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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Важливою подією у сфері охорони культурної спадщини на Львівщині стало 
створення Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” (рішення ХХХV сесії VI-го 
скликання Львівської обласної ради № 1449 від 15 вересня 2015 р.). Відтак, заповідною стала 
територія Пліснеського археологічного комплексу, цієї унікальної сукупності пам’яток, 
насамперед середньовічної доби, що розташовуються у межах та в околицях села Підгірці 
Бродівського району Львівської області. 

Старожитності Пліснеського археологічного комплексу віддавна привертали увагу 
представників місцевого духовенства та наукової спільноти. Перші відомі дослідження 
складової комплексу – курганного варязького могильника ХІ – поч. ХІІ ст. – були проведені 
ще у 1810 р. настоятелем Підгорецького монастиря Варлаамом Компаневичем та тутешнім 
чиновником Францом фон  Гауером. З того часу і до наших днів на низці місцевих пам’яток 
археології працювало чимало відомих учених: Тадеуш Земенцький, Карел Гадачек, Ярослав 
Пастернак, Іван Старчук, Олексій Ратич, Павло Раппопорт, Володимир Гончаров, Михайло 
Кучера, Роман Багрій, Михайло Филипчук та ін. В останню чверть минулого століття 
(з 1990 р.) на Пліснеську проводиться археологічна експедиція під керівництвом Михайла 
Филипчука, який з 2000 р. очолює Інститут археології Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Саме на базі інститутської експедиції польову школу 
проходило багато університетської молоді, яка у різний час пішла в археологічну науку. 

З моменту утворення Заповідника визріла гостра необхідність для укладання співпраці 
між новоствореним закладом та Інститутом археології ЛНУ ім. І. Франка, а також провідною 
інституцією етнологічного спрямування – Інститутом народознавства Національної академії 
наук України. Відтепер наукові співробітники трьох вищевказаних установ можуть тісніше 
співпрацювати у напрямку досліджень старожитностей Пліснеського археологічного 
комплексу. Як і передбачалося, така співпраця повинна реалізовуватися в т.ч. й у плані 
проведення спільних конференцій, наукових семінарів, круглих столів, випуску наукової 
друкованої продукції. “Першою ластівкою” у цьому керунку став науковий семінар 
“Пліснеський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження”, що проходив у 
стінах Інституту народознавства НАН України 15 квітня 2016 р. За результатами семінару у 
цьому збірнику опубліковані тези доповідей його учасників.  

Подальші спільні наукові дослідження, у т.ч. й археологічні роботи на Пліснеську, 
сприятимуть розширенню співпраці між згаданими закладами, а заразом, маємо на те велику 
надію, виллються у ґрунтовні фундаментальні напрацювання, опубліковані у формі 
друкованих збірників наукових праць, матеріалів наступних конференцій, семінарів чи 
круглих столів. Перший крок до цього вже зроблено! 

 
 

Заступник директора з наукової роботи 
Адміністрації історико-культурного заповідника  

“Давній Пліснеськ” 
 

АНДРІЙ  ФИЛИПЧУК 
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Филипчук М. А. 
 

СТРУКТУРА  
ПЛІСНЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Пліснеський археологічний комплекс – це унікальна сукупність 

різночасових пам’яток, які зараз знаходяться на території і в околицях 
сучасного с. Підгірці Бродівського р-ну Львівської обл. І хоча вивчення 
комплексу триває понад два століття, конкретне уявленні про його структуру 
вдалося скласти лише за результатами досліджень останніх двох з половиною 
десятиліть, коли свої роботи тут проводила Пліснеська експедиція під 
керівництвом автора тез доповідей.  

Базовими пам’ятками слов’янського, давньоруського та 
пізньосередньовічного періодів, що входять до складу комплексу, виступають: 

1. культове місце кін. VІІ–Х ст. (ур. “Оленин Парк”);  
2. слов’янське городище ІХ–Х ст. (ур. “Побіч”, “Поділ”, “Кецарки”, 

“Оленин Парк”, “Замчисько”, “Високе городиско”, “Поруби”);  
3. давньоруське городище (літописний Пліснеськ) ХІІ–ХІІІ ст. (ур. “Оленин 

Парк”, “Замчисько”);  
4. курганний могильник ХІ – поч. ХІІ ст. (ур. “Поруби”);  
5. Підгорецький (“здавна іменований Пліснеський”) монастир ХІІ–

ХVІІІ ст. (ур. “Оленин Парк” та “Високе городиско”).  
Культове місце слов’янського періоду хронологічно є найбільш ранньою 

пам’яткою серед усіх середньовічних старожитностей Пліснеського 
археологічного комплексу. Воно мало своєрідну структуру, яка ускладнювалася 
й еволюціонувала з часом. 

Культове місце передувало утворенню укріпленого поселення Пліснеськ у 
ІХ ст. і займало одні з провідних позицій у системі заселення другої складової 
комплексу – слов’янського городища ІХ–Х ст. Останнє характеризувалося 
полісною моделлю, до складу якої у різний час, окрім зазначеного 
язичницького центру, входили два ґрунтові кремаційні некрополі 
(ур. “Замчиско” та “Високе городиско”), численна житлово-господарська 
забудова, що мала місце як на території “високого” (високе плато), так і 
“низького” міста (низинні ділянки циркоподібної улоговини). Усе це 
обмежувалося потужною системою оборони на основі внутрішніх та зовнішніх 
ліній захисту. Поза межами укріплень слов’янського городища, у його близькій 
та далекій округах функціонували численні відкриті селища І та ІІ періодів 
райковецької культури (VІІІ–Х ст.). В результаті походу Володимира 
Святославовича на хорватів у 992 (993) р. городище було спалене. 

Нове місто на руїнах слов’янського полісу відбудувалося приблизно через 
сто років, опісля русько-хорватської війни. Утворенню укріпленого поселення 
передувало відкрите селище ХІ ст. та могильник ХІ – поч. (пер. тр.) ХІІ ст. 
Захоронення на некрополі репрезентують курганний обряд поховання 
(кремацію та інгумацію). Рідше зустрічаються кенотафи. На сьогодні на 
могильнику налічується близько 140 насипів, з яких близько 70 мають зовнішні 
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ознаки руйнувань, завданих скарбошукачами. Курганний могильник належав 
представникам варязької дружини, а пізніше – її слов’янізованим нащадкам.  

Саме городище давньоруського періоду представляє собою окремий 
інтерес. Мова йде про літописне місто Пліснеськ, яке двічі згадується в 
літописах під 1188 і 1232 рр. та в “Слові о полку Ігоревім”. Дослідження 
оборонних ліній пам’ятки вказують на те, що фортифікації давньоруського 
міста споруджуються десь в кін. ХІ – на поч. ХІІ ст. Безперечно, що рубежі 
оборони давньоруського періоду спорудили на місці окремих не 
функціонуючих слов’янських ліній захисту. Проте місто будується за 
бургівським (замковим) зразком: дитинець – посад – окільний город; тобто, 
воно мало тричленну структуру. 

Результати багаторічних досліджень дають нам підстави виділити два 
етапи в розвитку давньоруського Пліснеська: перший охоплює поч. ХІ – 
пер. тр. ХІІ, а другий – др. тр. ХІІ – сер. ХІІІ ст. Протягом першого етапу місту, 
як уже зазначалося, передувало відкрите поселення, а згодом новосформоване 
городище складалося з дитинця, посаду та передмістя (окільної частини). Саме 
у цей час невід’ємною складовою цього комплексу був курганний некрополь, 
що знаходився на північ від міських стін в ур. “Поруби”. Дитинець 
розташовувався в ур. “Замчисько”. Протягом ХІ – на поч. ХІІ ст. його територія 
була забудована заглибленими житловими спорудами значно більших розмірів, 
аніж у слов’янські часи. Другий етап давньоруського Пліснеська 
характеризується значним економічним піднесенням, що яскраво відображено в 
матеріальній та духовній культурі місцевого населення. Перш за все це 
проявляється у планувальній структурі “Замчиська” та “Середгороддя”. В 
ост. чв. – кін. ХІ ст. починається трансформація заглиблених житлово-
господарських споруд в наземні, відбувається еволюція опалювальних 
пристроїв: від печей-кам’янок до купольних глинобитних печей. 

