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 6  7 

Д О      Ч И Т А Ч А 
 

Створення Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” 
відкрило нові можливості наукового пізнання старожитностей Пліснеського 
археологічного комплексу. До цього часу останні наукові здобутки, новітні 
археологічні та історичні відкриття у Пліснеську публікувалися в декількох 
фахових виданнях. Основні результати польового вивчення складових 
археологічного комплексу, осмислення отриманих матеріалів та їхній аналіз 
висвітлювалися головно у “Віснику Інституту археології” – щорічнику, який з 
2006 р. видає Інститут археології Львівського національного університету 
ім. Івана Франка. Зрештою, саме Інститут археології і проводив наукові 
пошуки на пам’ятці в останні півтора десятиліття. 

Зі становленням історико-культурного заповідника на базі Пліснеського 
археологічного комплексу, потреба у подальших стаціонарних роботах на 
ньому лише зросла. Адже новостворена структура є не лише 
пам’яткоохоронною організацією, але й науково-дослідною установою. Відразу 
опісля створення Заповідника назріла також потреба у публікації отриманих 
дотепер результатів польових робіт, висвітленні напрацьованих матеріалів 
та ідей. 

Пропоновані читачам “Пліснеські старожитності” були заплановані ще 
минулого 2015-го року. Проте, на той час в “молодому” Заповіднику 
працювало лише кілька осіб, зайнятих переважно адміністративною 
роботою. Не поменшало адміністративної праці й наступного 2016-го року, 
однак, працівники установи постановили за необхідне формування збірника 
наукових праць, який би був присвячений до вельми важливої дати – 60-річчя 
Михайла Андрійовича Филипчука, що його цей видатний вчений нещодавно 
відсвяткував (19.12.2015). 

Не судилося… Збірнику наукових праць не судилося вийти у світ за 
таких радісних обставин… 31 липня 2016 року раптово обірвалося енергійне, 
сповнене ідей та прагнень, життя легендарного дослідника Пліснеська, 
яскравого археолога-“польовика”… 

 
     

 
“Пліснеські старожитності” вміщують не лише напрацювання 

співробітників Заповідника, тут представлені роботи членів колективу 
Пліснеської експедиції, а також фахівців, які співпрацюють з нашою 
установою. Основу збірника наукових праць складають все ж напрацювання 
співробітників Заповідника, а більшість публікацій і матеріалів, заміток та 
статей приурочені саме старожитностям Пліснеська. 

Левова частка праць ґрунтується на напрацюваннях Михайла 
Андрійовича, що, зрештою, й не дивно. Адже саме він головно доклався до 
формування джерельної бази унікального археологічного комплексу, а також 
до нових інтерпретацій історичного розвитку його складових. У збірнику 
опубліковані останні дослідження Михайла Андрійовича, які він поклав в основу 
своєї книжки про Пліснесь. Вона мала вийти друком у найближчий час. Але 
праця ученого не буде припадати пилом – колектив Заповідника, який 
створено його ж зусиллями, вважатиме за честь зібрати останні матеріали, 
упорядкувати та видати цю книгу, зрештою, як і цей скромний збірник праць. 

 
Редакційна колегія 
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С Л О В О    П Р О    В Ч И Т Е Л Я … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31 липня 2016 року не стало легенди української археології – кандидата 

історичних наук, директора Інституту археології Львівського національного 
університету імені Івана Франка, доцента кафедри археології та спеціальних 
галузей історичної науки цього ж вузу, провідного наукового співробітника 
Адміністрації історико-культурного заповідника ―Давній Пліснеськ‖ – 
МИХАЙЛА АНДРІЙОВИЧА ФИЛИПЧУКА, який зовсім недавно, 19 грудня 
2015 року святкував свій 60-річний ювілей… 

Михайло Андрійович прожив лише шість десятків років… Так мало… 
Але яким яскравим та цікавим, часто важким, а проте завжди насиченим було 
його життя. За відведений Богом час він встиг зробити дуже багато… А скільки 
ще б міг…  

 
     

 
Михайло Андрійович Филипчук народився 19.12.1955 у селі Потічок 

Снятинського району Івано-Франківської області. Загальну освіту здобував у 
Стецівській середній школі, яку закінчив 1973 р. Податися на ниву науки 
майбутньому ученому пощастило не одразу: вступити в радянський час на 
історичний факультет синові бійця Дивізії ―Галичина‖ з першого разу не 
вдалося. Опісля служби в армії (1974–76 рр.), у підсумку з третього (!) разу 
М. Филипчук все ж отримує можливість здобути бажану історичну освіту. 
Протягом 1976–82 рр. він навчається на історичному факультеті Чернівецького 
державного університету імені Юрія Федьковича. У стінах рідного вузу доля 
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звела Михайла Андрійовича з ―патріархом буковинської археології‖ – Борисом 
Онисимовичем Тимощуком, а численні експедиції у процесі навчання 
познайомили ще й з провідним археологом-славістом – Іриною Петрівною 
Русановою. Саме у цей, без перебільшення ―золотий‖ для тодішнього студента 
час, закладалися основи його наукового таланту. В університеті він зав‘язує 
тісну дружбу з багатьма вихідцями буковинської школи археології, імена яких 
нині тісно пов‘язані, як з археологічною, так і з історичною науками: І. Возним, 
О. Массаном, С. Пивоваровим, Л. Михайлиною, Ю. Мисько, М. Ягодинською, 
В. Олійником та ін.  

Паралельно з археологією молодий студент активно займається спортом. 
Він виступав за збірну університету з хокею на траві. Правда, як пізніше 
зізнавався сам Михайло Андрійович, чи не головну роль при виборі такого 
роду занять відігравала немала грошова винагорода, яка давала можливість 
більш вільно почувати себе у житті. В кінці старших курсів М. Филипчук 
кінцево робить вибір між спортом та наукою на користь останньої. На жаль, 
подальший шлях в археологію виявився не таким вже й простим… 

У 1983 р., після завершення навчання в Чернівецькому університеті, 
Михайло Андрійович йде працювати завідувачем археологічного сектору 
Чернівецького музею народної архітектури та побуту, а у 1984 р. ненадовго 
змінює місце праці на краєзнавчий музей у Івано-Франківську. Відсутність 
роботи зі спеціальності змусила археолога того ж року перебиратися на 
Закарпаття, у Виноградів, де до 1986 р. він викладав у політехнікумі та 
СПТУ № 34. 

Кілька років Михайло Андрійович офіційно був по суті відірваним від 
улюбленої справи, однак без діла не сидів. З 1987 р. доля йому таки 
усміхнулася. В цей час дослідник перебирається до Львова, де влаштовується 
на посаду наукового співробітника відділу археології Інституту суспільних 
наук Академії наук УРСР (нині – Інститут українознавства імені 
Івана Крип‘якевича НАН України). В цій установі пропрацював аж до 2000 р. 
Тут він знайомиться з легендами львівської археології – І. Свєшніковим, 
В. Ауліхом, Л. Крушельницькою, В. Цигиликом та ін. Також співпрацює з 
відомими нині дослідниками – В. Петегиричем, В. Івановським, Д. Павлівим, 
В. Оприском та ін. Одночасно здобуває й закордонний досвід – у 1991 р. 
Михайло Андрійович стажується в інституті ―Перед- і ранньої історії‖ у 
Віденському університеті. Через п‘ять років (1996) захищає дисертацію на тему 
―Слов‘янські поселення VІІІ–Х ст. в Українському Прикарпатті‖ (науковий 
керівник – д.і.н. О. Приходнюк). У 1996–97 рр. він також працював 
заступником директора з наукової роботи НДІЦ ―Рятівна археологічна служба‖ 
Інституту археології НАН України.  

Новий виток у науковій кар‘єрі вченого пов'язаний з початком співпраці 
у 1999 р. зі Львівським національним університетом імені Івана Франка. 
Спершу Михайло Андрійович працює на посаді доцента кафедри археології, 
античності та середньовіччя (з 2004 р. – кафедри археології та історії 
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С Л О В О    П Р О    В Ч И Т Е Л Я … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31 липня 2016 року не стало легенди української археології – кандидата 

історичних наук, директора Інституту археології Львівського національного 
університету імені Івана Франка, доцента кафедри археології та спеціальних 
галузей історичної науки цього ж вузу, провідного наукового співробітника 
Адміністрації історико-культурного заповідника ―Давній Пліснеськ‖ – 
МИХАЙЛА АНДРІЙОВИЧА ФИЛИПЧУКА, який зовсім недавно, 19 грудня 
2015 року святкував свій 60-річний ювілей… 

Михайло Андрійович прожив лише шість десятків років… Так мало… 
Але яким яскравим та цікавим, часто важким, а проте завжди насиченим було 
його життя. За відведений Богом час він встиг зробити дуже багато… А скільки 
ще б міг…  

 
     

 
Михайло Андрійович Филипчук народився 19.12.1955 у селі Потічок 

Снятинського району Івано-Франківської області. Загальну освіту здобував у 
Стецівській середній школі, яку закінчив 1973 р. Податися на ниву науки 
майбутньому ученому пощастило не одразу: вступити в радянський час на 
історичний факультет синові бійця Дивізії ―Галичина‖ з першого разу не 
вдалося. Опісля служби в армії (1974–76 рр.), у підсумку з третього (!) разу 
М. Филипчук все ж отримує можливість здобути бажану історичну освіту. 
Протягом 1976–82 рр. він навчається на історичному факультеті Чернівецького 
державного університету імені Юрія Федьковича. У стінах рідного вузу доля 
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звела Михайла Андрійовича з ―патріархом буковинської археології‖ – Борисом 
Онисимовичем Тимощуком, а численні експедиції у процесі навчання 
познайомили ще й з провідним археологом-славістом – Іриною Петрівною 
Русановою. Саме у цей, без перебільшення ―золотий‖ для тодішнього студента 
час, закладалися основи його наукового таланту. В університеті він зав‘язує 
тісну дружбу з багатьма вихідцями буковинської школи археології, імена яких 
нині тісно пов‘язані, як з археологічною, так і з історичною науками: І. Возним, 
О. Массаном, С. Пивоваровим, Л. Михайлиною, Ю. Мисько, М. Ягодинською, 
В. Олійником та ін.  

Паралельно з археологією молодий студент активно займається спортом. 
Він виступав за збірну університету з хокею на траві. Правда, як пізніше 
зізнавався сам Михайло Андрійович, чи не головну роль при виборі такого 
роду занять відігравала немала грошова винагорода, яка давала можливість 
більш вільно почувати себе у житті. В кінці старших курсів М. Филипчук 
кінцево робить вибір між спортом та наукою на користь останньої. На жаль, 
подальший шлях в археологію виявився не таким вже й простим… 

У 1983 р., після завершення навчання в Чернівецькому університеті, 
Михайло Андрійович йде працювати завідувачем археологічного сектору 
Чернівецького музею народної архітектури та побуту, а у 1984 р. ненадовго 
змінює місце праці на краєзнавчий музей у Івано-Франківську. Відсутність 
роботи зі спеціальності змусила археолога того ж року перебиратися на 
Закарпаття, у Виноградів, де до 1986 р. він викладав у політехнікумі та 
СПТУ № 34. 

Кілька років Михайло Андрійович офіційно був по суті відірваним від 
улюбленої справи, однак без діла не сидів. З 1987 р. доля йому таки 
усміхнулася. В цей час дослідник перебирається до Львова, де влаштовується 
на посаду наукового співробітника відділу археології Інституту суспільних 
наук Академії наук УРСР (нині – Інститут українознавства імені 
Івана Крип‘якевича НАН України). В цій установі пропрацював аж до 2000 р. 
Тут він знайомиться з легендами львівської археології – І. Свєшніковим, 
В. Ауліхом, Л. Крушельницькою, В. Цигиликом та ін. Також співпрацює з 
відомими нині дослідниками – В. Петегиричем, В. Івановським, Д. Павлівим, 
В. Оприском та ін. Одночасно здобуває й закордонний досвід – у 1991 р. 
Михайло Андрійович стажується в інституті ―Перед- і ранньої історії‖ у 
Віденському університеті. Через п‘ять років (1996) захищає дисертацію на тему 
―Слов‘янські поселення VІІІ–Х ст. в Українському Прикарпатті‖ (науковий 
керівник – д.і.н. О. Приходнюк). У 1996–97 рр. він також працював 
заступником директора з наукової роботи НДІЦ ―Рятівна археологічна служба‖ 
Інституту археології НАН України.  

Новий виток у науковій кар‘єрі вченого пов'язаний з початком співпраці 
у 1999 р. зі Львівським національним університетом імені Івана Франка. 
Спершу Михайло Андрійович працює на посаді доцента кафедри археології, 
античності та середньовіччя (з 2004 р. – кафедри археології та історії 
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стародавнього світу; з 2010 р. – кафедри археології та спеціальних галузей 
історичної науки). М. Филипчук виступає ініціатором відкриття у стінах 
Львівського університету спеціальності ―археологія‖, на що тратить 
немало часу. 

Однак, суто викладацька робота не могла задовольнити усіх запитів 
Михайла Андрійовича… З ініціативи та за підтримки тодішнього Ректора 
університету Івана Олександровича Вакарчука, Михайло Андрійович береться 
за створення Інституту археології – наукової установи у складі згаданого 
закладу (вересень 2000 р.). У цьому йому активно допомагають майбутні 
працівники Інституту – П. Довгань та Н. Стеблій. М. Филипчук очолюває 
новостворений заклад та налагоджує наукові зв‘язки із провідними 
інституціями України і закордону.  

