ПП
“Науково-виробнича фірма “Геотест”. Технічні висновки про стан об’єктів Державного
історико-культурного заповідника “Тустань” та рекомендації щодо їх збереження //
Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 2007. Національний університет “Львівська політехніка”,
НДЛ-104. Пам’ятка археології ХІ–ХІІІ ст. комплекс Камінь на території Державного історико-культурного заповідника “Тустань” в с. Урич Львівської обл. : Попередні роботи
// Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 2007.
29
ДНТЦ “Конрест”. Пам’ятка археології національного значення – наскельне містофортеця Тустань, с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл.: Програма науково-реставраційних досліджень, розробки проектної документації та виконання невідкладних і
планових консерваційних робіт на пам’ятці // Архів ДІКЗ “Тустань”. – К., 2008. Програма перебуває на стадії обговорення та коригування.
30
Дозвіл управління екології та природних ресурсів, план заходів… У 2006 р., спільно з Організацією української молоді “Спадщина”, із використанням альпіністського
спорядження.
31
У 2008 році проведено архітектурно-геодезичні обміри, лазерне сканування, геоматика. Для проекту консервації стіни.
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Розробляється система моніторингу руйнування (антропогенного
та природного) скель і території з використанням проектованих ГІС
та 3D. Необхідним також є вивчення аналогів за проблематикою
(Святогорськ, Кам’янець-Подільський, Петра, Крим, Меса Верде).
4. музейні збірки
Мета – збереження, консервація, документування фондів – архіву,
археологічних знахідок, бібліотеки.
Під час роботи з археологічними фондами здійснено консервацію
знахідок зі шкіри32 та металу33, розроблено пропозиції до консервації
деревини34, а також проводиться електронна інвентаризація архе
ологічних фондів Заповідника. Триває опис та впорядкування архіву
й бібліотеки М. Рожка та Заповідника. Сканування матеріалів для
створення електронного архіву дозволяє користуватися електронни
ми документами, звертаючись до оригіналу лише у разі особливої
потреби, а отже забезпечуючи краще збереження пам’ятки.
5. розвиток туристичної Інфраструктури
Мета – облаштувати перебування відвідувачів на території
пам’ятки та за її межами (автостоянки, туалети, смітники, місця
стоянок туристів, магазини, ресторани, під’їзні шляхи, житло, торгова
мережа). Ситуація ускладнена незавершеністю робіт з відведення
землі Заповіднику та розробки його Генплану, а також мінімальними
ресурсами Заповідника. Проте у зв’язку з невпинним ростом кількості
відвідувачів питання необхідно вирішувати вже сьогодні, тому
Заповідником приймаються нагальні, часом нестандартні рішення в
рамках концепції охорони об’єктів культурної спадщини. Відповідно
до концепції, туристична інфраструктура має гармонійно увійти в
природне та історичне середовище середньовічної пам’ятки, а також
традиційної бойківської архітектури з історичним агроландшафтом
с. Урич, максимально використавши для цього наявні садиби, а нове
будівництво повинне бути винесене за межі Урицької котловини та
села.
Надзвичайно важливим для Заповідника є співпраця з громадою,
в тому числі школою та церковним комітетом, для розвитку села
Урич (перш за все агротуризму та традиційної кухні). Додатковим
поштовхом, особливо для ремонту доріг, стало проведення Фестивалю
української середньовічної культури “Ту Стань!” (рис. 6). Заповідник
неодноразово збирав громаду села, щоб залучити мешканців до
проведення свята, зокрема в організації автостоянок, ночівлі,
харчування для гостей, – проте загалом безуспішно. Село занепадає,
його розвиток потребує спеціального підходу, тривалої цілеспрямованої діяльності.
6. Презентація пам’ятки
Мета – представити пам’ятку відвідувачам, зробити її привабливою
засобами впорядкування території, експонування та музеєфікації.
32