Важливою складовою планувальної структури дитинця і посаду з 
др. пол. ХІІ ст. (ІІ етап) були інгумаційні ґрунтові могильники. Ґрунтові 
тілопокладення виявлено в чотирьох місцях: два – на т. зв. “Середгородді” і по 
одному – на “Замчиську” та в ур. “Церквиська”. Наявність чотирьох 
могильників вказує на те, що поряд з ними мають бути залишки давньоруських 
церков. Яскравим підтвердженням сказаного є могильник на “Замчиську”. За 
попередніми підрахунками, протягом ХХ – на поч. ХХІ ст. тут відкрито понад 
170 ґрунтових інгумаційних поховань та зафіксовано залишки фундаментів 
великої кам’яної споруди (церкви?). Між іншим, давньоруські поховання відомі 
й за межами укріплень давньоруського міста (поблизу першої та п’ятої ліній 
захисту). 

Городище припинило своє функціонування у сер. ХІІІ ст. і як укріплене 
поселення більше не відновлювалося. Основною цьому причиною слід назвати 
масштабний руйнівний характер монгольської навали. Проте, ще з часів 
давньоруського міста, а згодом і на його руїнах зародився та продовжував 
функціонувати Підгорецький (“здавна іменований Пліснеський”) монастир. 
Його початки сягають др. пол. – кін. ХІІ ст., і, швидше за все, пов’язані з 
ур. “Оленин Парк”, де у 2007 р. нам вдалося відшукати ймовірні залишки 
культової споруди – монастирської дерев’яної церкви ХІІ–ХІІІ ст. Роботами 
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2007–2008 рр. під кер. Н. М. Білас було зафіксовано та досліджено фундаменти, 
а також підвальні приміщення великої кам’яної церкви, яка могла 
функціонувати у XVII–XVIII ст. У 2009 р. нами було зафіксовано рештки ще 
двох монастирських церков: за 150 м на північ від сучасної монастирської 
церкви збереглися кам’яні фундаменти церкви, поряд з якими віднайдено т.зв. 
“ризькі гроші” кін. XVI – сер. XVII ст.; фундаменти наступної будівлі (XІV –
 поч. XV ст.) відкрито у північно-західній частині ур. “Високе городиско”, за 
300 м на схід від сучасного монастиря. Перелічені вище залишки церков з 
великою долею вірогідності можна віднести до функціонування Пліснеського 
монастиря з кін. ХІІ ст. – до кін. XVIII ст. 

Загалом, у світлі нових археологічних пошуків Пліснеський археологічний 
комплекс постає як сукупність пам’яток, передусім слов’яно-руської та 
пізньосередньовічної доби: культових об’єктів, городищ, могильників, селищ, 
які протягом того чи іншого періоду були складовими певної моделі 
поселенської структури. 

 
 

Левик А. С. 
 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

ПЛІСНЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

Культурна спадщина потребує належної до себе уваги, опіки, захисту, 
охорони та збереження.  

У преамбулі до Закону України “Про охорону культурної спадщини” 
вказано, що ‘‘цей закон регулює правові, організаційні, соціальні та економічні 
відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, 
використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту 
традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх 
поколінь.  

Об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, 
охороняються державою.  

Охорона об’єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.” 

Фактично у цих трьох реченнях сконцентровано всі напрями діяльності з 
охорони історико-культурної спадщини, з переліком суб’єктів, які цим повинні 
займатися. Реалізація окреслених напрямків покладена на органи влади: 
державні та місцевого самоврядування. Організація цих заходів вимагає від 
органів влади цілеспрямованих зусиль у багатьох напрямках, бо саме поняття 
охорона культурної спадщини це – “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, 
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реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів 
культурної спадщини”. Отже, на органи влади і, тепер, на заповідник лягає 
відповідальність за організацію всіх цих заходів.  

Одним з перших заходів охорони класично вважається занесення об’єктів 
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 
Пліснеський археологічний комплекс має дві пам’ятки археології 
національного значення – городище літописного міста Пліснеськ VІII–XIII ст., 
курганний могильник XІ–XIІ ст. (рішення про занесення прийнято 
Постановами Кабінету міністрів № 1761 від 27.12.2001 та №928 від 03.09.2009) 
та пам’ятку архітектури національного значення ансамбль Підгорецького 
монастиря, до якого входить Церква Різдва Пресвятої Богородиці 1726–1750 рр. 
та Монастирські келії 1771–1786 рр. (Постанова Ради Міністрів УРСР від 
24.08.1963 № 970). Ці об’єкти занесені до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України. Для подальшої їхньої охорони, збереження та експонування 
необхідно, тепер уже у першу чергу адміністрації заповідника, організовувати 
різні відповідні заходи. 

Специфіка збереження і охорони пам’яток археології та пам’яток 
архітектури у значній частині різниться між собою. Так, пам’ятка архітектури, 
відповідно до свого предмету охорони, потребує консервації, реабілітації, 
пристосування, ремонту чи реставрації. А пам’ятка археології, в основному, 
консервації, музеєфікації та експонування знайдених артефактів і нерухомих 
частин пам’ятки вище денної поверхні. Спільним для цих видів об’єктів 
культурної спадщини є те, що щодо них здійснюється паспортизація.  

Для проведення консервації об’єктів культурної спадщини необхідне 
розроблення відповідної науково-проектної документації. 

Для запобігання руйнуванню об’єктів Пліснеського археологічного 
комплексу потрібно постійно проводити моніторинг стану археологічних 
об’єктів, недопущення на їхній території та в охоронних зонах самовільних 
руйнівних робіт. Для цього необхідне встановлення режиму використання 
пам’яток, їхніх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій.  

Охоронюваними археологічними територіями оголошуються території, на 
яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їхня наявність. 

Актуальним і дуже важливим стає це питання, як у науковій, так і в 
практичній площині, у зв’язку з тим, що дані об’єкти знаходять на території 
земель відповідної сільської ради або за межами населеного пункту. Тому з 
одного боку треба забезпечити пам’ятки від можливого руйнування, як було 
сказано вище (розорювання, проведення самовільних будівельних, 
меліоративних, розвідувальних чи інших робіт), а з другого – необхідно 
вказати, як ці землі, на яких розташовані пам’ятки, можуть використовуватися 
у цивільному обороті. Очевидним є і те, що всі відомі на сьогодні і занесені до 
Державного реєстру пам’ятки, як археології так і архітектури, повинні бути 
відображені у генплані розвитку села. У записці до генплану має бути окремий 
розділ – об’єкти культурної спадщини. 

Про інші заходи щодо охорони об’єктів культурної спадщини, 
організаційні, фінансові, матеріально-технічні, інформаційні треба зазначити, 
що частину з них має забезпечити новоутворений заповідник, а частину 
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державні центральні та місцеві органи охорони культурної спадщини та органи 
місцевого самоврядування. Так, наприклад, до повноважень центральних 
органів належать: 

– визначення меж територій пам’яток національного значення та 
затвердження їхніх зон охорони, охоронюваних археологічних територій, 
історичних ареалів населених місць; 

– здійснення нагляду за виконанням робіт з дослідження, консервації, 
реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації пам’яток та 
інших робіт на пам’ятках;  

– оголошення топографічно визначених територій чи водних об’єктів, в 
яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їхня наявність, 
охоронюваними археологічними територіями; 

– встановлення режиму використання пам’яток національного значення, 
їхніх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій, 
історичних ареалів населених місць; 

– заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює 
загрозу об’єкту культурної спадщини або порушує законодавство у сфері 
охорони культурної спадщини;  

– надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках національного 
значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних 
територіях, в історичних ареалах населених місць; 

– погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та 
ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на 
пам’ятках національного значення, їхніх територіях, в історико-культурних 
заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, 
на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених 
місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на 
об’єктах культурної спадщини;  

– призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток 
національного значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їхнього 
руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів чи проведення 
будь-яких робіт;  

– заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює 
загрозу об’єкту культурної спадщини або порушує законодавство у сфері 
охорони культурної спадщини;  

– видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток 
національного значення, припинення робіт на цих пам’ятках, їхніх територіях 
та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних 
ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності 
затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної 
спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом, дозволів або з 
відхиленням від них;  

– надання дозволів на відновлення земляних робіт;  
– формування і розміщення державного замовлення, укладення з цією 

метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, 
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реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток та інші заходи 
щодо охорони культурної спадщини.  

Як бачимо, повноважень дуже багато. Але найгіршим є те, що держава, на 
жаль, не фінансує робіт пов’язаних з дослідженням, консервацією, 
реабілітацію, музеєфікацією пам’яток та інших заходів щодо охорони об’єктів 
культурної спадщини.  

До повноважень районних державних адміністрацій, відповідно до їхньої 
компетенції у сфері охорони культурної спадщини належить: 

– забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози 
знищення, руйнування або пошкодження;  

– організація розроблення відповідних програм охорони культурної 
спадщини. 