Перші п‘ять років роботи Інституту археології проходили, без 
перебільшення, у тяжкій роботі. Щоб заклад запрацював належною мірою, 
потрібно було докласти немало зусиль. Проте, наполеглива праця Михайла 
Андрійовича та зовсім невеликого колективу установи дала закономірний 
результат. Багатий, нагромаджений численними експедиціями матеріал, нові 
ідеї та розробки спонукали М. Филипчука до реалізації давньої задумки – 
заснування власного друкованого органу. За підтримки тогочасного 
керівництва університету з ініціативи директора Інституту археології 
ЛНУ ім. І. Франка у 2006 р. світ побачив перший випуск ―Вісника Інституту 
археології‖, який нині входить до переліку фахових видань України. 

Розглядаючи ―польову‖ роботу Михайла Андрійовича, слід розпочати із 
його досліджень у Коростуватій, де вчений розкопав сільську садибу Х–ХІ ст. 

(1983). Це були лише перші власні ―проби пера‖. Опісля, в кінці 80-х рр. ХХ ст. 
була робота у складі Верхньодністрянської археологічної експедиції у 
Стільську (кер. – О. Корчинський). Потім – госпдоговірні експедиції у 
Гологірках, в Кульчицях, дослідження Львова… 

У 1990 р. вчений отримує ―у спадок‖ від Р. Багрія, як тоді вважали, вже 
більш-менш добре вивчений Пліснеськ. З того часу і до сих пір Михайло 
Андрійович керував роботами на цій еталонній середньовічній пам‘ятці. 
Досліднику вдалося розчленувати слов‘янський та давньоруський періоди 
розвитку давнього міста, визначити та вивчити полісну модель 
давньослов‘янського й бургівську модель давньоруського городищ, 
простудіювати практично усі лінії захисту, відкрити два слов‘янські некрополі 
ІХ–Х ст. та слов‘янський крематорій того ж часу, зафіксувати й вивчити кілька 
фундаментів середньовічних церков та виявити синхронні християнські 
некрополі, дослідити давньоруський курганний могильник ХІ ст., відкрити й 
практично на всій площі розкопати унікальний давньослов‘янський культовий 
центр VІІ–Х ст., дослідити численну житлову й господарську забудову 
ІХ-ХІІІ ст., зафіксувати ремісничі осередки на городищі; зрештою, працею 
видатного археолога вдалося відтворити картину життя на Пліснеському 
археологічному комплексі. Окрім цього, розкопки М. Филипчука на Пліснеську 
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спричинилися до суттєвого внеску у розроблення періодизації та хронології 
давньоукраїнських старожитностей VІІ–ХІІІ ст., у вивчення державотворчих 
процесів на теренах Прикарпаття в докиєворуський період (ІХ–Х ст.)… На це 
пішло, подумати тільки, ч в е р т ь    с т о л і т т я (!). Як би усміхнено сказав 
Михайло Андрійович – ―катастрофа‖… але воно того вартувало… 

Протягом 2002–06 рр. вчений також керував Галицькою археологічною 
експедицію Інституту археології НАН України. У 2004–05 рр. він брав участь 
у розкопках Збаража, у 2005 р. – досліджував культове городище у 
Підгородищі. Протягом 2004–06 рр. археолог очолював пілотний проект 
―Бурштиновий шлях‖, суть якого полягала у тотальному обстеженні 
узбережжя р. Золота Липа. З 2008 р. М. Филипчук був одним з головних 
організаторів і виконавців унікального проекту ―Археологічний кадастр 
України/ Львівська обл.‖.  

Загалом, в орбіту наукових інтересів вченого потрапили, передусім, 
старожитності райковецької культури українського Прикарпаття. Археолог 
активно розробляв питання топографії і планувальної структури селищ і 
городищ ост. чв. І тис. н.е., характеру житлових, господарських і оборонних 
споруд на пам‘ятках, еволюції виробів з кераміки, структури господарства 
тогочасного населення, рівня його соціально-економічного розвитку, а також 
численні проблеми теорії та методики формування археологічних джерел. 
Всього одноосібно та у співавторстві дослідник опублікував близько 100 праць, 
у т.ч. 4 монографії. 

Остання монографія вченого – ―Слов‘янські поселення VІІІ–Х ст. в 
українському Прикарпатті‖ була видана у 2012 р. (перевидана у 2014 р.). В її 
основі лежить ―кістяк‖ кандидатської дисертації. Тут підсумовані 
найважливіші доробки археолога з зазначеної проблематики. Останнім часом 
дослідник працював над докторською дисертацією ―Населення Верхнього і 
Середнього Подністров‘я та Верхнього Повіслення в ІІ половині 
І тисячоліття н.е.‖, готував книги по Пліснеську, слов‘янському язичництву на 
Прикарпатті та ще багато інших напрацювань… 

М. Филипчук був не лише хорошим археологом-―польовиком‖, 
науковцем, але й добрим педагогом. Він виховав не так уже й багато кадрів, 
однак усі з його учнів стали професіоналами у своїй справі. Під керівництвом 
вченого була захищена кандидатська дисертація Н. Стеблій, написане 
дисертаційне дослідження Б. Завітія, готувалася кандидатська робота 
О. Якубовської. Здобувачем в археолога числився й П. Довгань.  

Михайло Андрійович був Вчителем для великого кола студентів-
археологів, які свого часу археологічну польову практику проходили на базі 
Пліснеського археологічного комплексу, а особливо для нас… Власне, саме на 
базі зазначеної експедиції проходило формування молодшого покоління 
майбутніх науковців, яких виховував учений. Тут М. Филипчук нерідко 
проводив ―майстер–класи‖ на предмет цікавих явищ горизонтальної 
планіграфії, мікростратиграфії складних комплексів даної пам‘ятки. Майже 
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спричинилися до суттєвого внеску у розроблення періодизації та хронології 
давньоукраїнських старожитностей VІІ–ХІІІ ст., у вивчення державотворчих 
процесів на теренах Прикарпаття в докиєворуський період (ІХ–Х ст.)… На це 
пішло, подумати тільки, ч в е р т ь    с т о л і т т я (!). Як би усміхнено сказав 
Михайло Андрійович – ―катастрофа‖… але воно того вартувало… 

Протягом 2002–06 рр. вчений також керував Галицькою археологічною 
експедицію Інституту археології НАН України. У 2004–05 рр. він брав участь 
у розкопках Збаража, у 2005 р. – досліджував культове городище у 
Підгородищі. Протягом 2004–06 рр. археолог очолював пілотний проект 
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кожні розкопки у Пліснеську (навіть рятівні) мали на меті вирішити певний 
дискусійний момент у трактуванні тієї чи іншої складової археологічного 
комплексу, загальноісторичного розвитку Пліснеська тощо.  

Практично усі студенти, які мали справу із Михайлом Андрійовичем чи 
то у стінах університету, чи в часі археологічної практики, знали непересічний 
характер вченого. М. Филипчук був добрим, але водночас й строгим педагогом, 
інколи жорстким у принципових питаннях, однак завжди справедливим і 
толерантним в усіх життєвих і наукових справах. 

Сьогодні наукові розробки М. Филипчука у своїх працях поглиблюють 
Н. Стеблій, А. Филипчук, П. Довгань, Б. Завітій, О. Якубовська, Б. Гринюка, 
Г. Соловій та ін. Вони ―проштовхують‖ далі не лише вивчення окремих 
аспектів проблематики райковецької культури, але й суміжних періодів, 
розвивають питання теоретико-методологічного характеру, помалу формують 
свого роду певний напрям в археологічних дослідженнях, що виходив зі стін 
Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка.  

Учні, колеги, друзі, рідні та колектив Історико-культурного заповідника 
―Давній Пліснеськ‖ щиро вітали Михайла Андрійовича Филипчука із ювілеєм, 
а нині БЕЗМЕЖНО СУМУЮТЬ ЗА НИМ!!! 

Непоправна втрата. Усі слова зайві. Повернути – не можна, забути – 
неможливо… 

Але Михайло Андрійович житиме не тільки у наших серцях і спогадах. 
Він житиме й у своїх працях, у своїх ідеях, в ідеях, які продовжуватимуть його 
учні… Він житиме в роботі, що її проводитиме заповідник ―Давній Пліснеськ‖, 
створений його нелегкою, клопіткою та тривалою працею… працею на благо 
Батьківщини та Народу! 

 
     

 
Нині ми ще навіть не можемо усвідомити усю глибину цієї непоправної 

втрати… Є розуміння незворотнього, але в головах зараз не вкладається 
масштаб отієї, без перебільшення, трагедії. Це втрата для усіх нас: для сім‘ї, 
для учнів, колег та друзів, для усіх тих хто був знайомий з Михайлом 
Андрійовичем Филипчуком. У кожного болить своє… 

Особлива втрата – для науки. Передчасно відійшовши у кращий світ, 
М. Филипчук не встиг довершити усі свої давні плани та задумки. А їх було 
багато. Пригадується одна з наших липневих бесід у Пліснеську цього року… 
Михайло Андрійович, стомлений після розкопок культового 
давньослов‘янського центру в ур. ―Оленин Парк‖, сидів за столом у хатині 
свого друга п. Василя Паламара. М. Филипчук ретельно переглядав останні 
знахідки з розкопок, попивав каву та покурював сигарету. А потім почав 
споглядати у ноутбук на креслення розкопів недавніх років, співставляючи з 
новими… Михайло Андрійович то виходив то заходив у хатину, де перебували 
співробітники заповідника й лаборанти експедиції, і звертаючись до нас та й 
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про себе все говорив: ―я зрозумів, нарешті я все зрозумів…‖. Це, мабуть, були 
останні фундаментальні розкриття унікального слов‘янського сакрального 
місця, опісля чого відкривалася повна картина його структури та розвитку. Нам 
так і не судилося дізнатися з уст вченого про усі деталі розгадки чергової 
пліснеської таємниці… 

Ще буде час для написання споминів про життя і діяльність цієї 
Великої Людини, ми не один раз згадаємо про нього, коли на Пліснеську 
будуть чергові археологічні відкриття, які він, спираючись на величезний 
життєвий досвід, часто завчасно передбачав. І не тільки у Пліснеську, і не лише 
у плані археології. Багато чого ми довершимо, багато чого розвинемо на основі 
його напрацювань, однак жодні наші звершення не дадуть нам того, що міг 
здійснити цей Видатний Дослідник… 
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Матер. міжн. археол. конф., 6–8 травня 2008 р., м. Львів. – Л., 2011. 
– С. 61–81. 
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2015. – С. 32 – 42. 
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комплексу // Пліснеський археологічний комплекс: стан та 
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комплексу // Studia Mythologica Slavica. – 2014. – ХVІІ. – S. 37–56 
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розкопок 1990–2015 рр.) // Пам‘ятки Тустані в контексті освоєння 
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Л., 2016 (співавт. Г. Филипчук). 

 
 

Уклав: А. Филипчук 
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Рис. 1. Михайло Филипчук – викладач Виноградівського політехнікуму 
та СПТУ № 34 (1986 р.). 
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Рис. 2. В гостях у буковинських колег: Л. Михайлини (ліворуч) 
та С. Пивоварова (по центрі) (Чернівці, 2002 р.). 

 
 

 
 

Рис. 3. Виступ Михайла Андрійовича на пленарному засіданні 
Міжнародної наукової конференції ―Нові технології в археології‖ 

(Львів, 2002 р.). 
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Рис. 4. Візит до Словенії (2004 р.). 
 
 

 
 

Рис. 5. Робота за кіпрегелем: розвідки на Перемишлянщині… (2007 р.). 
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Рис. 6. Презентація досліджень п‘ятого валу Пліснеська на польовому 
виїзді ІІ Міжнародного симпозіуму ―Народження слов‘янських держав: стан та 

перспективи дослідження‖ (26 вересня 2008 р.). 
 

 
 

Рис. 7. У кулуарах конференції ―Східноєвропейські старожитності в добу 
середньовіччя‖: по середині – Г. Кожолянко, справа – С. Пивоваров 

(Чернівці, 10 квітня 2009 р.). 
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Рис. 8. Черговий сезон розкопок п‘ятого валу Пліснеська. Фото з друзями 
(зліва направо: сидять О. Гаврилюк, П. Довгань, З. Павлик; стоять – 

І. Ціхоцький та Н. Стеблій) (серпень 2009 р.). 
 

 
 

Рис. 9. ―Майстер-клас від шефа‖: зачистка ―жертовного поясу‖ 
культового центру VІІ–Х ст. у Пліснеську (серпень 2009 р.). 
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Рис. 10. Михайло Филипчук та Богдан Завітій (справа) опрацьовують 
матеріали з розкопок Пліснеська 2009 р.  

(Інститут археології ЛНУ ім. І. Франка, весна 2010 р.). 
 

 
 

Рис. 11. Фото з друзями. Виставка ―Інституту археології – 10 років‖ 
(ЛНУ ім. І. Франка, 11 жовтня 2010 р.). 
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Рис. 12. У сімейному колі. Зліва направо: син Андрій, дружина Марія та 
донька Христина (червень 2013 р.). 

 
 

 
 

Рис. 13. На перекурі опісля розкопу (Пліснеськ, липень 2013 р.). 
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Рис. 14. Відзначаючи свій ювілей… На задньому фоні – В. Паламар та 
М. Завітій (Інститут археології ЛНУ ім. І. Франка, грудень 2015 р.). 

 

 
 

Рис. 15. Михайло Андрійович презентує Високопреосвященному 
Архиєпископу і Митрополиту Львівському  Владиці Ігорю (Возьняку) 

результати розкопок давньослов‘янського язичницького центру на Пліснеську 
(25 липня 2016 р.).  
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
“ Д А В Н І Й     П Л І С Н Е С Ь К ” 

 
Серед багатьох унікальних археологічних комплексів Пліснеський 

посідає особливе місце… Адже на південних околицях с. Підгірці 
Бродівського р-ну Львівської обл. збереглися рештки цілого ―каскаду‖ 
археологічних пам‘яток: культового язичницького центру VII–Х ст. й 
величезного слов‘янського городища полісного типу ІХ–Х ст.; давньоруського 
літописного міста Пліснеськ ХІ–ХІІІ ст., яке двічі згадується в літописах (під 
1188 і 1232 рр.), в ―Слові о полку Ігоревім‖ (1187 р. у контексті подій 1185 р.); 
чотирьох парафіяльних ХІІ–ХІІІ ст. і п‘яти монастирських церков 
XIV-XVIII ст.; курганного могильника ХІ – поч. ХІІ ст. та декількох 
цвинтарів ХІІ–ХІІІ ст. 