Наукових співробітників відділу наукової реставрації та консервації рідкісних видань Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Леся Дзендзелюк та
завідувач відділу Любов Льода.
33
Старший лаборант Інституту Археології ЛНУ ім. І. Франка Петро Довгань.
34
ДНТЦ “Конрест”. Музейний фонд історико-культурного заповідника “Тустань” в
с. Урич Львівської області: Рекомендації по збереженню археологічної деревини фондів заповідника “Тустань” // Архів ДІКЗ “Тустань”. – К., 2007.
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До вдалих рішень із забезпечення огляду пам’ятки можна віднести
організацію маршруту для відвідувачів довкола Каменя по старому,
історичному шляху, що проходив дном рову між валами35. Проведені
мінімальні облаштування, серед яких дерев’яні трапи з поручнями,
легкі дерев’яні сходи, огорожа вздовж маршруту, частокіл над урвищами та вказівники, дозволили забезпечити не лише логічний поступовий огляд пам’ятки з усіх боків, а й спрямовування потоку відвідувачів безпечним шляхом, легкий всепогодній поступовий підйом
без ризику травматизму, захист поверхонь каменю, валів і схилів від
стоптування та руйнування, загородження небезпечних зон Дитинця.
У планах – розділити вхід та вихід на Дитинець, уберегти від зношування саме подвір’я, перекрити зони, які ще є небезпечні, а також
організувати відвідування дальніх комплексів – Острого Каменя та
Малої Скелі.
Екскурсії на території пам’ятки (комплекс Камінь) проводить екскурсовод Заповідника. Наразі не вирішені проблеми зі сторонніми
екскурсоводами, які, не бажаючи брати фахового екскурсовода, неграмотно проводять екскурсії, оскільки необізнані з історією Тустані.
Треба зазначити, що вирішити це питання малим ресурсом складно.
Під час проведення Всеукраїнських молодіжних симпозіумів
скульптури у рамках Фестивалю у 2007–2008 роках створено Галявину Скульптур.
У центрі села, у приміщенні колишньої плебанії поблизу церкви та
клубу, функціонує невеличкий (140 м2) Музей історії Тустані, створений ще 1996 року здебільшого силами та матеріалами М. Рожка. Музей містить інформацію про дослідження та історію Тустані; аналоги;
графічну реконструкцію дерев’яної забудови; археологічні знахідки;
світлину ХІІІ ст.; працює екскурсовод; проводяться тематичні виставки (зокрема на Великдень, Різдво тощо). Музей обладнано охоронною
сигналізацією та системою відеоспостереження. Розпочато роботу
над комплексним переплануванням та зміною експозиції.
Ідея та плани Михайла Рожка зі створення музею народної архітектури та побуту36 трансформувалися сьогодні в проектування музею на основі села Урич.
7. Популяризація, виховання молоді
Мета – інформувати про Тустань та Заповідник за їх межами,
запросити відвідати, виховувати молодь. До заходів напряму
належать публікації у наукових та науково-популярних виданнях,
організація та проведення виставок, читання лекцій для студентів,
35

До створення Заповідника стихійні маршрути відвідувачів проходили напряму по
стрімких південному, східному (попри скелі Великого Крила) та західному (до Криниці)
схилах комплексу Камінь, що спричиняло їх сильну ерозію. Проблемними також були
складність стрімкого необлаштованого підйому, особливо для старших відвідувачів;
небезпека травматизму; неврахування аварійних ділянок скель із небезпечно навислими каменями; легкість доступу відвідувачів до скельних урвищ, а також нищення
(стирання/вичовгування/зношування) поверхні скель зі слідами забудови масовим та
регулярним потоком туристів.
36
Львівський філіал спеціального науково-реставраційного інституту “Укрпроектреставрація”. Проект музею народної архітектури та побуту в с. Урич // Архів ДІКЗ “Тустань”. – Л., 1989.
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участь працівників у конференціях та семінарах, підтримка вебсторінки Заповідника37.
З метою відновлення та популяризації української середньовічної
культури загалом та наскельного міста-фортеці Тустань зокрема
щорічно проводиться Фестиваль української середньовічної культури
“Ту Стань!”38 (рис. 6). Концепцією Фестивалю є цілісне відтворення
та популяризація середовища – духу, побуту, одягу, озброєння,
архітектури, ремесел, фольклору – періоду розквіту Фортеці;
гуртування довкола Тустані молодіжного мистецького (музикантів,
ремісників, скульпторів, художників, фотографів, театралів)
та наукового (істориків, археологів, архітекторів, етнографів,
історичних реконструкторів) середовища; влаштування туристичної
інфраструктури довкола пам’ятки, регенерація села шляхом розвитку
агротуризму, традиційної кухні, місцевих ремесел, продовження
унікальних фольклорних традицій.
Щороку Заповідник спільно з Організацією української молоді
“Спадщина” проводять молодіжний табір поблизу Тустані з метою
виховання юних українців та долучення їх до впорядкування
пам’ятки.
У планах – видання другої незакінченої монографії М. Рожка
“Дерев’яне будівництво наскельних споруд Українських Карпат ІХ–
ХІV ст.” планованим обсягом 30 д.а.
8. організаційний напрям
Напрям забезпечує функціонування усіх попередніх. Сюди
входить планування (за напрямами, термінами та пріоритетами),
робота з кадрами, фінанси, документація, організація інформації,
технічне й господарське забезпечення та майно. У зв’язку з
мінімальними ресурсами Заповідника особливо важливими є
ефективність їх використання із залученням сучасних інформаційних
та комунікаційних технологій, співпраця назовні, командність
роботи.
висновки
З досвіду трирічної діяльності Заповідника, можна стверджувати,
що в сучасних умовах ефективним є комплексний підхід до
менеджменту пам’ятки. Попри складність у багатовекторності
програми Заповідника, паралельна діяльність у всіх восьми
напрямках дає якісно вищі результати, ніж послідовне виконання
кожного напрямку зокрема у порядку їх пріоритетності, оскільки всі
вони тісно взаємопов’язані.
Для забезпечення більш ефективної охорони пам’яток та
продовження їх досліджень Заповіднику необхідно збільшити ресурси
як у кількісному складі персоналу, так і в технічному оснащенні.
Для ефективності комплексного управління пам’яткою необхідна
співпраця між усіма дотичними ланками – Заповідником, Парком,
органами державної влади та місцевого самоврядування, громадою
села Урич.
37

www.tustan.com.ua
Організаторами Фестивалю є Державний історико-культурний заповідник “Тустань”, Львівська обласна громадська організація “Тустань” та Організація української
молоді “Спадщина”.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
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