Враховуючи все вище зазначене, бачимо, що роботи для всіх є достатньо. 
Але для початку необхідно зробити хоча б найважливіше: означити територію, 
обмежити несанкціонований доступ до пам’яток, позначити межі пам’яток і 
заповідника на відповідному картографічному матеріалі та ін. Необхідно також, 
проводити постійний моніторинг стану пам’яток, зокрема й пам’ятки 
архітектури національного значення ансамблю Підгорецького монастиря (в т.ч. 
й для продовження протизсувних робіт). Дуже важливою для реалізації заходів 
є співпраця з місцевими органами влади та громадою. Певні напрацювання у 
цьому напрямі вже є. Тож сподіваємось, що заповідник зможе успішно 
реалізовувати свої функції як наукова та просвітницька установа.  

 
 

Завітій Б. І. 
 

ПОСЕЛЕННЯ РАННЬОЗАЛІЗНОГО ВІКУ НА ТЕРИТОРІЇ 
ПЛІСНЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Найбільш яскраво на Пліснеському археологічному комплексі 

репрезентовані старожитності середньовічної доби. Проте, тут мають місце й 
матеріали доісторичних часів, зокрема ранньозалізного віку. Вперше на 
комплекси цього періоду вдалося натрапити І. Д. Старчуку, який у др. пол. 40-
х рр. ХХ ст. активно розкопував територію ур. “Замчисько”. Відтоді і до 
сьогодні, під час археологічних досліджень центральної частини слов’яно-
руського городища інколи трапляються рештки матеріальної культури, які 
відносяться ученими до висоцької культури (В. І. Канівець, 
Л. І. Крушельницька), або ж до черепино-лагодівської групи (VII–VI ст. до н.е.) 
(М. А. Филипчук). 

Згідно нумерації складових Пліснеського археологічного комплексу, 
запропонованої М. А. Филипчуком, розглядуване поселення ранньозалізного 
віку відоме як пам’ятка “Підгірці І”.  

Якогось окремішнього потужного культурного шару, що мав би 
відношення до старожитностей ранньозалізного періоду, на пам’ятці не 
фіксується. Зрештою, матеріали цього часу тут репрезентовані переважно 
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поодинокими рештками керамічних виробів, і, значно рідше, господарськими 
об’єктами. Вони залягають під верствою ґрунту, насиченою слідами діяльності 
людей у слов’янський час. Інколи, фрагменти кераміки ранньозалізного віку 
трапляються і за межами ур. “Замчиська”.  

Нині у дослідників Пліснеського археологічного комплексу, зокрема й у 
М. А. Филипчука, не викликає заперечень той факт, що поселення 
ранньозалізного часу Підгірці І мало відкритий (неукріплений) характер. Хоча, 
раніше існували інші думки з цього приводу. Свого часу, обстежуючи у 
пер. пол. 60-х рр. минулого століття Пліснеське городище, П. О. Раппопорт не 
зрозумів призначення зовнішніх ліній захисту, а тому й вирішив не враховувати 
їх при розгляді моделі укріпленого поселення слов’яно-руського часу. Для 
цього до уваги вчений взяв виключно укріплення внутрішнього плато 
городища, а зовнішні лінії оборони відніс до ранньозалізного віку. Водночас, 
перегляд матеріалів з досліджень 1946 р. І. Д. Старчуком зовнішньої лінії 
захисту в ур. “Поруби”, здійснений М. А. Филипчуком, масштабні розкопки 
цим же вченим у 1990 р. південних та південно-західних відтинків зовнішніх 
ліній, а також і роботи А. М. Филипчука 2015 р. на відрізку зовнішньої лінії на 
території курганного могильника (ур. “Поруби”), зовсім заперечують таку 
інтерпретацію. Усі зовнішні лінії захисту датуються виключно слов’янським 
часом і жодним чином не пов’язані із комплексами ранньозалізного віку. 
Аналогічно, ні одна з досліджених внутрішніх ліній оборони не функціонувала 
протягом зазначеного часового діапазону. Тому, розглядуване поселення 
Підгірці І слід розглядати виключно як відкрите селище ранньозалізного віку. 

 
 

Филипчук Г. В. 
 

ЯЗИЧНИЦЬКИЙ КУЛЬТОВИЙ ЦЕНТР  
У СТРУКТУРІ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПЛІСНЕСЬКА 

 
Складовою частиною Пліснеського археологічного комплексу протягом 

сер. – кін. VІІ – кін. Х ст. виступав культовий центр, що знаходився в 
ур. “Оленин Парк”.  

Сакральне місце було відкрите М. А. Филипчуком в результаті досліджень 
2009 р. З того часу і до сьогодні кожний польовий сезон на Пліснеську включає 
у себе роботи на території культового центру. Як наслідок такої прискіпливої 
уваги зі сторони археологів, вдалося дізнатися чимало важливих фактів про 
структуру сакрального осередку, його хронологію, динаміку розвитку, а також 
скласти попереднє уявлення про місце сакрального осередку у структурі 
слов’янського городища. 

Вже нині стало зрозуміло, що культовий центр виник у той час, коли ще не 
були споруджені укріплення слов’янського городища. Протягом сер. – 
кін. VІІ – VІІІ ст. сакральне місце передувало укріпленому поселенню. 
Зародження язичницького осередку пов’язане із функціонуванням т.зв. 
“жертовних ям” (сер. – кін. VІІ ст.) на південно-західному краю мисоподібної 
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площадки зазначеного урочища. Поверх таких об’єктів на поч. VІІІ ст. 
насипали “жертовний пояс” – верству ґрунту, насичену розсіяними 
ритуальними кремаційними та окремішніми інгумаційними похованнями із 
супровідним інвентарем (предметами озброєння, прикрасами, елементами 
поясних наборів тощо).  

У ІХ ст. споруджуються укріплення високого плато слов’янського 
Пліснеська. Мова йде у т.ч про лінію захисту № 7, репрезентовану ровом та 
валом, який опоясував північно-західну та східну частини площадки 
ур. “Оленин Парк”. У структурі культового осередку відбуваються деякі зміни 
та спостерігається насичення пам’ятки спорудами сакрального призначення. 
Так, на зламі VІІІ/ІХ – у пер. пол. ІХ ст. до “жертовного поясу” 
прибудовуються дерев’яні наземні будівлі суспільного призначення (контини), 
що як і попередній об’єкт, опоясують південно-західну частину площадки 
згаданого урочища. Згодом, впродовж др. пол. ІХ – пер. пол. Х ст. на місці 
попередніх контин будуються та функціонують нові, на цей раз із кам’яними 
фундаментами. В період ІХ–Х ст. на площадці культового осередку 
появляється і функціонує язичницький храм (майже в центрі пам’ятки).  

На поч. Х ст., коли споруджуються зовнішні лінії оборони слов’янського 
Пліснеська, структура сакрального місця переживає нові зміни. Саме у цей час 
припиняє функціонувати “жертовний пояс”, а поверх нього, через півстоліття, 
споруджуються примітивні дерев’яно-земляні оборонні конструкції, які 
функціонували у др. пол. Х ст. (вони опоясували західну та південну частини 
урочища). При цьому, під час насипання валу в сер. Х ст., не було пошкоджено 
ритуальних поховань самого “жертовного поясу”. В цей же час має місце 
перебудова оборонної лінії № 7 з північно-західної та східної сторони 
площадки ур. “Оленин Парк”. 

У ІХ–Х ст. на території культового центру функціонували ще низка 
об’єктів сакрального призначення, проте не завжди зрозумілої функції. 
Південний схил мисоподібного викінчення високого плато слов’янського 
городища опоясувала невеличка ритуальна лінія захисту, репрезентована 
насипом ґрунту і ровоподібним заглибленням, вимощеним переважно з 
обробленого каміння. Вона, як і усі відомі об’єкти язичницького осередку, 
припинила існувати в кін. Х ст. 

Окрім того, що культовий центр давніх слов’ян переживав синхронні зміни 
у своїй структурі як і саме слов’янське городище (мова йде за почерговість 
спорудження зовнішніх та внутрішніх оборонних рубежів, перебудову 
внутрішніх ліній захисту, зрештою й розростання укріпленого поселення), він 
також відігравав важливу роль у структурі останнього. Такий висновок можна 
зробити перш за все з огляду на географію язичницького осередку. Урочище 
“Оленин Парк”, де знаходився культовий центр – свого роду “центральний 
осередок” усього городища. Так було і в час, коли укріпленою площею 
Пліснеська було виключно високе плато (на викінченні якого й локалізувалося 
сакральне місце); такий стан справ спостерігався й у період, коли укріпленою 
була уся площа слов’янського городища, у т.ч. й “нижнє місто”. Між іншим, в 
Х ст. територія ур. “Оленин Парк” узагалі знаходилася у найбільш 
важкодоступному місці: адже з боку високого плато (з півночі) культовому 
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центру передували 7 внутрішніх ліній захисту, а з решти сторін його обороняла 
система зовнішніх рубежів; також слід врахувати й той факт, що на захід, 
південь та південний схід від мисоподібної площадки урочища розташовується 
крутий схил, який спадає у “нижнє місто”, а сам перепад між “верхнім” і 
“нижнім” містом сягає до 60–80 м (!). Без очевидної потреби такого насичення 
лініями захисту високого плато, як і утруднення доступу до культового центру, 
не існувало б. 