З історією давнього Пліснеська пов‘язують також виникнення і 
функціонування одного з найдавніших українських монастирів – 
Підгорецького. Усі ці старожитності сьогодні входять до Пліснеського 
археологічного комплексу – унікального національного надбання України, 
пам‘ятки давньої української історії та культури, яка не має аналогів в Європі. 

Археологічні дослідження на Пліснеську тривають ще з 1810 р. З того 
часу і до наших днів тут відкрито залишки сотень житлових і господарських 
будівель, десятки оборонних споруд і культових об‘єктів, фундаменти 
монастирських церков. Віднайдено тисячі фрагментів керамічного посуду, 
предмети побуту, озброєння, прикраси, культові речі тощо. 

Унікальність Пліснеського археологічного комплексу адекватно 
відображається у його науковому потенціалі. Надзвичайно важливо у цьому 
плані й те, що об‘єкти, цілі їхні комплекси, які трапляються під час 
археологічних розкопок, зазвичай є зовсім таки непогано збереженими. 
Головна цьому причина – державна політика у сфері охорони культурної 
спадщини. Так, у зв‘язку із великою значимістю пам‘ятки Постановою Ради 
Міністрів Української РСР № 711 від 21 липня 1965 р. городище взято під 
охорону держави. Його територія була вилучена із земельного обігу і відведена 
під сінокіс. Згодом, постановами Кабінету Міністрів України 
№ 1761 від 27 грудня 2001 р. та № 928 від 3 вересня 2009 р., до території 
городища було долучено ще й курганний могильник ХІ – поч. ХІІ ст. 

На базі слов‘янського й давньоруського городищ, культового 
язичницького місця та пізньосередньовічних комплексів, в останні десятиліття 
апробувалися інноваційні теоретико-методологічні прийоми формування 
археологічної джерельної бази, насамперед польового пошуку. Матеріали 
комплексу дають змогу ставити та вирішувати низку актуальних проблем 
сучасної археологічної та історичної наук. 

Всі ці питання нині будуть підніматися з новою силою, адже 15 вересня 
2015 р. рішенням сесії Львівської обласної ради було створено Історико-
культурний заповідник “Давній Пліснеськ”. 
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М. Завітій (Інститут археології ЛНУ ім. І. Франка, грудень 2015 р.). 

 

 
 

Рис. 15. Михайло Андрійович презентує Високопреосвященному 
Архиєпископу і Митрополиту Львівському  Владиці Ігорю (Возьняку) 

результати розкопок давньослов‘янського язичницького центру на Пліснеську 
(25 липня 2016 р.).  
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
“ Д А В Н І Й     П Л І С Н Е С Ь К ” 

 
Серед багатьох унікальних археологічних комплексів Пліснеський 

посідає особливе місце… Адже на південних околицях с. Підгірці 
Бродівського р-ну Львівської обл. збереглися рештки цілого ―каскаду‖ 
археологічних пам‘яток: культового язичницького центру VII–Х ст. й 
величезного слов‘янського городища полісного типу ІХ–Х ст.; давньоруського 
літописного міста Пліснеськ ХІ–ХІІІ ст., яке двічі згадується в літописах (під 
1188 і 1232 рр.), в ―Слові о полку Ігоревім‖ (1187 р. у контексті подій 1185 р.); 
чотирьох парафіяльних ХІІ–ХІІІ ст. і п‘яти монастирських церков 
XIV-XVIII ст.; курганного могильника ХІ – поч. ХІІ ст. та декількох 
цвинтарів ХІІ–ХІІІ ст. 

З історією давнього Пліснеська пов‘язують також виникнення і 
функціонування одного з найдавніших українських монастирів – 
Підгорецького. Усі ці старожитності сьогодні входять до Пліснеського 
археологічного комплексу – унікального національного надбання України, 
пам‘ятки давньої української історії та культури, яка не має аналогів в Європі. 

Археологічні дослідження на Пліснеську тривають ще з 1810 р. З того 
часу і до наших днів тут відкрито залишки сотень житлових і господарських 
будівель, десятки оборонних споруд і культових об‘єктів, фундаменти 
монастирських церков. Віднайдено тисячі фрагментів керамічного посуду, 
предмети побуту, озброєння, прикраси, культові речі тощо. 

Унікальність Пліснеського археологічного комплексу адекватно 
відображається у його науковому потенціалі. Надзвичайно важливо у цьому 
плані й те, що об‘єкти, цілі їхні комплекси, які трапляються під час 
археологічних розкопок, зазвичай є зовсім таки непогано збереженими. 
Головна цьому причина – державна політика у сфері охорони культурної 
спадщини. Так, у зв‘язку із великою значимістю пам‘ятки Постановою Ради 
Міністрів Української РСР № 711 від 21 липня 1965 р. городище взято під 
охорону держави. Його територія була вилучена із земельного обігу і відведена 
під сінокіс. Згодом, постановами Кабінету Міністрів України 
№ 1761 від 27 грудня 2001 р. та № 928 від 3 вересня 2009 р., до території 
городища було долучено ще й курганний могильник ХІ – поч. ХІІ ст. 

На базі слов‘янського й давньоруського городищ, культового 
язичницького місця та пізньосередньовічних комплексів, в останні десятиліття 
апробувалися інноваційні теоретико-методологічні прийоми формування 
археологічної джерельної бази, насамперед польового пошуку. Матеріали 
комплексу дають змогу ставити та вирішувати низку актуальних проблем 
сучасної археологічної та історичної наук. 

Всі ці питання нині будуть підніматися з новою силою, адже 15 вересня 
2015 р. рішенням сесії Львівської обласної ради було створено Історико-
культурний заповідник “Давній Пліснеськ”. 



С. Павлюк, М. Филипчук 
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Цікаво, що вперше питання створення Заповідника на теренах 
Пліснеська було підняте ще 1949 р. за тогочасного дослідника пам‘ятки – 
археолога І. Старчука. Вчений настільки ґрунтовно взявся досліджувати 
літописне городище, що для огляду пам‘ятки того року за проханням самого 
директора Інституту археології АН УРСР П. Єфименка, приїжджав 
В. Гончаров.  

На жаль, по смерті І. Старчука ці та інші питання тривалий час не 
ставилися перед науковою спільнотою та широкою громадськістю. З настанням 
незалежної України відкрилися нові горизонти у науковому пізнанні 
Пліснеська, а отже й збереженні та популяризації його історико-культурної 
спадщини. З 1990 р. зусиллями М. Филипчука вдалося ґрунтовно дослідити 
старожитності давнього Пліснеська, виділити цілий комплекс археологічних 
пам‘яток, окреслити нове бачення основних етапів їхнього історичного 
розвитку, упорядкувати територію майбутньої заповідної зони, здійснити 
науково-популяризаційну роботу.  

Опісля проведення на базі Пліснеська наукового семінару 
―Старожитності Галичини та Волині в контексті етно-археологічних 
досліджень‖ (11–13 липня 2014 р.), за ініціативи та сприяння заступника голови 
Львівської обласної державної адміністрації (надалі – ЛОДА) Ю. Підлісного та 
начальника відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей 
ЛОДА А. Левика, ідея створення Заповідника на пам'ятці почала пропагуватися 
з новою силою. Вже 17 вересня 2014 р. на засіданні Інституту археології 
Львівського національного університету ім. І. Франка було сформовано 
ініціативну групу по створенню Національного заповідника ―Давній 
Пліснеськ‖. Її керівником було обрано академіка, д.і.н., проф. С. Павлюка, а 
заступником – к.і.н., доц. М. Филипчука. 

Активна робота по ознайомленню депутатів Львівської обласної ради та 
керівництва ЛОДА з унікальним історико-культурним надбанням нашого 
народу дала свої плоди. За сприяння заступника голови ЛОДА Ю. Підлісного, 
рішенням ХХХV сесії VI-го скликання Львівської обласної ради від 15 вересня 
2015 р. (№ 1449) було створено Історико-культурний заповідник ―Давній 
Пліснеськ‖. 20 листопада 2015 р. голова ЛОДА О. Синютка видав 
розпорядження (№ 723/0/5-15) ―Про затвердження Положення про 
адміністрацію історико-культурного заповідника ―Давній Пліснеськ‖, а через 
кілька днів був зареєстрований сам заповідник. 

 
     

 
Отож, позаду цієї дати (15.09.15) була клопітка робота у полі, у кабінетах 

наукових та владних установ, попереду – не менш важка справа із подальшим 
упорядкуванням території Пліснеського археологічного комплексу, підготовці 
до музеєфікації численних археологічних об‘єктів, створення запланованого 
археологічного парку під відкритим небом. Разом з цим, Історико-культурний 
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заповідник ―Давній Пліснеськ‖ повинен займатися активною науково-
дослідною роботою, насамперед у сфері польових археологічних досліджень, 
популяризацією історико-культурної спадщини Пліснеська та його околиць, а 
також культурно-просвітницькою діяльністю. 

Поєднавши у комплексі усі основні вектори діяльності, Заповідник, 
маємо на те велику надію, зможе у доволі короткі строки стати на ноги й 
вибити свою нішу у науковому та громадському середовищах, реалізовувати 
якісний туристичний продукт. Тим більше, що головні передумови для цього є 
доволі солідними. Взяти б до уваги хоча б той факт, що Пліснеський 
археологічний комплекс розташований на шляху такого популярного 
туристичного маршруту найбільш відомими замками Львівщини як ―Золота 
підкова Львівщини‖ – Олеським, Підгорецьким і Золочівським (він лежить на 
шляху із Підгорецького замку до Золочівського; до Підгорецького замку – 3 км, 
до Золочівського – 20 км, до Олеського – 10 км). Крім цього, на території 
давнього Пліснеська розташований Підгорецький монастир ЧСВВ – пам‘ятка 
барокової архітектури XVIII ст. Важливо у туристичному аспекті й те, що 
Пліснеський археологічний копмплекс розташований на території мальовничих 
природних ландшафтів низькогірного пасма Вороняків – частини Гологоро-
Кременецького кряжу. Це – горбисто-пасмова поверхня гір, розчленована 
долинами річок і балок, значна лісистість, унікальні ділянки незайманої 
природи, які увійшли до Національного природного парку ―Північне Поділля‖. 
Зовсім непоганий вигляд, між іншим, має й мережа транспортного сполучення 
з Пліснеським археологічним комплексом. Він знаходиться за 2 км від траси 
міжнародного значення Київ–Чоп, а шосе Золочів–Броди проходить через саму 
територію Заповідника; найближча залізнична станція – розташована у 
Золочеві. Все це вказує на те, що ―Давній Пліснеськ‖ матиме реальні 
перспективи бути включеним у туристичні маршрути для відвідування 
українськими та закордонними туристами. Потрібна лише самовіддана праця 
на благо Української Держави та Народу… 

 
Керівник ініціативної групи зі створення 

Історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”, 
директор Інституту народознавства НАН України 

академік НАН України, д.і.н., проф. 
 

Степан Павлюк  
 

Заступник керівника ініціативної групи, 
директор Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка, 

начальник Пліснеської археологічної експедиції, к.і.н., доц. 
 

Михайло Филипчук 



Історико-культурний заповідник “Давній Пліснеськ” 
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Цікаво, що вперше питання створення Заповідника на теренах 
Пліснеська було підняте ще 1949 р. за тогочасного дослідника пам‘ятки – 
археолога І. Старчука. Вчений настільки ґрунтовно взявся досліджувати 
літописне городище, що для огляду пам‘ятки того року за проханням самого 
директора Інституту археології АН УРСР П. Єфименка, приїжджав 
В. Гончаров.  

На жаль, по смерті І. Старчука ці та інші питання тривалий час не 
ставилися перед науковою спільнотою та широкою громадськістю. З настанням 
незалежної України відкрилися нові горизонти у науковому пізнанні 
Пліснеська, а отже й збереженні та популяризації його історико-культурної 
спадщини. З 1990 р. зусиллями М. Филипчука вдалося ґрунтовно дослідити 
старожитності давнього Пліснеська, виділити цілий комплекс археологічних 
пам‘яток, окреслити нове бачення основних етапів їхнього історичного 
розвитку, упорядкувати територію майбутньої заповідної зони, здійснити 
науково-популяризаційну роботу.  

Опісля проведення на базі Пліснеська наукового семінару 
―Старожитності Галичини та Волині в контексті етно-археологічних 
досліджень‖ (11–13 липня 2014 р.), за ініціативи та сприяння заступника голови 
Львівської обласної державної адміністрації (надалі – ЛОДА) Ю. Підлісного та 
начальника відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей 
ЛОДА А. Левика, ідея створення Заповідника на пам'ятці почала пропагуватися 
з новою силою. Вже 17 вересня 2014 р. на засіданні Інституту археології 
Львівського національного університету ім. І. Франка було сформовано 
ініціативну групу по створенню Національного заповідника ―Давній 
Пліснеськ‖. Її керівником було обрано академіка, д.і.н., проф. С. Павлюка, а 
заступником – к.і.н., доц. М. Филипчука. 