Не менш важливим у розумінні ролі язичницького осередку у структурі 
городища слов’янського часу є той факт, що нині на теренах Пліснеська ІХ–
Х ст. ані палаців ймовірної військової верхівки суспільства, ані центрів 
публічної, чи інших осередків духовної влади, окрім самого культового центру 
не відомо. Між іншим, протягом ІХ–Х ст. до сакрального місця були 
синхронними житлово-господарська забудова та два ґрунтові кремаційні 
некрополі. Перший з них розташовувався у південно-західній частині 
ур. “Замчисько”, на північ, у безпосередній близькості від самого культового 
центру. Це може свідчити про важливість давньослов’янського “місця мертвих” 
у духовній культурі мешканців Пліснеська та вказує на існування певних 
зв’язків між культовим місцем і некрополем. Інший ґрунтовий могильник 
зафіксований значно дальше культового осередку – аж у підніжжі лінії 
захисту № 4. 

Загалом, студії над цією проблемою ще далекі від свого остаточного 
завершення, як і поставлені недавно проблеми від свого вирішення. Нагальною 
нині потребою є зведення даних з досліджень усіх сезонів на культовому місці 
до єдиного “знаменника”, що допоможе відтворити динаміку розвитку 
язичницького осередку у повніших рамках та у більш вужчих, в хронологічному 
розумінні, аспектах. Потрібне також детальне вивчення до сьогодні нерозкритої 
території ур. “Замчисько”, з метою виявлення певного роду суспільних 
осередків на слов’янському городищі. Однак, вже нині отримана інформація 
свідчить на рацію М. А. Филипчука, який більше двох десятиліть назад 
запропонував інтерпретувати структуру Пліснеського городища слов’янського 
часу через призму полісної моделі суспільства. Видається, що саме у полісній 
структурі Пліснеська ІХ–Х ст. свої ключові позиції займав досліджуваний 
язичницький культовий осередок. 

 
 

Шелеп В. М., Филипчук А. М. 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРУ 
ПЛІСНЕСЬКОГО ГОРОДИЩА  
 У ДАВНЬОРУСЬКИЙ ПЕРІОД 

 
Історичний розвиток Пліснеська уже давно ставав предметом спеціальних 

студій. Окремі штрихи до відтворення картини історичного розвитку 
Пліснеська, у т.ч. й питань його формування та структури подавав ще 
І. Д. Старчук у др. пол. 40 -х рр. ХХ ст.; його підтримав О. М. Ратич. Згодом, у 
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сер. 50-х – в 60-х рр. минулого століття, коли свої роботи на пам’ятці проводив 
М. П. Кучера, науковцем була викладена доволі цікава динаміка розвитку 
городища. У ній вчений виходив із того, що історія Пліснеська була, нібито, 
одним з прикладів класичного розвитку давньоруських міст. Не сильно 
змінилося трактування цих питань у Р. С. Багрія, а також у більшості істориків, 
які розвиток давньоруського міста подавали, і почасти продовжують подавати 
через призму теоретико-методологічних підходів та на основі матеріалу, 
нагромадженого в основному у др. пол. ХХ ст. 

За останні два з половиною десятки років суттєво удосконалилися як 
теоретико-методологічна сторона джерельної бази, так і її кількісні параметри. 
Нині не викликає заперечень наукова думка М. А. Филипчука, запропонована 
на основі вже перших студій пам’ятки на початках 90-х рр. ХХ ст. про два 
періоди розвитку Пліснеська: слов’янський та давньоруський. Згідно міркувань 
вченого, протягом слов’янського часу городище характеризувалося полісною, а 
у давньоруський період – бургівською моделями. Це суттєво підкорегувало 
наші уявлення про зародження та динаміку розвитку Пліснеська. Більше того, 
як виявилося у процесі робіт, перегляду потребують уставлені 
“загальноприйняті” позиції щодо розвитку самого літописного міста. Таких є 
кілька. Наведемо головні з них.  

По-перше, давньоруське літописне місто безпосередньо не виростає зі 
слов’янського городища. Воно і справді виникає на місці спаленого 
укріпленого поселення ІХ–Х ст., але це відбувається не відразу – приблизно 
через століття з часу походу Володимира Святославовича на хорватів 
992 (993) р. Перші укріплення давньоруського часу будуються тут десь в кін. ХІ 
– на поч. ХІІ ст. Період ХІ ст. на Пліснеську репрезентований неукріпленим 
поселенням, до якого з півночі примикав курганний могильник ХІ – поч. ХІІ ст. 
(ур. “Поруби”). Саме на базі зазначеного неукріпленого селища й постало 
укріплене літописне місто. 

По-друге, площею укріпленого міста давньоруського часу (ХІІ–ХІІІ ст.) 
ніколи не було усе високе плато Пліснеська. Почергові дослідження практично 
усіх внутрішніх оборонних ліній пам’ятки (за винятком другої лінії захисту), 
вказують на відсутність оборонних конструкцій давньоруського періоду на 
лініях оборони №№ 1, 3, 4 та 5. У давньоруський час функціонували лише 
шоста та сьома оборонні лінії, які обмежували ур. “Замчисько” та “Оленин 
Парк” відповідно. Окрім головних оборонних рубежів, представлених 
масивними валами та ровами зазначених оборонних ліній, по краях площадки 
високого плато городища в ур. “Замчисько” також мали місце невеликі 
фортифікації. Одну з таких оборонних ліній вдалося дослідити саме на схилі 
південно-західної частини зазначеного урочища. 

Важливим питанням на нинішньому етапі розроблення проблематики 
старожитностей давньоруського міста є також питання його структури. 
Припущення про те, що в невеликому ур. “Оленин Парк” міг бути замок 
феодала, про що колись писали дослідники, нині має під собою певне 
підґрунтя. Саме завдяки розкопкам цього урочища М. А. Филипчуком 
впродовж 1993, 2007–2015 рр. вдалося отримати низку матеріалів 
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давньоруського періоду й зафіксувати незначну житлово-господарську 
забудову ХІІ–ХІІІ ст. Швидше за все саме тут і проживали бояри Арбузовичі 
(Ярбузовичі), проти яких свого часу воював Данило Романович. 

Ще однією укріпленою ділянкою літописного міста було ур. “Замчисько”. 
Тут поширювалася щільна житлова й господарська забудова, а також 
зафіксовано рештки кількох ґрунтових інгумаційних некрополів із типово 
християнським зразком захоронень: два ґрунтові тілопокладення виявлено на 
т. зв. “Середгородді”, один в ур. “Замчисько” та один в ур. “Церквиська”. Хоча 
слід зауважити, відомі християнські поховання і за межами укріпленої території 
городища. До речі, нині зафіксовані й окремі деструкції будівель, які можна 
віднести до християнських церков. Мова йде за рештки культової споруди на 
“Дитинці” та деструкції монастирської церкви (?) ХІІ ст. в ур. “Оленин Парк”, 
від якої лік своєї історії відраховує нинішній Підгорецький монастир ЧСВВ. 

Давньоруський Пліснеськ був оточений великою кількістю синхронних 
відкритих поселень у своїй близькій та далекій округах. Окрім того, слід 
пам’ятати, що поблизу укріпленої площі літописного міста розташовувалися 
окремі ремісничі осередки, як ось на західному відтинку високого плато між 
лініями захисту №№ 3 та 4, де віднайдено велику кількість залізних шлаків, 
безліч криці та декілька споруд господарського призначення ХІ – поч. ХІІ ст. 
тут міг локалізуватися певного роду ремісничий осередок. 

Подальші дослідження у цьому напрямку, зокрема систематизація усього 
матеріалу давньоруського періоду з Пліснеська, співставлення забудови 
ур. “Оленин Парк” та “Замчисько” із місцевими фортифікаціями, дозволить 
прийти до більш вагомих висновків. 

 
 

Филипчук А. М., Филипчук М. А. 
 

ОБОРОННІ ЛІНІЇ ПЛІСНЕСЬКОГО ГОРОДИЩА 
(НА МАТЕРІАЛАХ РОЗКОПОК 1990–2014 РР.) 

 
Пліснеське городище є однією з найбільш збережених та інформативних 

пам’яток слов’яно-руського часу усієї Східної Європи. Вивчення цього 
укріпленого поселення триває понад два століття. За цей час дослідники 
приділяли чимало уваги студіям над окремими складовими Пліснеського 
археологічного комплексу, вивчали їхню структуру, місце в системі заселення 
на мікрорівні тощо. 

В результаті проведених робіт вдалося сформувати загальну картину 
історичного розвитку цього, без перебільшення, унікального городища. Однак, 
чимало напрацювань наших попередників, з огляду на значне поповнення 
джерельної бази та удосконалення теоретико-методологічних підходів до її 
формування, нині виглядають дещо неповними. Йдеться, зокрема, про те, що 
археологи ХІХ–ХХ ст. вкрай рідко звертали увагу на оборонні лінії Пліснеська. 
Однак, самі фортифікації, по праву слід вважати єдиними виразниками 
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укріпленості тієї чи іншої пам’ятки (або ж окремої її складової). А тому, без 
досліджень оборонних ліній не можна отримати уявлення про хронологію 
останніх, а отже й належно співвіднести ту чи іншу фортифікацію із забудовою 
певної ділянки городища. 

За увесь час дослідження Пліснеська розкопки оборонних ліній пам’ятки 
проводилися лише у др. пол. 40-х рр. ХХ ст. (І. Д. Старчук) та протягом 1990–
2015 рр. (М. А. Филипчук, пізніше – А. М. Филипчук). Принагідно наголосимо, 
що усі схеми історичного розвитку Пліснеська (І. Д. Старчука, О. О. Ратича, 
М. П. Кучери, Р. С. Багрія та ін.), базувалися у т.ч. на дослідженнях оборонних 
ліній проведених ще І. Д. Старчуком. Фундаментальні, без сумніву, роботи 
цього археолога, утім стосувалися лише частково зовнішнього захисного 
рубежу в ур. “Поруби” та двох внутрішніх ліній оборони: №№ 6 та 7. 
Натомість, саме дослідженнями останніх 25 років було охоплено решту 
елементів системи захисту Пліснеського городища (низка відтинків зовнішніх 
захисних рубежів, внутрішні лінії захисту №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 та ін. 
різнофункціональні вали). Фактично, єдиною до сих пір не вивченою 
залишається друга внутрішня лінія захисту. Отримана таким чином інформація 
не лише проливає світло на конструкцію, хронологію та функцію тих чи інших 
досліджених фортифікацій, але й сприяє новому баченню динаміки розвитку 
городища як укріпленого поселення. 

Загалом, функція, характер та топографія оборонних споруд Пліснеська 
дають змогу розділити наявні лінії захисту на дві умовні групи: зовнішні та 
внутрішні. Зовнішні фортифікації локалізуються по периметру циркоподібної 
улоговини, у якій знаходиться сам археологічний комплекс, у т.ч. слов’янське й 
давньоруське городища. Внутрішні лінії захисту обмежують переважно верхнє 
плато цієї улоговини.  

І. Зовнішні оборонні рубежі. Перші дослідження цих фортифікацій було 
проведено ще у 1946 р., однак результати цих робіт не були введені у науковий 
обіг належним чином. 

Зовнішні лінії захисту дійшли до наших днів у вигляді досить добре 
збережених ровів та земляних валів. Візуально навіть сьогодні вдається 
простежити, що характерною ознакою цих ліній було те, що вони 
“ламалися/вигиналися” через кожні 12–14 м під кутом 145–155°. 
Широкомасштабними розкопками 1990 р. вдалося з’ясувати, що в основі 
сучасних гребенів насипів валів зовнішніх оборонних рубежів знаходилася 
дерев’яна стіна (частокіл), до напільної сторони якої примикали земляні 
“відкоси”. Саме на своєрідному “зламі” зовнішньої лінії пощастило відшукати 
прибудову до валу. Розташування останньої та й сама топографія оборонної 
лінії вказує на ймовірність ведення звідти фланкуючого обстрілу. 

Цікавим видається питання хронології зовнішніх ліній захисту. Верхня 
хронологічна межа функціонування цих фортифікацій не викликає особливих 
заперечень (кін. Х ст.), чого не скажеш про час їхнього спорудження. 
Спираючись на отриманий матеріал, можна припустити, що будівництво 
зовнішніх валів здійснювалося десь у рамках Х ст., ближче до його першої 
половини.  
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ІІ. Більш складною структурою характеризувалися внутрішні захисні 
рубежі. Усього налічується 7 основних оборонних ліній (нумерація з півночі /з 
зовні від ур. “Поруби”/, не враховуючи зовнішніх фортифікацій), або 8 валів 
(нумерація, з півдня /з середини, від ур. “Оленин Парк”/); лінія захисту № 6 
складається з 2-х основних валів: №№ 2 та 3). Окрім зазначених, є ще 
допоміжні та “культові” фортифікації.  

1. Внутрішня лінія захисту № 7 /вал № 1/. Складна фортифікація, 
репрезентована двома відтинками укріплень, перший з яких обмежував 
північно-західну та східну, а другий – південну та західну окраїни мисоподібної 
площадки ур. “Оленин Парк”. Південно-західний відтинок сьомої лінії захисту 
вперше досліджувався у 1946 р., а її північно-західна частина – у 1949 р. 
Згодом, у 1993 р. на місці розкопу І. Д. Старчука 1949 р. було проведено 
додаткові дослідження. Їхні результати дали привід відкинути версію про 
оборонну вежу на цьому місці та ствердити наявність трьох різночасових 
крепід в основі місцевого валу. Згідно стратиграфічних спостережень, перша 
крепіда-стіна функціонувала протягом сер. ІХ – кін. Х ст. (у слов’янський 
період). 

Нові дослідження східної частини лінії захисту № 7 мали місце у 2010 р. 
Вдалося з’ясувати, що у слов’янський час (ІХ–Х ст.) тут функціонували дві 
різночасові лінії захисту. Перша з них (кін. ІХ – пер. пол. Х ст.) представлена 
відносно примітивними дерев’яними та земляними укріпленнями (насипом 
валу з прибудовою), а друга (др. пол. Х ст.) – потужними дворівневими 
дерев’яно-земляними конструкціями з кам’яною крепідою на гребені насипу 
валу та рештками кам’яних бійниць на верхньому рівні. Від давньоруських 
фортифікацій (сер. ХІІ – сер. ХІІІ ст.), які були споруджені на насипаній поверх 
слов’янських оборонних об’єктів ґрунтовій платформі, зафіксовано рештки 
дерев’яних укріплень. Цікаво, що у слов’янський час протягом др. тр. Х ст. 
досліджуваний відтинок лінії захисту тимчасово не функціонував, оскільки на 
середині внутрішнього схилу валу тут було споруджено піч побутового 
призначення. 

Північно-західні та східні відтинки лінії захисту № 7 виявилися набагато 
масивнішими за примітивні дерев’яно-земляні конструкції (у вигляді насипу 
валу, нерідко ескарпованого, до якого примикали наземні прибудови), що 
локалізувалися на західних та південних окраїнах мисоподібної площадки 
ур. “Оленин Парк”. Розкопки 2007, 2009–2015 рр. засвідчили два періоди 
функціонування цього відтинку оборонної лінії: слов’янський – др. пол. Х ст. та 
давньоруський – сер. ХІІ – сер. ХІІІ ст. У давньоруському горизонті, до речі, 
іноді доволі таки яскраво простежувалися сліди від частоколу. 

2. Лінія захисту № 6 /вали №№ 2 та 3/. Вал № 2 раніше досліджувався 
розвідковою траншеєю І. Д. Старчука у 1946 р. На думку дослідника, 
оборонний вал був насипаний одноразово, хоча розкопки 2000 р. цієї ж 
фортифікації (ближче до східних країв верхнього плато) свідчать, що таке 
твердження, швидше за все, є наслідком збереженості самого валу. Останні 
роботи на валу свідчать про два періоди його функціонування – слов’янський 
(приблизно протягом Х ст.) та давньоруський (час припинення функціонування 
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– рубіж ХІІ/ХІІІ ст.). Впродовж першого періоду вал № 2 був представлений 
кам’яною крепідою та примикаючою до неї, з внутрішнього боку, оборонною 
дерев’яною кліттю. Від давньоруських конструкцій також вдалося простежити 
дерев’яну кліть. 