Активна робота по ознайомленню депутатів Львівської обласної ради та 
керівництва ЛОДА з унікальним історико-культурним надбанням нашого 
народу дала свої плоди. За сприяння заступника голови ЛОДА Ю. Підлісного, 
рішенням ХХХV сесії VI-го скликання Львівської обласної ради від 15 вересня 
2015 р. (№ 1449) було створено Історико-культурний заповідник ―Давній 
Пліснеськ‖. 20 листопада 2015 р. голова ЛОДА О. Синютка видав 
розпорядження (№ 723/0/5-15) ―Про затвердження Положення про 
адміністрацію історико-культурного заповідника ―Давній Пліснеськ‖, а через 
кілька днів був зареєстрований сам заповідник. 

 
     

 
Отож, позаду цієї дати (15.09.15) була клопітка робота у полі, у кабінетах 

наукових та владних установ, попереду – не менш важка справа із подальшим 
упорядкуванням території Пліснеського археологічного комплексу, підготовці 
до музеєфікації численних археологічних об‘єктів, створення запланованого 
археологічного парку під відкритим небом. Разом з цим, Історико-культурний 
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заповідник ―Давній Пліснеськ‖ повинен займатися активною науково-
дослідною роботою, насамперед у сфері польових археологічних досліджень, 
популяризацією історико-культурної спадщини Пліснеська та його околиць, а 
також культурно-просвітницькою діяльністю. 

Поєднавши у комплексі усі основні вектори діяльності, Заповідник, 
маємо на те велику надію, зможе у доволі короткі строки стати на ноги й 
вибити свою нішу у науковому та громадському середовищах, реалізовувати 
якісний туристичний продукт. Тим більше, що головні передумови для цього є 
доволі солідними. Взяти б до уваги хоча б той факт, що Пліснеський 
археологічний комплекс розташований на шляху такого популярного 
туристичного маршруту найбільш відомими замками Львівщини як ―Золота 
підкова Львівщини‖ – Олеським, Підгорецьким і Золочівським (він лежить на 
шляху із Підгорецького замку до Золочівського; до Підгорецького замку – 3 км, 
до Золочівського – 20 км, до Олеського – 10 км). Крім цього, на території 
давнього Пліснеська розташований Підгорецький монастир ЧСВВ – пам‘ятка 
барокової архітектури XVIII ст. Важливо у туристичному аспекті й те, що 
Пліснеський археологічний копмплекс розташований на території мальовничих 
природних ландшафтів низькогірного пасма Вороняків – частини Гологоро-
Кременецького кряжу. Це – горбисто-пасмова поверхня гір, розчленована 
долинами річок і балок, значна лісистість, унікальні ділянки незайманої 
природи, які увійшли до Національного природного парку ―Північне Поділля‖. 
Зовсім непоганий вигляд, між іншим, має й мережа транспортного сполучення 
з Пліснеським археологічним комплексом. Він знаходиться за 2 км від траси 
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На основі результатів польових археологічних досліджень, отриманих 
автором за останні десятиліття, а також аналізу джерел, сформованих 
нашими попередниками, в статті обґрунтовується положення про 
функціонування комплексу археологічних пам’яток слов’яно-руської та 
пізньосередньовічної доби. Висвітлюються ключові проблеми у вивченні 
старожитностей Пліснеського археологічного комплексу. 
Ключові слова: Пліснеський археологічний комплекс, Пліснеськ, 
пам’ятка, слов’янський період, давньоруський період, пізнє середньовіччя. 
 
Пліснеський археологічний комплекс – це унікальна сукупність 

різночасових пам‘яток, які зараз знаходяться на території і в околицях 
с. Підгірці Бродівського р-ну Львівської обл. [52; 66; 95] (рис. 1). 

Початки вивчення Пліснеська сягають ще 1810 р. коли свої пошуки на 
пам‘ятці проводили настоятель Підгорецького монастиря В. Компанєвич та 
чиновник Г. Гауер [99]. У пер. пол. 80-х рр. ХІХ ст. розкопки тут здійснював 
Т. Зємєнцький [105–107], а на поч. ХХ ст. (1905, 1907 рр.) – К. Гадачек [96; 97]. 
Їхні роботи, загалом, йшли у руслі скарбошукацького періоду розвитку 
археологічної науки. Перші кроки у бік фундаментального наукового вивчення 
пам‘ятки мали місце у 1940 р. (Я. Пастернак, І. Старчук) [27, С. 76–77], однак 
на деякий час вони були перервані військовими діями. В др. пол. 40-х рр. 
ХХ ст. широкомасштабними та планомірними дослідженнями Пліснеська 
займався І. Старчук [24–29]. Саме він заклав основи систематичного вивчення 
пам‘ятки [5; 46; 47]. Згодом, фундаментальне дослідження Пліснеська було 
перервано. У тр. чв. ХХ ст. на пам‘ятці відбуваються обстеження (П. Раппопорт 
[18]), або ж локальні розвідкові роботи (В. Гончаров [9, С. 16–17], М. Кучера 
[11, С. 12]). Нових обертів вивчення старожитностей Пліснеського 
археологічного комплексу набуває у 70–80-х рр. минулого століття за Р. Багрія 
[1–3]. З 1990 р. по 2014 р. на Пліснеську працює археологічна експедиція під 
керівництвом М. Филипчука [44; 48; 53; 59; 63; 64; 68; 69; 71; 74; 75; 77]. 
У 2015–16 рр. на комплексі відбувалися одразу дві експедиції (у північній 
частині Пліснеська роботи проводив – А. Филипчук [38], у південній – автор 
даної праці). 

Нагромаджений у процесі польових досліджень обширний матеріал 
дозволив виділити та окремішньо простудіювати різні складові Пліснеського 
археологічного комплексу. Як виявилося, базовими пам‘ятками слов‘янського, 
давньоруського та пізньосередньовічного періодів тут виступають: 

1. культове місце кін. VІІ–Х ст. (ур. ―Оленин Парк‖); 
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2. слов’янське городище полісного типу 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‖) (рис. 2). 
Практично усі пам‘ятки, які хронологічно пізніші від культового місця, 

знаходяться в межах укріпленої території слов‘янського городища ІХ–Х ст. І 
лише частина курганних захоронень перекриває лінію захисту останнього з 
напільної (північної) сторони. Іншими словами, в межах зазначеної території 
зберігся комплекс асинхронних, генетично споріднених археологічних 
пам’яток матеріальної і духовної культури, для кожної з яких притаманні: 
специфічна топографія, планіграфія, стратиграфія, форма та функція, а також 
місце у системі заселення цього мікрорегіону протягом того чи іншого часу.  

 
     

 
І. Культове місце слов‘янського періоду є найранішою пам‘яткою серед 

ранньосередньовічних старожитностей Пліснеського археологічного 
комплексу. Ділянка, де розташований язичницький сакральний центр 
знаходиться в ур. ―Оленин Парк‖. Сама пам‘ятка займає викінчення мисового 
підвищення з ледь помітною південно-східною експозицією (форма наближена 
до овалу; за попередніми підрахунками площа язичницького центру сягає 
близько 0,30 га). По периметру культове місце обмежене як синхронними так і 
асинхронними земляними насипами (рештками фортифікацій слов‘янського й 
давньоруського періодів).  

Територія пам‘ятки неодноразово піддавалася безсистемним 
дослідженням впродовж ХІХ–ХХ ст. Однак, перші сакральні комплекси 
слов‘янського часу в ур. ―Оленин Парк‖ було відкрито 2009 р. [67]. Лише 
відтоді, впродовж наступних сезонів кількох років відбувається планомірне і 
послідовне вивчення території язичницького культового місця. Нині стали 
відомими низка культових асинхронних та синхронних об‘єктів слов‘янського 
часу на пам‘ятці: ―жертовні ями‖, ―жертовний пояс‖, будинки-контини, 
язичницький храм та ін. сакральні комплекси [22; 39–42; 68; 69; 71; 74; 75; 77].  

Особливо актуальними є матеріали з розкопок т.зв. ―жертовного поясу‖. 
Мова йде за вивчення решток ритуальних інгумаційних та кремаційних 
захоронень, що часто супроводжувалися численним інвентарем – прикрасами, 
елементами озброєння, ливарними формочками тощо [21; 78].  

Загалом, стратиграфічні спостереження та рухомий матеріал дають 
підстави попередньо віднести це культове місце до ост. чв. І тис. н.е. (сер. – 
кін. VIІ – кін. X ст.).  

Станом на сьогодні нашими розкопами відкрито основну площу давнього 
слов‘янського культового центру. Однак, залишилися ще окремі невеликі 
ділянки пам‘ятки, які в недалекому майбутньому ще потрібно вивчити для 



Структура та основні проблеми у вивченні Пліснеського археологічного...  
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місце у системі заселення цього мікрорегіону протягом того чи іншого часу.  
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підстави попередньо віднести це культове місце до ост. чв. І тис. н.е. (сер. – 
кін. VIІ – кін. X ст.).  

Станом на сьогодні нашими розкопами відкрито основну площу давнього 
слов‘янського культового центру. Однак, залишилися ще окремі невеликі 
ділянки пам‘ятки, які в недалекому майбутньому ще потрібно вивчити для 
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відтворення повної картини історичного розвитку цього язичницького 
культового місця. Особливе місце, на наш погляд, тут займають ті ділянки 
сакрального центру, які примикають до потужного оборонного рубежу, що 
обмежував мисоподібну площадку пам‘ятки з північного заходу та сходу. 

Паралельно з такими роботами слід проводити рекультивацію на місці 
незаконсервованих розкопів ХІХ – поч. ХХ ст., щоб відтворити ландшафт 
пам‘ятки опісля припинення її функціонування у давньоруському часі 
(сер. ХІІІ ст.).  

Важливим завданням у вивченні культового центру також залишається 
розширене опрацювання рухомого матеріалу. Мова, насамперед, йде за 
матеріали з ритуальних захоронень ―жертовного поясу‖. Окремі знахідки, в т.ч. 
фібули, мають доволі ранні дати, які почасти не ―вписуються‖ у загальне 
датування виявлених сакральних комплексів. Відрадно, що нині налагодилася 
співпраця з провідними українськими вченими-хіміками (хімічний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка) під кер. д-р. хім. наук, проф., члена-кориспондента 
НАН України Р. Гладишевського. Вже нині проводяться низка фізико-хімічних 
аналізів окремих артефактів, виявлених на культовому місці. Подальші студії у 
даному керунку дадуть змогу пролити світло на багато актуальних питань 
давнього виробництва слов‘янського населення Прикарпатського регіону.  

Детальних аналізів також потребують самі рештки інгумаційних та 
кремаційних захоронень ―жертовного поясу‖. Попереднє висвітлення складу 
ритуальних тілопокладень з розкопок 2009 р., поверхневий аналіз матеріалів на 
предмет видимих механічних пошкоджень, проведених нами та Г. Соловій 
[79; 80], нині не задовольняє сучасних наукових запитів. Мова йде за 
необхідність проведення детальних антропологічних та трасологічних 
експертиз нагромадженого матеріалу. Для виконання цього завдання 
налагоджена співпраця із провідними хорватськими вченими-антропологами, в 
т.ч. й С. Міссоні.  

Загалом, зведення разом усього масиву нагромадженої інформації, у т. ч. 
систематизація відомого і нагромадження нового матеріалу з урахуванням 
даних мікростратиграфії допоможе відтворити значною мірою тафонімічну 
структуризацію археологічного ландшафту пам‘ятки, іншими словами – 
цілісну картину розвитку культового місця. Саме тоді можна поглиблювати та 
вирішувати поставлені раніше питання про зародження і функціонування 
культового центру, його роль у формуванні й функціонуванні слов‘янського 
городища полісного типу ІХ–Х ст., що є другою важливою складовою 
Пліснеського археологічного комплексу.  

 
ІІ. Слов’янське городище ІХ–Х ст. займає циркоподібну улоговину 

Гологоро-Кременецького кряжу між сс. Підгірці Бродівського та Гутище 
Золочівського р-нів. Його південно-західні межі сягають перших житлових 
будівель хут. Пліснеська, які знаходяться ліворуч автодороги Золочів–Броди. 
Далі оборонні лінії охоплюють схили пагорбів, що простягаються паралельно 
до зазначеної дороги. Західні межі городища проходять по схилу підвищення 
та днищу глибокого яру. З північної (напільної) сторони межа пам‘ятки 
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окреслена валом та ровом, який проходить через ур. ―Поруби‖ (раніше – 
―Погреби‖) вздовж дороги, що веде від автотраси Золочів–Броди до сучасних 
будівель Підгорецького монастиря. Зі сходу пам‘ятка обмежена глибоким яром 
(ур. ―Кицарки‖), котрий простягається праворуч дороги Золочів–Броди. 
Окреслена ділянка, в т.ч. й мисове підвищення, де знаходиться найбільша 
кількість ліній захисту, й складають територію слов‘янського городища 
ІХ-Х ст. [45; 52; 70].  

Як уже зазначалося вище, городище має полісну структуру з усіма її 
складовими та неукріпленими синхронними селищами вздовж р. Західний 
Бужок. Під поняттям ―поліс‖ (місто-держава), на нашу думку, слід розуміти 
особливий вид цивільної громади – соціальний організм, що складає органічну 
єдність (ціле) укріплених та відкритих поселень і характеризується 
специфічною матеріальною базою – земельною власністю в її суперечливій, 
двоєдиній формі; цивільним інститутом з властивими йому формами 
самоуправління громадського колективу (народні збори, народне ополчення, 
виборні органи влади) та певним чином обмеженою, великою за розмірами 
територією і населенням [73, С. 208]*. 

В цілому, проблема зародження та функціонування городищ полісного 
типу в досліджуваному регіоні передбачає розгляд трьох основних питань: 
1) соціально-економічних підоснов тогочасного суспільства на початковому 
етапі; 2) головних факторів і напрямків розвитку цього процесу; 3) формування 
полісу як структурної одиниці слов‘янської спільноти і елементів його прояву в 
археологічних джерелах [50, С. 87–88]. 