3. Лінія захисту № 5 /вал № 4/ досліджувалася у 2011 р. Фортифікаційний 
рубіж функціонував виключно протягом слов’янського періоду розвитку 
Пліснеська: оборонні споруди ІХ ст. (вал і наземна прибудова) були 
удосконалені новими, які існували у пер. пол. Х ст. (вал з наземною 
прибудовою), а згодом були кардинально перебудовані приблизно з сер. Х ст. 
(штучне нарощення ґрунту, на якому ближче до вершини насипу споруджено 
конструкції типу заборол, до яких у напрямку внутрішнього підніжжя валу 
примикала штучна ґрунтова платформа, сформована переважно із 
перевідкладених лесових та глеєвих суглинків). Найбільш пізні конструкції 
валу № 4 припинили функціонування в кін. Х ст. 

4. Лінія оборони № 4 /вал № 5/ – єдина внутрішня фортифікація, яка 
вивчалася великими площами протягом 4-х сезонів (2007–2009, 2012 рр.). Це 
один з найбільш масивних оборонних рубежів усього городища. Дослідження 
його хронології дозволили говорити, що давньоруські матеріали тут відсутні 
узагалі. Перший етап функціонування (близько кін. ІХ – пер. пол. Х ст.) лінії 
захисту № 4 представлений примітивними дерев’яно-земляними укріпленнями 
з валоподібного насипу ґрунту та прибудови до валу. 

Протягом другого етапу функціонування (близько сер.–др. пол. Х ст.) на 
місці дерев’яно-земляних укріплень, які були знівельовані, споруджено новий 
двохярусний фортифікаційний рубіж та масивний рів. Новозбудований вал № 5 
складався з повздовжнього насипу та “руштових” дерев’яних конструкцій 
(заповнених, як правило, лесом та глеєм), що знаходилися перпендикулярно до 
гребеня валу фортифікації. Простір, утворений такою системою розташування 
“підпірних стін”, виявився залишками бойових камер (своєрідних проходів) та 
бійниць. Кожна з камер мала незначний трапецієподібний у плані розхил. В 
межах гребеня валу “підпірні стіни” з’єднувалися горизонтально покладеними 
балками, які могли бути внутрішніми стінами т.зв. “заборол”, що складали 
верхній рівень оборонної лінії, до якої вели східці, збудовані на похилій 
поверхні “підпірних стін”. Цікаво, що на гребені валу, в межах кожної із цих 
конструкцій, збереглися великі камені, можливо, залишки фундаментів веж. З 
північного (напільного) боку, бійниці були укріплені кам’яною крепідою, яка 
заходила у її створ і при цьому не підносилася вище долівки бойових камер. З 
північної сторони від кам’яної крепіди, схил валу виявився облицьований 
плескатим камінням середніх та великих розмірів. Останні рівномірно 
покривали не лише зовнішні схили земляного насипу, але й частково 
піднімалися на протилежний схил рову.  

5. Лінія оборони № 3 /вал № 6/ виявилася слабше збереженою, у порівнянні 
з попередніми фортифікаціями. Дослідження валу у 2014 р., на цей раз дещо 
прогнозовано, ствердили, що він функціонував виключно у слов’янський час. 
Зафіксовано два етапи існування оборонної лінії. Ранні фортифікації датуються 
пер. пол. Х ст., більш пізні – др. пол. Х ст. Конструкції обох етапів були доволі 
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примітивними: вони представлені дерев’яно-земляними укріпленнями, від яких 
нині залишилися лінзоподібні насипи валів та прибудови до останніх.  

6. Лінія оборони № 2 /вал № 7/ наразі ще не вивчалася. Її розкопки 
завершать перший цикл у вивченні усієї оборонної системи Пліснеська.  

7. Лінія захисту № 1 /вал № 8/ досліджувалася у 2015 р. Відомості про 
результати вивчення цього валу можна почерпнути у праці 
Н. - М. О. Рибчинського, Я. Р. Брика та А. М. Филипчука, що вміщена у цьому 
збірнику. 

ІІІ. Допоміжні оборонні рубежі. У 2009 р. вивчалися невеличкі укріплення, 
що простягнулися по краях та схилах місцевого плато вздовж західної та 
південно-східної площадок ур. “Замчисько”. Встановлено два періоди їхнього 
функціонування: слов’янський (час прининення існування – кін. Х ст.) та 
давньоруський (протягом др. пол. ХІІ ст. – сер. ХІІІ ст.). Слов’янський період 
цієї фортифікації репрезентували невеличкий земляний насип та наземна 
прибудова до валу. В давньоруський період поверх конструкцій слов’янського 
часу спорудили дерев’яні укріплення типу заборол.  

ІV. Культові “лінії захисту”. Окрім традиційних фортифікацій на 
Пліснеську зафіксовано й такі “оборонні” конструкції, які слід віднести до 
культових. Мова, зокрема, йде про невеличку лінію “захисту”, що опоясувала 
південну частину крутого схилу культового місця в ур. “Оленин Парк”. Вона 
представлена насипом валу та вимощеним камінням ровом з внутрішньої від 
схилу сторони. Час припинення функціонування – кін. Х ст.; ймовірний період 
функціонування – протягом Х ст. 

Як бачимо, оборонна система Пліснеська протягом слов’янського й 
давньоруського періодів була доволі складною і, очевидно, добре продуманою. 
Як зовнішні, так і усі внутрішні лінії оборони мали стосунок до слов’янського 
городища ІХ–Х ст., яке у цей період характеризувалося полісною моделлю. У 
давньоруський період (ХІІ–ХІІІ ст.) тогочасне укріплене поселення, 
споруджене за бургівською моделлю, обмежувалося лише сьомою та шостою 
основними внутрішніми лініями захисту, а також додатковими фортифікаціями. 

 
 
 

Білас Н. М., Серцелевич Р. В.  
 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ПІДГОРЕЦЬКОГО МОНАСТИРЯ ЧСВВ У 2007–2008 РР. 

 
У результаті археологічно-архітектурних розкриттів (сумарною площею 

156 м²), здійснених на території Підгорецького василіанського монастиря 
Благовіщеня Пречистої Діви Марії у 2007–2008 рр. було встановлено стан 
збереження, зафіксовано параметри, будівельно-технічні та технологічні 
особливості спорудження підземних мурувань монастирської споруди, 
виявленої на відстані 10 м на південь від сучасної дзвіниці, на глибині 0,30–
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0,50 м від денної поверхні. Будівля відносно добре збережена, особливо її 
вертикальні частини, перекриття ж у своїй більшості зруйновані (збереглось 
лише у північно-східній частині). 

Досліджуваний об’єкт має південно-західну орієнтацію. Він складається з 
трисекційного приміщення, з’єднаного між собою зруйнованими хрещатими 
склепіннями. Зі сходу в глибину споруди ведуть два окремих (паралельних 
один одному) сходові марші, розділені муром. Основний матеріал будівлі – 
гладка цегла розмірами 285–290×145×65мм та білокам’яні квадри, а також 
необроблене каміння, хоча у засипі була присутня також різноформатна 
пальцівка. Цегляна кладка (середня ширина – 1100 мм) проста, з 
фрагментарними тичковими вставками. Кам’яна кладка – бутова, шариста. 
Розшивка швів – випукла. Сходинки різні за розмірами і формою, кам’яні. 
Максимальне заглиблення на об’єкті від умовної нульової точки – 4100 мм. 

Стратиграфія у внутрішній частині розподіляється на три загальні групи 
шарів. Першу (верхню) групу складають страти і заглиблення, які 
сформувались і виникли після припинення функціонування досліджуваної 
споруди. Вони насичені елементами деструкцій об’єкту. До другої групи 
відносяться страти з об’єктами, що з’явились в часі побудови та 
функціонування споруди. Третю групу складають шари з об’єктами, 
сформованими до будівництва споруди.  

В ході рятівних археологічних досліджень виявлено кілька сотень рухомих 
артефактів ХІ–ХХ ст., які збагачують наші знання про історію розвитку цієї 
частини території Підгорецького василіанського монастиря Благовіщеня 
Пречистої Діви Марії. Серед рухомого археологічного матеріалу слід 
відзначити наявність скляного (фрагменти штофів, плесканок, сулій, 
дзвоникоподібних келехів та ін.) і керамічного (фрагменти горщиків, мисок, 
глеків та ін.) посуду XVII–XVIII ст.; металеві натільні хрестики ХІХ – поч. 
ХХ ст.  

Опрацьований матеріал дає можливість датувати час побудови та 
функціонального використання споруди. Споруджено об’єкт на межі XVII–
XVIII ст. Впевнено можна казати про припинення його функціонального 
використання не пізніше кінця 1950-х рр. Планувально-конструктивні 
особливості споруди підводять до висновку про допоміжне (господарське) 
функціональне призначення її підземних мурувань протягом тривалого часу. 