Власне всі ці аспекти можна простежити на матеріалах багатьох городищ 
українського Прикарпаття (Коростоватої, Ревного І-Б, Старого Збаража, 
Стільського та ін.) у т.ч. й слов‘янського Пліснеська. 

В час свого розквіту в кін. Х ст. максимальна площа Пліснеська 
становила близько 450 га. Її складали низка ділянок високого плато городища, 
обмежені аж семи внутрішніми лініями захисту, а також численними ділянками 
т.зв. ―низького міста‖, що було обнесене великою кількістю відрізків 
зовнішньої лінії захисту [62]. 

Доволі цікавими виявилися спостереження над динамікою розвитку 
оборонної системи слов‘янського городища. Станом на сьогодні були вивчені 
численні відтинки зовнішніх та практично усі внутрішні лінії захисту 
Пліснеська (в сезоні 2015 р. вивчалася перша лінія захисту /передостання 
                                                           

* Відомо, що зародження і формування ранньосередньовічних слов‘янських городищ є 
однією з найскладніших та дискусійних проблем не лише у вітчизняній, але й в європейській 
мідієвістиці. Насамперед, це зумовлене різними концептуальним позиціями у вивченні цього 
типу пам‘яток. Однією з таких позицій є судження про полісну їх структуру. Незважаючи на те, 
що полісна модель була обґрунтована понад півтора століття тому (під різними кутами зору), 
основні її положення серйозно й досі не сприймаються у наукових колах. Навіть спроби 
сучасних дослідників (В. Мавродіна, Г. Курбатова, Й. Фроянова, Е. Фролова та ін.) [8, С. 34–35] 
інтерпретувати давньоруські городища ІХ–XII ст. як міста-держави, більшість фахівців вважають 
неприйнятними, хоча теоретично вони є досить таки актуальні і, поза всякими сумнівами, 
заслуговують на увагу.  
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відтворення повної картини історичного розвитку цього язичницького 
культового місця. Особливе місце, на наш погляд, тут займають ті ділянки 
сакрального центру, які примикають до потужного оборонного рубежу, що 
обмежував мисоподібну площадку пам‘ятки з північного заходу та сходу. 

Паралельно з такими роботами слід проводити рекультивацію на місці 
незаконсервованих розкопів ХІХ – поч. ХХ ст., щоб відтворити ландшафт 
пам‘ятки опісля припинення її функціонування у давньоруському часі 
(сер. ХІІІ ст.).  

Важливим завданням у вивченні культового центру також залишається 
розширене опрацювання рухомого матеріалу. Мова, насамперед, йде за 
матеріали з ритуальних захоронень ―жертовного поясу‖. Окремі знахідки, в т.ч. 
фібули, мають доволі ранні дати, які почасти не ―вписуються‖ у загальне 
датування виявлених сакральних комплексів. Відрадно, що нині налагодилася 
співпраця з провідними українськими вченими-хіміками (хімічний факультет 
ЛНУ ім. І. Франка) під кер. д-р. хім. наук, проф., члена-кориспондента 
НАН України Р. Гладишевського. Вже нині проводяться низка фізико-хімічних 
аналізів окремих артефактів, виявлених на культовому місці. Подальші студії у 
даному керунку дадуть змогу пролити світло на багато актуальних питань 
давнього виробництва слов‘янського населення Прикарпатського регіону.  

Детальних аналізів також потребують самі рештки інгумаційних та 
кремаційних захоронень ―жертовного поясу‖. Попереднє висвітлення складу 
ритуальних тілопокладень з розкопок 2009 р., поверхневий аналіз матеріалів на 
предмет видимих механічних пошкоджень, проведених нами та Г. Соловій 
[79; 80], нині не задовольняє сучасних наукових запитів. Мова йде за 
необхідність проведення детальних антропологічних та трасологічних 
експертиз нагромадженого матеріалу. Для виконання цього завдання 
налагоджена співпраця із провідними хорватськими вченими-антропологами, в 
т.ч. й С. Міссоні.  

Загалом, зведення разом усього масиву нагромадженої інформації, у т. ч. 
систематизація відомого і нагромадження нового матеріалу з урахуванням 
даних мікростратиграфії допоможе відтворити значною мірою тафонімічну 
структуризацію археологічного ландшафту пам‘ятки, іншими словами – 
цілісну картину розвитку культового місця. Саме тоді можна поглиблювати та 
вирішувати поставлені раніше питання про зародження і функціонування 
культового центру, його роль у формуванні й функціонуванні слов‘янського 
городища полісного типу ІХ–Х ст., що є другою важливою складовою 
Пліснеського археологічного комплексу.  

 
ІІ. Слов’янське городище ІХ–Х ст. займає циркоподібну улоговину 

Гологоро-Кременецького кряжу між сс. Підгірці Бродівського та Гутище 
Золочівського р-нів. Його південно-західні межі сягають перших житлових 
будівель хут. Пліснеська, які знаходяться ліворуч автодороги Золочів–Броди. 
Далі оборонні лінії охоплюють схили пагорбів, що простягаються паралельно 
до зазначеної дороги. Західні межі городища проходять по схилу підвищення 
та днищу глибокого яру. З північної (напільної) сторони межа пам‘ятки 
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окреслена валом та ровом, який проходить через ур. ―Поруби‖ (раніше – 
―Погреби‖) вздовж дороги, що веде від автотраси Золочів–Броди до сучасних 
будівель Підгорецького монастиря. Зі сходу пам‘ятка обмежена глибоким яром 
(ур. ―Кицарки‖), котрий простягається праворуч дороги Золочів–Броди. 
Окреслена ділянка, в т.ч. й мисове підвищення, де знаходиться найбільша 
кількість ліній захисту, й складають територію слов‘янського городища 
ІХ-Х ст. [45; 52; 70].  

Як уже зазначалося вище, городище має полісну структуру з усіма її 
складовими та неукріпленими синхронними селищами вздовж р. Західний 
Бужок. Під поняттям ―поліс‖ (місто-держава), на нашу думку, слід розуміти 
особливий вид цивільної громади – соціальний організм, що складає органічну 
єдність (ціле) укріплених та відкритих поселень і характеризується 
специфічною матеріальною базою – земельною власністю в її суперечливій, 
двоєдиній формі; цивільним інститутом з властивими йому формами 
самоуправління громадського колективу (народні збори, народне ополчення, 
виборні органи влади) та певним чином обмеженою, великою за розмірами 
територією і населенням [73, С. 208]*. 

В цілому, проблема зародження та функціонування городищ полісного 
типу в досліджуваному регіоні передбачає розгляд трьох основних питань: 
1) соціально-економічних підоснов тогочасного суспільства на початковому 
етапі; 2) головних факторів і напрямків розвитку цього процесу; 3) формування 
полісу як структурної одиниці слов‘янської спільноти і елементів його прояву в 
археологічних джерелах [50, С. 87–88]. 

Власне всі ці аспекти можна простежити на матеріалах багатьох городищ 
українського Прикарпаття (Коростоватої, Ревного І-Б, Старого Збаража, 
Стільського та ін.) у т.ч. й слов‘янського Пліснеська. 

В час свого розквіту в кін. Х ст. максимальна площа Пліснеська 
становила близько 450 га. Її складали низка ділянок високого плато городища, 
обмежені аж семи внутрішніми лініями захисту, а також численними ділянками 
т.зв. ―низького міста‖, що було обнесене великою кількістю відрізків 
зовнішньої лінії захисту [62]. 

Доволі цікавими виявилися спостереження над динамікою розвитку 
оборонної системи слов‘янського городища. Станом на сьогодні були вивчені 
численні відтинки зовнішніх та практично усі внутрішні лінії захисту 
Пліснеська (в сезоні 2015 р. вивчалася перша лінія захисту /передостання 
                                                           

* Відомо, що зародження і формування ранньосередньовічних слов‘янських городищ є 
однією з найскладніших та дискусійних проблем не лише у вітчизняній, але й в європейській 
мідієвістиці. Насамперед, це зумовлене різними концептуальним позиціями у вивченні цього 
типу пам‘яток. Однією з таких позицій є судження про полісну їх структуру. Незважаючи на те, 
що полісна модель була обґрунтована понад півтора століття тому (під різними кутами зору), 
основні її положення серйозно й досі не сприймаються у наукових колах. Навіть спроби 
сучасних дослідників (В. Мавродіна, Г. Курбатова, Й. Фроянова, Е. Фролова та ін.) [8, С. 34–35] 
інтерпретувати давньоруські городища ІХ–XII ст. як міста-держави, більшість фахівців вважають 
неприйнятними, хоча теоретично вони є досить таки актуальні і, поза всякими сумнівами, 
заслуговують на увагу.  
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недосліджена/; наразі єдиною невивченою виявилася друга лінія оборони). 
Польові студії над фортифікаціями дозволяють говорити, що як зовнішні так і 
внутрішні лінії захисту гинуть в кін. Х ст. [61; 76]. Такий стан справ слід 
пов‘язувати з походом Володимира Святославовича на хорватів у 992 (993) р. 
[12, С. 68] Внутрішні лінії захисту мають дві, рідше три перебудови. В 
основному, головна перебудова таких захисних рубежів припадає на період 
пер. пол. – сер. Х ст. [81–85; 87–89]. Тоді примітивні дерев‘яно-земляні 
конструкції замінювалися більш складними фортифікаційними спорудами. 
Можна припускати, що десь у цей час укріплення Пліснеського городища 
розширюються за рахунок будівництва зовнішніх ліній оборони. Іншими 
словами, якщо у ІХ – пер. пол. Х ст. укріпленою площею слов‘янського міста 
було виключно високе плато (насамперед терени ―Олениного Парку‖, 
―Замчиська‖ та ―Високого городиска‖), то з сер. – др. пол. Х ст. укріплена 
територія поширювалася і на т.зв. ―нижнє місто‖. 

Одну з провідних ролей у полісній структурі Пліснеська слов‘янського 
часу, впродовж ІХ–Х ст. відігравав культовий центр, локалізований в 
ур. ―Оленин Парк‖. На території т.зв. ―Дитинця‖ (ур. ―Замчисько‖), недалеко 
від сакрального центру знаходився ґрунтовий кремаційний могильник 
кін. ІХ–Х ст. та синхронний крематорій. Рештки ще одного кремаційного 
некрополя давніх слов‘ян зафіксовані поблизу четвертої лінії захисту (валу № 
5), на території ―Високого городиска‖ [20; 23; 90]. До речі, подібна ситуація 
щодо місцезнаходження ґрунтових кремаційних могильників спостерігається в 
Ревному І-Б [13, С. 72; 15, С. 232; 14; 16, С. 217–218; 31, С. 183–184; 32, С. 87] 
та Старому Збаражі [93, С. 141; 94, С. 66]. 

Загалом, як верхнє, так і нижнє плато Пліснеська було заселене впродовж 
усієї ост. чв. І тис. н.е. Правда, відомі нині матеріали дозволяють говорити, що 
саме територія ―Високого городиска‖ була більш щільно насичена житловими 
й господарськими об‘єктами.  

Таким чином, на користь висунутої гіпотези про полісну модель 
Пліснеського городища в слов‘янський час, свідчать: обмеження лініями 
захисту значної за розмірами заселеної території; різні конструкції і, як 
наслідок, функції ―зовнішніх‖ та ―внутрішніх‖ оборонних ліній; місце двох 
ґрунтових кремаційних некрополів в межах укріпленої території [49; 57; 66, 
С. 5, 7, 12; 95; С. 238].  

Звичайно, що планувальна структура Пліснеська в слов‘янський час ще 
не є вивченою до кінця. Однак, зазначене вище дозволяє не лише віднаходити 
прямі аналогії на інших городищах Прикарпаття, але й певним чином 
доповнювати їх, поки що нез‘ясованими в Пліснеську структурними 
елементами (мова, у т.ч., йде про появу індивідуальних дворів, функціонування 
ремісничих осередків тощо).  

Головними ж проблемами у вивченні слов‘янського городища 
залишаються питання фортифікацій цього періоду. Більшість з досліджених 
ліній захисту досліджувалися шляхом закладання розвідкових траншей. Як це 
яскраво продемонстрували розкопки 2008 р. валу № 5, траншейний спосіб 
розкопок фортифікації дозволяє значною мірою з‘ясувати основні штрихи до 
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динаміки її функціонування, або ж висловити попередні судження про 
конструкцію, однак лише розкопки широкою площею дозволяють відверто 
судити про конкретну структуру, чи конструктивні особливості оборонної лінії. 
Отримана в разі тотального вивчення усіх рубежів оборони широкою площею 
інформація буде просто безцінною. Адже, слід підкреслити, що Пліснеське 
городище – унікальне укріплене поселення, яке за кількістю збережених 
оборонних ліній не має рівних серед синхронних слов‘янських городищ. 

Актуальними є також подальші дослідження двох некрополів 
слов‘янського періоду, які складають половину з усіх відомих тогочасних 
могильників на Прикарпатті. Не менш важливим питанням є пошуки 
ремісничих осередків ІХ–Х ст. Вже під час розкопок 2009 р. валу № 5 була 
прокладена невелика розвідкова траншея у напрямку до валу № 4. Виявилося, 
що як мінімум південна частина західного відтинку городища між валами №№ 
5 і 4 могла мати ремісничий характер. Тут вдалося віднайти безліч криці та 
металевих шлаків, низку споруд господарського призначення. Рухомий 
матеріал у заповненнях таких об‘єктів датувався ХІ – поч. ХІІ ст., однак зовсім 
не виключено, що подальші студії над обраною ділянкою слов‘янського міста 
відкриють хронологічно раніші комплекси [85]. Принаймні, дослідження у 
цьому керунку є доволі перспективними. 