Археологічні дослідження 2007–2008 рр. на території Підгорецького 
василіанського монастиря Благовіщеня Пречистої Діви Марії дозволили 
зафіксувати товщину та характеристики культурного шару, стан та 
конструктивні особливості фундаментів виявленої споруди, складну 
гідрогеологічну ситуацію території. На підставі аналізу результатів досліджень 
було зроблено висновок про потребу більш повних археологічних досліджень 
на території Підгорецького василіанського монастиря Благовіщеня Пречистої 
Діви Марії. Зокрема, розкриттів потребує як досліджуваний об’єкт (у східному 
напрямі) так і інші, що було реалізовано у наступні роки М. А. Филипчуком. 
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Гринюка Б. М., Партика М. В., Филипчук М. А. 
 

НОВІ ДАНІ ПРО МОНАСТИРСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ 
ПЛІСНЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 (НА МАТЕРІАЛАХ РОЗКОПОК 2012–2014 РР.) 
 
Складовою Пліснеського археологічного комплексу виступають 

середньовічні та новочасові старожитності Підгорецького монастиря, який ще 
до недавніх часів мав подвійну назву – “Підгорецький, здавна іменований 
Пліснеський”. 

Початки історії монастиря сягають ще давньоруського періоду (др. пол. –
 кін. ХІІ ст.). І у наші часи на мармуровій плиті в сучасній монастирській церкві 
зустрічається напис латинською мовою “Вдячна княжна Олена, дочка князя 
Всеволода, у 1180 році цей монастир вперше заснувала”. Археологічні 
свідчення для підтвердження цієї легенди вдалося здобути у результаті 
розкопок 2007 р. ур. “Оленин Парк”. 

Загалом, планомірними чи випадковими роботами на Пліснеському 
археологічному комплексі вдалося виявити чимало нових сакральних 
старожитностей, які суттєво доповнюють наші знання про історію одного з 
найдавніших в Україні монастирів. Особливо актуальними є матеріали, здобуті 
в процесі робіт 2012–2014 рр., проведені М. А. Филипчуком за участю 
співавторів тез доповіді – Б. М. Гринюки та М. В. Партики. 

У 2012 р. на території сучасного Підгорецького монастиря ЧСВВ, поблизу 
електричної підстанції було закладено розкоп ІІІ (площею 20 м²). На відкритій 
площі вдалося зафіксувати північно-східний кут кам’яної монастирської будівлі 
кін. ХVІІ–ХІХ ст., який згідно планування, слід віднести до житлових 
приміщень, де були розташовані келії. У розкопі також зустрічався 
нечисленний керамічний, рідше залізний інвентар та монети переважно 
др. пол. ХVІІІ – поч. ХІХ ст. 

Окрім цього, в сезоні 2012 р., при дослідженні лінії захисту № 4 (розкоп І), 
вдалося натрапити на свого роду “загату”, споруджену монахами у ХVІІ ст. на 
дні рову місцевого валу, який на той час вже не виконував оборонного 
призначення. Така конструкція, на думку М. А. Филипчука та 
А. М. Филипчука, мала б оберігати від змивних процесів осінніх та весняних 
паводків синхронні будівлі монастиря, що розташовувалися нижче по схилі 
плато. 

В сезоні 2013 р. на ділянці своєрідного “трикутника” між сучасними 
будівлями реколекцій, трапезною та монашими келіями монастиря ЧСВВ було 
закладено розкоп І (площею 128 м²). Тут вдалося відкрити рештки 3 
різночасових кам’яних монастирських будівель (XVІІ ст., пер. пол. ХVІІІ ст. та 
сер. ХІХ ст.). У їхньому заповненні віднайдено численний рухомий матеріал, 
передусім кераміку, кахлі та монети зазначених періодів. 

Дослідженнями 2014 р. планувалося перевірити версію про розташування 
однієї з колишніх в’їзних брам до монастиря на території сучасного 
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монастирського подвір’я. У траншеї І (площею 12 м²) вдалося віднайти лише 
кут дерев’яної споруди пізнього середньовіччя, а також рухомий матеріал у 
вигляді передусім керамічних решток пізнього середньовіччя/ нового часу і 
слов’яно-руської доби, рідше фрагментів скляних та залізних виробів. 

Загалом, роботи 2012–2014 рр. відкрили чимало цікавих сторінок з історії 
Підгорецького монастиря, розташованого на теренах Пліснеського 
археологічного комплексу. Отримані результати намітили й нові напрямки 
пошукових робіт у найближчому майбутньому. 

 
 

Якубовська О. З., Филипчук М. А. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2015 Р.  
У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ 

ПЛІСНЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 
Протягом липня 2015 р. Інститут археології Львівського національного 

університету імені Івана Франка проводив фундаментальні та рятівні 
археологічні дослідження на території Пліснеського археологічного комплексу. 
Цього року південну частину пам’ятки вивчала експедиція під керівництвом 
директора ІА ЛНУ ім. І. Франка М. А. Филипчука, а у північній частині 
комплексу польові пошуки велися експедицією під керівництвом 
А. М. Филипчука. 

Головні завдання експедиції полягали у проведенні пошукових досліджень 
в ур. “Побіч” та у продовженні робіт на місці язичницького культового центру 
кін. VІІ–Х ст. в ур. “Оленин Парк”. Для виконання цих завдань було закладено 
2 розкопи.  

Розкоп І (площею 41,5 м²) локалізувався на схилі пологого пагорбу в 
ур. “Побіч”, недалеко від місцевого струмка, на південь від шосе Золочів-
Броди. Основною метою досліджень у цьому місці городища було 
встановлення наявності чи відсутності житлової забудови VІІІ–Х ст., позаяк 
значну частину підйомного матеріалу на місцевій поверхні складали якраз 
фрагменти керамічного посуду зазначеного періоду. Рештки життєдіяльності 
цього ж часу зафіксовано у культурному шарі (у верстві сірих опідзолених 
суглинків). Окрім фрагментів керамічних посудин VІІІ–Х ст., було віднайдено 
кераміку ранньозалізного віку, чимало глиняної вимазки, вуглики, а також 
шлаки. Деструкцій нерухомих об’єктів, за винятком частини заглибленої 
споруди під квадратної форми (ІХ–Х ст.), не виявлено. 

Розкоп ІІ (площею 36 м²) закладено в ур. “Оленин Парк”, поруч зі східною 
частиною розкопу ІІ 2014 р., перпендикулярно до насипу невеликого валу. 
Північно-східний кут розкопу був поруйнований дослідженнями 
Т. Земенського 1883 р. Основна мета робіт полягала у продовженні 
планомірного розкриття території язичницького культового центру.  
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В межах дослідженої площі давньоруський горизонт був представлений 
деструкціями лінії оборони ХІІ–ХІІІ ст., а також рештками кам’яної кладки, 
призначення якої поки що залишається не з’ясованим. Вдалося виявити велику 
кількість фрагментів давньоруського керамічного посуду, численні металеві 
знахідки (вістря стріл, ножі, цвяхи, голки, фрагмент пилки, висячого замка, 
писало), пряслиця з рожевого сланцю, точильні бруски та ін. Слов’янський час 
репрезентували деструкції валу кін. Х ст., залишки кам’яної вимостки у 
північній частині розкопу, а також низка об’єктів, що, ймовірно, мали культове 
призначення і були пов’язані з функціонуванням тут язичницького релігійного 
центру. Керамічні матеріали з цього горизонту представлені фрагментами 
ліпного та ранньокружального посуду VІІІ ст. і ІХ–Х ст. 

По завершенню польових досліджень на місці обох розкопів проведено 
рекультиваційні роботи. 

 
 

Рибчинський Н.-М. О., Брик Я. Р., Филипчук А. М. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЇ ЗАХИСТУ № 1  
ПЛІСНЕСЬКОГО ГОРОДИЩА У 2015 Р. 

 
Дослідження Пліснеського археологічного комплексу у сезоні 2015 р. 

відбувалося силами двох експедицій. Того польового сезону у північній частині 
комплексу працювала експедиція під керівництвом А. М. Филипчука, в якій 
активну участь брали співавтори праці – Н.-М. О. Рибчинський  та Я. Р. Брик. 

Основна мета досліджень полягала у продовженні фундаментальних та 
рятівних робіт на пам’ятці. Мова, перш за все, йде про подальші планомірні 
масштабні дослідження системи захисту високого плато Пліснеського 
городища (ур. “Високе городиско”) започатковані ще 2007 р., а також про 
уточнення хронології місцевого курганного некрополя (ур. “Поруби”). 
Об’єктами польових студій було обрано першу внутрішню лінію захисту/ 
вал № 8 (розкоп І) та відтинок зовнішнього оборонного рубежу й один з насипів 
курганного могильника (розкоп ІІ). 