Систематизація інформації про відомі житлові та господарські об‘єкти 
слов‘янського періоду також дасть підстави висловити судження про характер 
забудови раніше розкопаних ділянок городища. Разом із динамікою розвитку 
оборонної системи Пліснеська можна буде співставляти інформацію про 
еволюцію соціально-економічних структур тогочасного населення. 

Не менш важливим питанням є з‘ясування призначення зовнішніх ліній 
захисту у південно-західній частині Пліснеська: тут вони видовжують межі та 
конфігурацію слов‘янського городища, охоплюючи при цьому заплаву й 
витоки р. Західний Бужок (цілком ймовірно, що у минулому – суднохідні її 
відтинки). Зрештою, на таку можливість вказує й етимологія назви Пліснеськ – 
від заг. слов. Pleso – ―стоячі води‖, ―озеро‖ [4, С. 59]. 

Подальшого дослідження потребує найближча та далека округа 
слов‘янського городища ІХ–Х ст. на предмет синхронних селищ. Роботи у 
цьому напрямку були започатковані автором праці [65; 72; 86] та продовжені 
А. Филипчуком, а також В. Шелепом [92]. В результаті вдалося виявити низку 
синхронних слов‘янських селищ, які складали свого роду хору – сільсько-
господарську округу тогочасному Пліснеську. 

В цілому, з‘ясування усіх зазначених аспектів дозволяє на базі 
Пліснеська вивчати формування і розвиток полісної структури міста 
слов‘янського періоду, що має величезне значення для розуміння суті і процесу 
державотворчих явищ на Прикарпатті в ранньосередньовічний період. 

 
ІІІ. Городище ХІІ–ХІІІ ст. (літописний Пліснеськ) займає південну 

частину мисового підвищення в ур. ―Оленин Парк‖, ―Замчисько‖. Із східної, 
південної та західної сторін воно оточене стрімкими схилами, а з північної – 
потрійною лінією оборони. В підніжжі зазначеного підвищення, у межах 
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недосліджена/; наразі єдиною невивченою виявилася друга лінія оборони). 
Польові студії над фортифікаціями дозволяють говорити, що як зовнішні так і 
внутрішні лінії захисту гинуть в кін. Х ст. [61; 76]. Такий стан справ слід 
пов‘язувати з походом Володимира Святославовича на хорватів у 992 (993) р. 
[12, С. 68] Внутрішні лінії захисту мають дві, рідше три перебудови. В 
основному, головна перебудова таких захисних рубежів припадає на період 
пер. пол. – сер. Х ст. [81–85; 87–89]. Тоді примітивні дерев‘яно-земляні 
конструкції замінювалися більш складними фортифікаційними спорудами. 
Можна припускати, що десь у цей час укріплення Пліснеського городища 
розширюються за рахунок будівництва зовнішніх ліній оборони. Іншими 
словами, якщо у ІХ – пер. пол. Х ст. укріпленою площею слов‘янського міста 
було виключно високе плато (насамперед терени ―Олениного Парку‖, 
―Замчиська‖ та ―Високого городиска‖), то з сер. – др. пол. Х ст. укріплена 
територія поширювалася і на т.зв. ―нижнє місто‖. 

Одну з провідних ролей у полісній структурі Пліснеська слов‘янського 
часу, впродовж ІХ–Х ст. відігравав культовий центр, локалізований в 
ур. ―Оленин Парк‖. На території т.зв. ―Дитинця‖ (ур. ―Замчисько‖), недалеко 
від сакрального центру знаходився ґрунтовий кремаційний могильник 
кін. ІХ–Х ст. та синхронний крематорій. Рештки ще одного кремаційного 
некрополя давніх слов‘ян зафіксовані поблизу четвертої лінії захисту (валу № 
5), на території ―Високого городиска‖ [20; 23; 90]. До речі, подібна ситуація 
щодо місцезнаходження ґрунтових кремаційних могильників спостерігається в 
Ревному І-Б [13, С. 72; 15, С. 232; 14; 16, С. 217–218; 31, С. 183–184; 32, С. 87] 
та Старому Збаражі [93, С. 141; 94, С. 66]. 

Загалом, як верхнє, так і нижнє плато Пліснеська було заселене впродовж 
усієї ост. чв. І тис. н.е. Правда, відомі нині матеріали дозволяють говорити, що 
саме територія ―Високого городиска‖ була більш щільно насичена житловими 
й господарськими об‘єктами.  

Таким чином, на користь висунутої гіпотези про полісну модель 
Пліснеського городища в слов‘янський час, свідчать: обмеження лініями 
захисту значної за розмірами заселеної території; різні конструкції і, як 
наслідок, функції ―зовнішніх‖ та ―внутрішніх‖ оборонних ліній; місце двох 
ґрунтових кремаційних некрополів в межах укріпленої території [49; 57; 66, 
С. 5, 7, 12; 95; С. 238].  

Звичайно, що планувальна структура Пліснеська в слов‘янський час ще 
не є вивченою до кінця. Однак, зазначене вище дозволяє не лише віднаходити 
прямі аналогії на інших городищах Прикарпаття, але й певним чином 
доповнювати їх, поки що нез‘ясованими в Пліснеську структурними 
елементами (мова, у т.ч., йде про появу індивідуальних дворів, функціонування 
ремісничих осередків тощо).  

Головними ж проблемами у вивченні слов‘янського городища 
залишаються питання фортифікацій цього періоду. Більшість з досліджених 
ліній захисту досліджувалися шляхом закладання розвідкових траншей. Як це 
яскраво продемонстрували розкопки 2008 р. валу № 5, траншейний спосіб 
розкопок фортифікації дозволяє значною мірою з‘ясувати основні штрихи до 
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динаміки її функціонування, або ж висловити попередні судження про 
конструкцію, однак лише розкопки широкою площею дозволяють відверто 
судити про конкретну структуру, чи конструктивні особливості оборонної лінії. 
Отримана в разі тотального вивчення усіх рубежів оборони широкою площею 
інформація буде просто безцінною. Адже, слід підкреслити, що Пліснеське 
городище – унікальне укріплене поселення, яке за кількістю збережених 
оборонних ліній не має рівних серед синхронних слов‘янських городищ. 

Актуальними є також подальші дослідження двох некрополів 
слов‘янського періоду, які складають половину з усіх відомих тогочасних 
могильників на Прикарпатті. Не менш важливим питанням є пошуки 
ремісничих осередків ІХ–Х ст. Вже під час розкопок 2009 р. валу № 5 була 
прокладена невелика розвідкова траншея у напрямку до валу № 4. Виявилося, 
що як мінімум південна частина західного відтинку городища між валами №№ 
5 і 4 могла мати ремісничий характер. Тут вдалося віднайти безліч криці та 
металевих шлаків, низку споруд господарського призначення. Рухомий 
матеріал у заповненнях таких об‘єктів датувався ХІ – поч. ХІІ ст., однак зовсім 
не виключено, що подальші студії над обраною ділянкою слов‘янського міста 
відкриють хронологічно раніші комплекси [85]. Принаймні, дослідження у 
цьому керунку є доволі перспективними. 

Систематизація інформації про відомі житлові та господарські об‘єкти 
слов‘янського періоду також дасть підстави висловити судження про характер 
забудови раніше розкопаних ділянок городища. Разом із динамікою розвитку 
оборонної системи Пліснеська можна буде співставляти інформацію про 
еволюцію соціально-економічних структур тогочасного населення. 

Не менш важливим питанням є з‘ясування призначення зовнішніх ліній 
захисту у південно-західній частині Пліснеська: тут вони видовжують межі та 
конфігурацію слов‘янського городища, охоплюючи при цьому заплаву й 
витоки р. Західний Бужок (цілком ймовірно, що у минулому – суднохідні її 
відтинки). Зрештою, на таку можливість вказує й етимологія назви Пліснеськ – 
від заг. слов. Pleso – ―стоячі води‖, ―озеро‖ [4, С. 59]. 

Подальшого дослідження потребує найближча та далека округа 
слов‘янського городища ІХ–Х ст. на предмет синхронних селищ. Роботи у 
цьому напрямку були започатковані автором праці [65; 72; 86] та продовжені 
А. Филипчуком, а також В. Шелепом [92]. В результаті вдалося виявити низку 
синхронних слов‘янських селищ, які складали свого роду хору – сільсько-
господарську округу тогочасному Пліснеську. 

В цілому, з‘ясування усіх зазначених аспектів дозволяє на базі 
Пліснеська вивчати формування і розвиток полісної структури міста 
слов‘янського періоду, що має величезне значення для розуміння суті і процесу 
державотворчих явищ на Прикарпатті в ранньосередньовічний період. 

 
ІІІ. Городище ХІІ–ХІІІ ст. (літописний Пліснеськ) займає південну 

частину мисового підвищення в ур. ―Оленин Парк‖, ―Замчисько‖. Із східної, 
південної та західної сторін воно оточене стрімкими схилами, а з північної – 
потрійною лінією оборони. В підніжжі зазначеного підвищення, у межах 
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слов‘янського городища, знаходяться супутні, до літописного Пліснеська, 
неукріплені синхронні селища. 

Пам‘ятка представлена залишками давньоукраїнського міста Пліснеська, 
яке згадується двічі в літописах під 1188 і 1233 рр. [12, С. 347, 390]  і в ―Слові о 
полку Ігоревім‖ [19, С. 31]. В літописі під 1188 р. говориться про те, що ―Роман 
(волинський князь Роман Мстиславович – курсив наш – М. Ф.) тим часом 
випросився у тестя свого Рюрика [піти] на Галич, кажучи йому: ―Ведуть мене 
галичани до себе на княжіння. Пусти-но зі мною сина свойого Ростислава‖. І 
Рюрик послав із ним сина свого і Славна Борисовича, воєводу. Роман тоді 
вперед послав воїв до [города] Пліснеська , щоб вони спершу напали на 
Пліснеськ. Але вони [городяни], заперлися, а угри й галичани заскочили їх, 
[воїв Романових], коло Пліснеська, тих захопили, а другі втекли‖ [12, С. 347]. 

Другий запис припадає на квітень 1233 р.: ―А як з‘явилась трава, то 
Данило пішов із братом і з Олександром [до города] Пліснеська. І, прийшовши, 
він узяв його од [бояр] Ярбузовичів  здобич велику і вернувся у Володимир‖ 
[12, С. 390]. Тут літописець сповіщає про похід на Пліснеськ князів Данила 
Галицького та Олександра Белзського і про їх перемогу над пліснеськими 
боярами Арбузовичами, які не хотіли визнавати їхню владу над собою. Князі 
взяли в Пліснеську велику здобич і повернулися до Володимира-Волинського. 

В ―Слові о полку Ігоревім„ про Пліснеськ згадується у тій частині твору, 
де розповідається про зловіщий сон князя Святослава, напередодні невдалого 
походу руських князів проти половців. Автор ―Слова…‖ називає окремі 
пліснеські урочища [19, С. 31], назви яких у зміненому вигляді збереглися ще й 
досі. У свій час з приводу згадки про Пліснеськ у ―Слові…‖ серед істориків і 
лінгвістів розгорілася гостра дискусія. Так, Н. Шарлемань [91, С. 211], а за ним 
і П. Раппопорт [18] вважали, що повідомлення в ―Слові…‖ не має відношення 
до досліджуваної нами пам‘ятки. Натомість М. Кучера обґрунтовано доказав, 
що мова йде саме про Пліснесько Галицької землі [10, С. 132–145; 11]. 

Слід зауважити, що у підоснові городища ХІІ–ХІІІ ст. знаходилося 
неукріплене поселення ХІ ст. Опісля спалення слов‘янського Пліснеська 
військами Володимира Святославовича, життя на поселенні змінилося 
кардинально, проте не перервалося узагалі. Однак, усі студії над оборонними 
лініями вказують на те, що фортифікації Пліснеська не існували протягом 
ХІ ст. Іншими словами, в цей час мало місце неукріплене поселення. Останнє 
було обмежене лініями захисту лише в кін. ХІ – на поч. ХІІ ст.  

Безперечно, що його оборонні рубежі давньоруського періоду спорудили 
на місці окремих не функціонуючих слов‘янських ліній захисту. Місто 
будується за бургівським (замковим) зразком: дитинець – посад – окольний 
город; тобто, воно мало тричленну структуру.  

                                                           

 В Іпатіївському списку ―Пръсньскоу‖, ―Преснескъ‖, у Хлебниковському ―Плъснескь‖, 
―Плъснескоу‖, ―оу Плънска‖. 

 В Іпатіївському списку пліснеські бояри названі ―Аръбоузовичи‖, у Хлєбниківському 
―Яръбоузовичи‖. 
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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 передувало відкрите поселення, а згодом 
новосформоване городище складалося з дитинця, посаду та передмістя 
(окольної частини). Невід‘ємною складовою цього комплексу був курганний 
некрополь, що знаходився на північ від міських стін в ур. ―Поруби‖. Дитинець 
розташовувався в ур. ―Замчисько‖ та ―Оленин Парк‖ (мав складну двочленну ? 
структуру) та займав площу лише кілька гектарів. Протягом ХІ – на поч. ХІІ ст. 
його територія була забудована заглибленими житловими спорудами значно 
більших розмірів ніж в слов‘янські часи [54, С. 251–252]. Правда, незважаючи 
на таке зростання параметрів, конструктивний тип споруд і їхні пропорції 
залишаються незмінними. Варто зауважити, що на досліджених ділянках 
дитинця, а також і передмістя (на ―Подолі‖) вдалося відкрити не так уже й 
багато цих жител. Тому простежити якусь систему забудови в цей час поки що 
неможливо.  

В ост. чв. – кін. ХІ ст. починається трансформація заглиблених житлово-
господарських споруд в наземні: зменшується глибина земляних котлованів, 
видозмінюється їхня форма (замість квадратної з‘являється прямокутна), а 
разом з цим і їхні розміри. Змінюються опалювальні пристрої, а на фінальній 
стадії трансформації і конструктивні особливості дерев‘яних стін [54]. 
Еволюція опалювальних споруд, тобто трансформація печей-кам‘янок в 
купольні глинобитні печі, спричинила появу нових (приземистих) форм 
кухонних горщиків з короткими шийками та різким переходом до випуклих 
тулубів, оскільки новий тип печей передбачав інший принцип приготування 
їжі. Отже, цей етап складавться з двох фаз, які досить добре простежувалися в 
динаміці нерухомих та рухомих артефактів. 

Другий етап давньоруського Пліснеська характеризується значним 
економічним піднесенням, що яскраво відображено в матеріальній та духовній 
культурі. Перш за все це проявляється у планувальній структурі ―Дитинця‖ та 
―Середгороддя‖. Як було зазначено вище, в др. тр. ХІІ ст. на ―Дитинці‖ 
з‘являється новий тип житлово-господарських споруд. Це будівлі наземного 
типу з каркасно-стовповою конструкцією стін та глинобитними купольними 
печами. Швидше за все в цей час формується вулична забудова, на що вказує 
їхнє розташування [25; 48, С. 3–4; 54, С. 255–257]. 

Важливою складовою планувальної структури дитинця і посаду у 
др. пол. ХІІ ст. (ІІ етап) були інгумаційні ґрунтові могильники. І це не 
випадково. Як показали результати дослідження наших попередників, а також і 
власні, в сер. ХІІ ст. в Пліснеську, як і в регіоні взагалі, мало місце масове 
впровадження християнства і, зокрема, перехід до захоронення в ґрунтових 
могилах. В цьому плані зв‘язуючою ланкою для вивчення еволюції 
поховального обряду виступають ґрунтові інгумаційні могильники на 
укріпленій території городища ХІІ–ХІІІ ст.  

Ґрунтові тілопокладення в межах укріпленої території Пліснеська 
виявлено в чотирьох місцях: два – на т. зв. ―Середгородді‖ і по одному – на 
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слов‘янського городища, знаходяться супутні, до літописного Пліснеська, 
неукріплені синхронні селища. 

Пам‘ятка представлена залишками давньоукраїнського міста Пліснеська, 
яке згадується двічі в літописах під 1188 і 1233 рр. [12, С. 347, 390]  і в ―Слові о 
полку Ігоревім‖ [19, С. 31]. В літописі під 1188 р. говориться про те, що ―Роман 
(волинський князь Роман Мстиславович – курсив наш – М. Ф.) тим часом 
випросився у тестя свого Рюрика [піти] на Галич, кажучи йому: ―Ведуть мене 
галичани до себе на княжіння. Пусти-но зі мною сина свойого Ростислава‖. І 
Рюрик послав із ним сина свого і Славна Борисовича, воєводу. Роман тоді 
вперед послав воїв до [города] Пліснеська , щоб вони спершу напали на 
Пліснеськ. Але вони [городяни], заперлися, а угри й галичани заскочили їх, 
[воїв Романових], коло Пліснеська, тих захопили, а другі втекли‖ [12, С. 347]. 

Другий запис припадає на квітень 1233 р.: ―А як з‘явилась трава, то 
Данило пішов із братом і з Олександром [до города] Пліснеська. І, прийшовши, 
він узяв його од [бояр] Ярбузовичів  здобич велику і вернувся у Володимир‖ 
[12, С. 390]. Тут літописець сповіщає про похід на Пліснеськ князів Данила 
Галицького та Олександра Белзського і про їх перемогу над пліснеськими 
боярами Арбузовичами, які не хотіли визнавати їхню владу над собою. Князі 
взяли в Пліснеську велику здобич і повернулися до Володимира-Волинського. 

В ―Слові о полку Ігоревім„ про Пліснеськ згадується у тій частині твору, 
де розповідається про зловіщий сон князя Святослава, напередодні невдалого 
походу руських князів проти половців. Автор ―Слова…‖ називає окремі 
пліснеські урочища [19, С. 31], назви яких у зміненому вигляді збереглися ще й 
досі. У свій час з приводу згадки про Пліснеськ у ―Слові…‖ серед істориків і 
лінгвістів розгорілася гостра дискусія. Так, Н. Шарлемань [91, С. 211], а за ним 
і П. Раппопорт [18] вважали, що повідомлення в ―Слові…‖ не має відношення 
до досліджуваної нами пам‘ятки. Натомість М. Кучера обґрунтовано доказав, 
що мова йде саме про Пліснесько Галицької землі [10, С. 132–145; 11]. 

Слід зауважити, що у підоснові городища ХІІ–ХІІІ ст. знаходилося 
неукріплене поселення ХІ ст. Опісля спалення слов‘янського Пліснеська 
військами Володимира Святославовича, життя на поселенні змінилося 
кардинально, проте не перервалося узагалі. Однак, усі студії над оборонними 
лініями вказують на те, що фортифікації Пліснеська не існували протягом 
ХІ ст. Іншими словами, в цей час мало місце неукріплене поселення. Останнє 
було обмежене лініями захисту лише в кін. ХІ – на поч. ХІІ ст.  

Безперечно, що його оборонні рубежі давньоруського періоду спорудили 
на місці окремих не функціонуючих слов‘янських ліній захисту. Місто 
будується за бургівським (замковим) зразком: дитинець – посад – окольний 
город; тобто, воно мало тричленну структуру.  

                                                           

 В Іпатіївському списку ―Пръсньскоу‖, ―Преснескъ‖, у Хлебниковському ―Плъснескь‖, 
―Плъснескоу‖, ―оу Плънска‖. 

 В Іпатіївському списку пліснеські бояри названі ―Аръбоузовичи‖, у Хлєбниківському 
―Яръбоузовичи‖. 
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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 передувало відкрите поселення, а згодом 
новосформоване городище складалося з дитинця, посаду та передмістя 
(окольної частини). Невід‘ємною складовою цього комплексу був курганний 
некрополь, що знаходився на північ від міських стін в ур. ―Поруби‖. Дитинець 
розташовувався в ур. ―Замчисько‖ та ―Оленин Парк‖ (мав складну двочленну ? 
структуру) та займав площу лише кілька гектарів. Протягом ХІ – на поч. ХІІ ст. 
його територія була забудована заглибленими житловими спорудами значно 
більших розмірів ніж в слов‘янські часи [54, С. 251–252]. Правда, незважаючи 
на таке зростання параметрів, конструктивний тип споруд і їхні пропорції 
залишаються незмінними. Варто зауважити, що на досліджених ділянках 
дитинця, а також і передмістя (на ―Подолі‖) вдалося відкрити не так уже й 
багато цих жител. Тому простежити якусь систему забудови в цей час поки що 
неможливо.  

В ост. чв. – кін. ХІ ст. починається трансформація заглиблених житлово-
господарських споруд в наземні: зменшується глибина земляних котлованів, 
видозмінюється їхня форма (замість квадратної з‘являється прямокутна), а 
разом з цим і їхні розміри. Змінюються опалювальні пристрої, а на фінальній 
стадії трансформації і конструктивні особливості дерев‘яних стін [54]. 
Еволюція опалювальних споруд, тобто трансформація печей-кам‘янок в 
купольні глинобитні печі, спричинила появу нових (приземистих) форм 
кухонних горщиків з короткими шийками та різким переходом до випуклих 
тулубів, оскільки новий тип печей передбачав інший принцип приготування 
їжі. Отже, цей етап складавться з двох фаз, які досить добре простежувалися в 
динаміці нерухомих та рухомих артефактів. 

Другий етап давньоруського Пліснеська характеризується значним 
економічним піднесенням, що яскраво відображено в матеріальній та духовній 
культурі. Перш за все це проявляється у планувальній структурі ―Дитинця‖ та 
―Середгороддя‖. Як було зазначено вище, в др. тр. ХІІ ст. на ―Дитинці‖ 
з‘являється новий тип житлово-господарських споруд. Це будівлі наземного 
типу з каркасно-стовповою конструкцією стін та глинобитними купольними 
печами. Швидше за все в цей час формується вулична забудова, на що вказує 
їхнє розташування [25; 48, С. 3–4; 54, С. 255–257]. 

Важливою складовою планувальної структури дитинця і посаду у 
др. пол. ХІІ ст. (ІІ етап) були інгумаційні ґрунтові могильники. І це не 
випадково. Як показали результати дослідження наших попередників, а також і 
власні, в сер. ХІІ ст. в Пліснеську, як і в регіоні взагалі, мало місце масове 
впровадження християнства і, зокрема, перехід до захоронення в ґрунтових 
могилах. В цьому плані зв‘язуючою ланкою для вивчення еволюції 
поховального обряду виступають ґрунтові інгумаційні могильники на 
укріпленій території городища ХІІ–ХІІІ ст.  

Ґрунтові тілопокладення в межах укріпленої території Пліснеська 
виявлено в чотирьох місцях: два – на т. зв. ―Середгородді‖ і по одному – на 
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―Дитинці‖ та в ур. ―Церквиська‖. Вони закладалися на місці нефункціонуючих 
заглиблених (ІХ–ХІ ст.) та наземних (поч. ХІІ ст.) жител, господарських ям, 
майстерень тощо [28; 48, С. 3–4; 53, С. 2–3; 58, С. 328, 332]. Як відомо, 
кладовища в цей час знаходилися максимально близько до культових споруд, 
тобто були ―прицерковними дворами‖. Наявність чотирьох могильників вказує 
на те, що поряд з ними мають бути залишки давньоруських церков. Яскравим 
підтвердженням сказаного є могильник на ―Дитинці‖. За попередніми 
підрахунками, протягом ХХ – поч. ХХІ ст. тут відкрито понад 170 ґрунтових 
інгумаційних поховань. Як правило, всі вони були без інвентарні і мали західну 
орієнтацію. У південно-західній частині кладовища (там, де виявлено 
асинхронні тілопокладення) в культурному шарі віднайдено чимало знахідок 
культового призначення, долівкові різноколірні полив‘яні керамічні плитки, 
культовий інвентар тощо [48, С. 7; 90, С. 82–83]. До цього слід додати, що 
аналогічна ситуація спостерігалася і в ур. ―Церквиська‖, де Р. Багрій виявив 
залишки фундаментів великої кам‘яної споруди (церкви?) та низку поховань 
поблизу неї [1; 3].  

Із закладенням церков та кладовищ, поступово скорочувалася територія, 
зайнята під цивільну забудову. Поява ґрунтових інгумаційних могильників у 
Пліснеську (сер. ХІІ – сер. ХІІІ ст.) свідчить про майже повне підкорення міста 
великокнязівському Києву в усіх сферах, в тому числі й духовній. 

До речі, давньоруські поховання відомі й за межами укріплень 
давньоруського міста [43; 75; 87]. Мова, зокрема йде про ґрунтові інгумаційні 
поховання поблизу першої та п‘ятої ліній захисту. Минулого польового сезону 
(2015 р.) вдалося відкрити ще одне раннє християнське захоронення ХІІ ст. у 
підніжжі першої лінії захисту [38, С. 13–14]. 

Важливим завданням у вивченні старожитностей давньоруського 
городища є подальші студії над оборонними лініями Пліснеська. Головні 
завдання, які можна вирішувати найближчим часом, полягають у вивченні 
конструктивних особливостей давньоруських фортифікацій, зокрема 
конструкції потужної лінії захисту № 6, репрезентованої валами №№ 2 та 3. Не 
менш важливим завданням є вивчення характеру в‘їздів на давньоруське 
городище, насамперед на ур. ―Оленин Парк‖. Останній, як можна гадати, тут 
міг мати свайно-рамову конструкцію. 

Співставлення даних про динаміку розвитку фортифікацій із 
інформацією про усі відомі некрополі та церкви, житлово-господарську 
забудову, дозволить конкретизувати історичний розвиток давньоруського 
Пліснеська.  

 
ІV. Курганний могильник. Динамізм І етапу давньоруського періоду 

Пліснеська проявляється і в духовній культурі: в цей час проходить зміна 
поховального обряду (від язичницького до християнського). Яскравим 
свідченням висловленого є функціонування курганного могильника з 
кремаційними та інгумаційними похованнями в ур. ―Поруби‖ [27–29; 105–107]. 
Він розташований в північній частині комплексу. Площа його поширення 
перекриває зовнішню лінію захисту слов‘янського городища ІХ–Х ст. З 
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північної сторони (в кінці минулого століття) частину могильника зруйновано 
глиняним кар‘єром цегельного заводу, а з південної – знищено розкопками 
скарбошукачів й дослідників у ХІХ–ХХ ст. та оранкою. На сьогодні тут 
налічується 142 насипи, з яких близько 70 мають зовнішні ознаки руйнувань, 
завданих скарбошукачами. 

Могили представлені куполоподібними насипами, часто з малим ровом 
біля підніжжя. Їхня середня висота сягає 1 м, а діаметр – від 4 до 10 м. Насипи 
віддалені один від одного на 2 і більше метри, але є випадки, коли вони 
сходяться підосновами. Першу наукову інформацію про цей могильник можна 
почерпнути з коротких повідомлень Т. Зємєнцького, де дослідник акцентував 
увагу на приблизному місцезнаходженні досліджуваних могил, з поданням 
їхньої окружності та висоти і максимальних, як для того часу, поданні 
словесних характеристик залишків поховань й супровідного матеріалу. При 
цьому слід зазначити, що чимало поховань, і перш за все інгумаційних, були 
вже поруйновані до початку розкопок, або ж зовсім відсутні під насипами. Від 
поруйнованих – збереглися лише окремі частини скелетів, а в порожніх – 
виявлено залізні цвяхи (очевидно від домовин), уламки керамічного посуду, 
вугілля. Незважаючи на такий стан справ, вченому вдалося виявити два типи 
поховань: підкурганні кремаційні та підкурганні інгумаційні. Тут слід додати, 
що в окремих, менших за розмірами могильних насипах, він нічого не 
віднайшов, навіть слідів людських кісток (мається на увазі інгумаційних – 
курсив наш – М. Ф.). До подібного висновку дійшов й І. Старчук. У 1946 р. він 
дослідив один курганний насип, де виявив, як зазначає дослідник, частково 
тілопальне поховання [27, С. 394]. Отже, в різних частинах могильника фахівці 
відкрили значну кількість кремаційних підкурганних поховань, які за 
супроводжуючим матеріалом (керамікою) належать до ХІ ст. 