На особливу увагу заслуговують саме матеріали з досліджень першої лінії 
захисту високого плато Пліснеська. Адже, до останнього часу, це була одна з 
двох недосліджених внутрішніх ліній оборони. Для з’ясування конструктивних 
особливостей, часу, можливих етапів функціонування укріплення, а також 
характеру забудови західної ділянки городища (між лініями захисту № 1 та 
№ 2) було закладено розкоп І, площею 40 м². 

Отримана у розкопі І інформація дозволяє стверджувати, що перша 
оборонна лінія складалася із відносно примітивних дерев’яно-земляних 
укріплень, представлених валоподібним насипом ґрунту (об’єкт № 1) та 
прибудовою до валу (об’єкт № 1а), на долівці якої вдалося зафіксувати 
вогнище. Перша лінія оборони високого плато городища припинила 
функціонування в кін. Х ст. Доволі добре час існування оборонного рубежу 
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встановлюється за хронологією функціонування двох жител заглибленого типу, 
що локалізувалися поблизу, у напрямку внутрішнього боку валу, на місці 
прибудови до нього. Перше з жител припинило функціонувати десь у 
пер. пол. Х ст. (об’єкт № 2а) (що до речі, уточнює час існування самих 
фортифікацій !), а друге житло датується др. пол. ХІ ст. (об’єкт № 2). Варто 
також зазначити, що на відтинку південної частини прибудови до валу у 
пер. пол. ХІІ ст. було закладено жіноче (?) ґрунтове інгумаційне поховання (за 
християнським взірцем) (об’єкт № 3). Трохи далі, на південь від нього, 
розташовувалися два ледь заглиблені у ґрунт об’єкти (№№ 4 та 4а) невідомого 
призначення, час існування яких попередньо слід встановити у рамках першого 
давньоруського періоду розвитку Пліснеська (ХІ ст.).  

Подальше вивчення широкою площею лінії захисту № 1, як і прилеглої 
території, дозволить більше сказати про конструкцію цієї фортифікації та 
характер забудови місцевої ділянки високого плато Пліснеська. 

 
 

Змерзла С. М., Филипчук А. М. 
 

ПРО ДЕЯКІ ФІБУЛИ З КУЛЬТОВОГО МІСЦЯ 
ПЛІСНЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Особливе місце у структурі Пліснеського давньослов’янського культового 

центру протягом кін. VІІ – поч. Х ст. займав “жертовний пояс”. Цей 
сегментоподібний у перетині та продовгуватий у плані сакральний об’єкт, 
відкритий ще 2009 р., був представлений сукупністю ритуальних інгумаційних 
та кремаційних захоронень. Практично кожне інгумаційне поховання, 
локалізоване в межах “жертовного поясу”, супроводжувалося певним набором 
речей: елементами поясної гарнітури, фібулами, предметами озброєння, 
кам’яними формочками для лиття тощо.  

З-поміж переліченого інвентарю на увагу заслуговують перш за все 
фібули; адже, саме вони, як це прийнято вважати, нерідко послуговують 
хорошими індикаторами при визначенні хронології певних об’єктів, а також 
сприяють датуванню цілих комплексів, культурних шарів тощо. Разом з 
вивченням еволюції керамічних комплексів, дослідження інших елементів 
давнього одягу населення середньовічної доби (у т.ч. й фібул), дозволяє 
поглиблювати розробки з питань періодизації та хронології старожитностей 
вказаного хронологічного діапазону.  

Протягом останніх кількох польових сезонів на Пліснеську було 
віднайдено декілька фібул середньовічної доби. У цій праці розглядаються 
лише три з них: одна двочленна псевдопідв’язна та дві малі пальчаті застібки. 

Двочленна псевдопідв’язна фібула (інвент. № 3636, ІА 15/М 168) була 
віднайдена в розкопі ІІІ 2009 р. у заповненні “жертовного поясу”, поблизу 
ритуального поховання № 5. Фібула складається з голівки, широкої спинки 
(перша частина), ніжки та пружинного апарату (друга частина застібки). 
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Корпус артефакту суцільний, литий із кольорового металу (бронзи ?). Довжина 
екземпляру складає 34 мм, вага – 3,61 гр. 

Застібка належить до т.зв. “візантійських” литих фібул із псевдопідв’язним 
приймачем. Дуже близька у плані аналогії фібула з Новіодунуму датується 
VІ ст. Подібні знахідки, до речі, відомі й за матеріалами слов’янських пам’яток 
Східної Європи. 

Варто зауважити, що окрім вказаної фібули поруч з ритуальним 
захороненням № 5 “жертовного поясу” культового місця було віднайдено 
також рештки ліпної та ранньокружальної кераміки VІІІ/ІХ ст. Тим же часом, 
на думку М. А. Филипчука, слід попередньо датувати сам комплекс 
ритуального поховання. Швидше за все, час потрапляння описаної фібули до 
“жертовного поясу” можна віднести до VІІІ ст. 

Інші дві застібки, про які йде мова – малі пальчаті фібули. Перша з них 
(інвент. № 5671, ІА 15/М 315) віднайдена в розкопі І 2010 р. у заповненні 
“жертовного поясу” поза окремими комплексами поховань. Фібула складається 
зі щитка, дужки, ніжки, пружинного апарату, голки та приймача. Довжина 
артефакту – 34,5 мм, вага – 5,4 гр. Ще одна мала пальчата фібула 
(інвент. № 5793, ІА 15/М 408) була віднайдена в розкопі І 2010 р., поруч з 
комплексом ритуальних захоронень № 3. Фібула складається зі щитка, дужки, 
ніжки, пружинного апарату, голки та приймача. Довжина артефакту – 34,5 мм, 
вага – 6,1 гр. 

Відмінності між двома малими пальчатими фібулами полягали лише у 
конструкції пружинного апарату, який у першому випадку виявився 
виготовленим із кольорового металу, а у другому – з заліза (сам корпус фібул 
вилито з кольорового металу – бронзи ?). За формою обидва артефакти майже 
однакові і лише у декількох мм відрізняються довжинами щитків, ніжок, 
відростків фібул. Однак, фібули все ж не ідентичні. 

Схожі застібки відомі за матеріалами слов’янських пам’яток Горошево, 
Сучава-Шипот, Меджибіж та ін. 

Описані фібули по різному іменують у літературі: як “мазуро-германські”, 
“пост-східно-германські пальчаті”, “дунайські” чи “малі пальчаті” тощо. 
Використовуючи напрацювання І. О. Гавритухіна, які значною мірою 
базувалися на розробках Й. Вернера, можна стверджувати, що наша фібула 
відноситься до мініатюрних, або ж малих пальчатих застібок. Її тип – 
Пергамон–Тай-зее, підтип – гладкі (неорнаментовані), серія – Б. 

Неоднаковим є й бачення хронології зазначених застібок. Як правило, їх 
датували у рамках від VІ до VІІ ст. Цікаві й цілком справедливі судження щодо 
цього питання, на нашу думку, висловлює київський археолог 
А. В. Панікарський. Він, зокрема, зазначає, що частина пальчатих фібул була 
віднайдена на Пастирському городищі, в т.ч. у спорудах, які згоріли в час 
гибелі самого укріпленого поселення (сер. VІІІ ст.) А тому, малі пальчаті 
фібули цілком могли побутувати до цього хронологічного рубежу. 

Звертаючись до аналізу конкретного знаходження досліджуваних малих 
пальчатих фібул у “жертовному поясі”, а саме, до стратиграфічних 
спостережень, наявності поблизу на рівні горизонтальної стратиграфії інших 
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датуючих матеріалів (в т.ч. керамічних комплексів), М. А. Филипчук 
попередньо продатував фібули стиком празької й райковецької культур. 
Зважаючи ж на типологічний аналіз знахідок, час їхнього побутування, на наш 
погляд, може бути визначений як VІІ – пер. пол. /сер./ VІІІ ст., а час 
потрапляння у “жертовний пояс” язичницького культового місця у Пліснеську 
– рубіж VІІ/VІІІ ст. – пер. пол. VІІІ ст.  

Подальше вивчення решти фібул з культового місця внесе більше ясності у 
розуміння їхньої хронології. Окрім того, зазначені знахідки найближчим часом 
будуть аналізуватися методами природничих наук (у т.ч. фізико-хімічні методи, 
перш за все – рентгеноскопічний аналіз). Це дозволить пролити світло на такі 
питання, як характер сплаву фібул, окремі технологічні аспекти їхнього 
виготовлення тощо. 
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