Разом з тим, переважна більшість поховань були інгумаційними, при 
чому, окрім одиничних, траплялися й парні, які виявились особливо багатими 
на знахідки. Так, в південно-західній частині могильника Т. Земеньцький 
виявив два парні поховання. Описуючи їх, він зосередив основну увагу на 
переліку супровідного інвентаря. За його словами, ―в межах чоловічого 
поховання віднайдено дротяну кольчугу і залишки шкіряного пояса, в роті – 
золоту бляшку, а поруч з ним – залізний меч, рештки двох дерев‘яних відер, 
точильний брусок та кістяну ручку ножа. Слід зазначити, що в одному із відер 
знаходилися кості тварини. На шиї жіночого кістяка було намисто, на правій 
руці – бляшаний золотий браслет, а з лівої сторони – глиняний горщик із їжею‖ 
[107, С. 87–89]. 

Ось як згодом пояснював походження цих поховань Я. Пастернак: 
―Це були парні поховання варязьких дружинників у дерев‘яних коморах під 
могильними насипами. В одному з них, біля монастиря оо. Василіян, обидва 
кістяки, чоловічий та жіночий, мали в роті золоті бляшки, які первісно були, 
мабуть, покладені на закриті вуста покійників. Крізь закриті золотом вуста –
вірили тоді – душа не може повернутися в тіло і зробити його живим мерцем-
упирем. На грудях в обох кістяків лежали срібні хрестики, отже були це вже 
християни. Біля них виявлено різні особисті прикраси та залишки двох 



Структура та основні проблеми у вивченні Пліснеського археологічного...  

 44 

―Дитинці‖ та в ур. ―Церквиська‖. Вони закладалися на місці нефункціонуючих 
заглиблених (ІХ–ХІ ст.) та наземних (поч. ХІІ ст.) жител, господарських ям, 
майстерень тощо [28; 48, С. 3–4; 53, С. 2–3; 58, С. 328, 332]. Як відомо, 
кладовища в цей час знаходилися максимально близько до культових споруд, 
тобто були ―прицерковними дворами‖. Наявність чотирьох могильників вказує 
на те, що поряд з ними мають бути залишки давньоруських церков. Яскравим 
підтвердженням сказаного є могильник на ―Дитинці‖. За попередніми 
підрахунками, протягом ХХ – поч. ХХІ ст. тут відкрито понад 170 ґрунтових 
інгумаційних поховань. Як правило, всі вони були без інвентарні і мали західну 
орієнтацію. У південно-західній частині кладовища (там, де виявлено 
асинхронні тілопокладення) в культурному шарі віднайдено чимало знахідок 
культового призначення, долівкові різноколірні полив‘яні керамічні плитки, 
культовий інвентар тощо [48, С. 7; 90, С. 82–83]. До цього слід додати, що 
аналогічна ситуація спостерігалася і в ур. ―Церквиська‖, де Р. Багрій виявив 
залишки фундаментів великої кам‘яної споруди (церкви?) та низку поховань 
поблизу неї [1; 3].  

Із закладенням церков та кладовищ, поступово скорочувалася територія, 
зайнята під цивільну забудову. Поява ґрунтових інгумаційних могильників у 
Пліснеську (сер. ХІІ – сер. ХІІІ ст.) свідчить про майже повне підкорення міста 
великокнязівському Києву в усіх сферах, в тому числі й духовній. 

До речі, давньоруські поховання відомі й за межами укріплень 
давньоруського міста [43; 75; 87]. Мова, зокрема йде про ґрунтові інгумаційні 
поховання поблизу першої та п‘ятої ліній захисту. Минулого польового сезону 
(2015 р.) вдалося відкрити ще одне раннє християнське захоронення ХІІ ст. у 
підніжжі першої лінії захисту [38, С. 13–14]. 

Важливим завданням у вивченні старожитностей давньоруського 
городища є подальші студії над оборонними лініями Пліснеська. Головні 
завдання, які можна вирішувати найближчим часом, полягають у вивченні 
конструктивних особливостей давньоруських фортифікацій, зокрема 
конструкції потужної лінії захисту № 6, репрезентованої валами №№ 2 та 3. Не 
менш важливим завданням є вивчення характеру в‘їздів на давньоруське 
городище, насамперед на ур. ―Оленин Парк‖. Останній, як можна гадати, тут 
міг мати свайно-рамову конструкцію. 

Співставлення даних про динаміку розвитку фортифікацій із 
інформацією про усі відомі некрополі та церкви, житлово-господарську 
забудову, дозволить конкретизувати історичний розвиток давньоруського 
Пліснеська.  

 
ІV. Курганний могильник. Динамізм І етапу давньоруського періоду 

Пліснеська проявляється і в духовній культурі: в цей час проходить зміна 
поховального обряду (від язичницького до християнського). Яскравим 
свідченням висловленого є функціонування курганного могильника з 
кремаційними та інгумаційними похованнями в ур. ―Поруби‖ [27–29; 105–107]. 
Він розташований в північній частині комплексу. Площа його поширення 
перекриває зовнішню лінію захисту слов‘янського городища ІХ–Х ст. З 
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північної сторони (в кінці минулого століття) частину могильника зруйновано 
глиняним кар‘єром цегельного заводу, а з південної – знищено розкопками 
скарбошукачів й дослідників у ХІХ–ХХ ст. та оранкою. На сьогодні тут 
налічується 142 насипи, з яких близько 70 мають зовнішні ознаки руйнувань, 
завданих скарбошукачами. 

Могили представлені куполоподібними насипами, часто з малим ровом 
біля підніжжя. Їхня середня висота сягає 1 м, а діаметр – від 4 до 10 м. Насипи 
віддалені один від одного на 2 і більше метри, але є випадки, коли вони 
сходяться підосновами. Першу наукову інформацію про цей могильник можна 
почерпнути з коротких повідомлень Т. Зємєнцького, де дослідник акцентував 
увагу на приблизному місцезнаходженні досліджуваних могил, з поданням 
їхньої окружності та висоти і максимальних, як для того часу, поданні 
словесних характеристик залишків поховань й супровідного матеріалу. При 
цьому слід зазначити, що чимало поховань, і перш за все інгумаційних, були 
вже поруйновані до початку розкопок, або ж зовсім відсутні під насипами. Від 
поруйнованих – збереглися лише окремі частини скелетів, а в порожніх – 
виявлено залізні цвяхи (очевидно від домовин), уламки керамічного посуду, 
вугілля. Незважаючи на такий стан справ, вченому вдалося виявити два типи 
поховань: підкурганні кремаційні та підкурганні інгумаційні. Тут слід додати, 
що в окремих, менших за розмірами могильних насипах, він нічого не 
віднайшов, навіть слідів людських кісток (мається на увазі інгумаційних – 
курсив наш – М. Ф.). До подібного висновку дійшов й І. Старчук. У 1946 р. він 
дослідив один курганний насип, де виявив, як зазначає дослідник, частково 
тілопальне поховання [27, С. 394]. Отже, в різних частинах могильника фахівці 
відкрили значну кількість кремаційних підкурганних поховань, які за 
супроводжуючим матеріалом (керамікою) належать до ХІ ст. 

Разом з тим, переважна більшість поховань були інгумаційними, при 
чому, окрім одиничних, траплялися й парні, які виявились особливо багатими 
на знахідки. Так, в південно-західній частині могильника Т. Земеньцький 
виявив два парні поховання. Описуючи їх, він зосередив основну увагу на 
переліку супровідного інвентаря. За його словами, ―в межах чоловічого 
поховання віднайдено дротяну кольчугу і залишки шкіряного пояса, в роті – 
золоту бляшку, а поруч з ним – залізний меч, рештки двох дерев‘яних відер, 
точильний брусок та кістяну ручку ножа. Слід зазначити, що в одному із відер 
знаходилися кості тварини. На шиї жіночого кістяка було намисто, на правій 
руці – бляшаний золотий браслет, а з лівої сторони – глиняний горщик із їжею‖ 
[107, С. 87–89]. 

Ось як згодом пояснював походження цих поховань Я. Пастернак: 
―Це були парні поховання варязьких дружинників у дерев‘яних коморах під 
могильними насипами. В одному з них, біля монастиря оо. Василіян, обидва 
кістяки, чоловічий та жіночий, мали в роті золоті бляшки, які первісно були, 
мабуть, покладені на закриті вуста покійників. Крізь закриті золотом вуста –
вірили тоді – душа не може повернутися в тіло і зробити його живим мерцем-
упирем. На грудях в обох кістяків лежали срібні хрестики, отже були це вже 
християни. Біля них виявлено різні особисті прикраси та залишки двох 
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дерев‘яних відер, колись, мабуть, з харчами. Подібне поховання, датоване 
варязьким мечем Х ст., знайдено і в другій могилі‖ [17, С. 140–141]. З 
твердженням вченого щодо походження поховань важко не погодитись. Але 
наведене датування є більш ніж дискусійне. Раніше, на основі аналізу 
озброєння із захоронень дослідники відносили цей могильник до слов‘янського 
часу [7, С. 78–79; 100; 105, S. 59–60]. Однак, як виявилося під час подальшого 
опрацювання супровідного матеріалу і, зокрема, прикрас, всі вони датуються 
ХІ–ХІІ ст., при тому, що на більшості з них простежуються варязькі впливи 
[17, С. 147–148; 100, S. 369–371; 101, S. 6–12; 102, S. 458–459]. Отже, 
некрополь разом з давньоруським городищем і прилеглими до нього селищами, 
складав раніше один комплекс. 

Цікавий погляд щодо появи курганного могильника в Пліснеську 
висловив Б. Томенчук. Він вважає, що підкурганні поховання належали 
представникам військової києво-волинської дружини і членам їх сімей 
[33; 34, С. 236]. За його схемою еволюція поховальних пам‘яток для Галицько-
Буковинського Прикарпаття співпадає з різними етапами одержавлення 
зазначених земель. Появу різночасових підкурганних типів поховань вчений 
пов‘язує з тим, що галицькі землі декілька разів включались в процеси 
формування давньоруської держави – Київської Русі, і при цьому стверджує, 
що вони не були характерними для місцевого поховального обряду, а 
відображали різні етапи одержавлення і феодалізації хорватських земель 
великокиївськими князями, зокрема: а) в к. ІХ – поч. Х ст. – як наслідок 
військового походу князя Олега (885 р.); б) в кін. Х – ХІ ст. – як наслідок 
військового походу князя Володимира Святославовича (русько-хорватська 
війна 992 (993 р.). Крім того, дослідник вказує на два основні шляхи 
одержавлення хорватських земель, які починались у Пліснеську і рухались на 
захід (Перемишль) і на південь до Дністра (Теребовля, Галич, Ревне) [35; 36]. В 
др. пол. ХІ– на поч. ХІІ ст. на території галицьких земель з‘являється цілий ряд 
нових князівських замків, населення яких користувалося підкурганними 
похованнями з тілопокладеннями. Це був, на думку Б. Томенчука, період 
третього, внутрішнього одержавлення, яке проводилось Ростиславичами під 
час формування Галицького князівства [33; 34, 240–241].  

Можна цілковито погодитися з думкою Я. Пастернака та Б. Томенчука 
щодо приналежності могильника скандинавській дружині, яка перебувала на 
службі у київських князів, проте не слід відкидати й того, що з перебігом 
асимілятивних процесів, таких ―чистих‖ поховань не було, хоча до 
пер. тр.- сер. ХІІ ст. (часу масового впровадження ґрунтового інгумаційного 
обряду поховання) для цієї категорії населення продовжують функціонувати 
підкурганні інгумаційні захоронення з пережитками язичництва (мається на 
увазі наявність супровідного матеріалу – посуду з їжею). 

Отже, курганний могильник в ур. ―Поруби‖ є невід‘ємною складовою 
бургівської структури Пліснеського городища в кін. ХІ – сер. ХІІ ст. (дитинець 
– посад – окольне місто + курганний некрополь). Ця модель є характерною для 
підкорених Києву міст. Отримані матеріали дають підстави вважати, що під час 
приєднання ―окраїнних земель‖ до Київської держави, правляча верхівка 
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намагалася змінити все, що якось нагадувало про попередній спосіб життя, в 
тому числі і місцеву язичницьку ідеологію (культи, обряди, традиції тощо). 
Разом з тим, протягом зазначеного перехідного етапу, місцеве населення 
продовжувало хоронити своїх одноплемінників за старим традиційним 
звичаєм, залишивши після себе ґрунтові кремаційні поховання, пошуки яких є 
надзвичайно актуальними. 

До останнього часу курганний могильник продовжував зазнавати 
руйнування зі сторони цегельного кар‘єру. Особливо небезпечними є 
розширення кар‘єру у бік найбільшого з насипів на курганному могильнику – у 
північно-західній частині некрополя.  

Важливої ролі у найближчий час набуває збереження відомих та 
рекультивація поруйнованих курганних насипів, а також впорядкування 
території некрополя. 

Загалом, могильник вивчений відносно непогано. Однак, залишаються ще 
кілька дискусійних моментів. Мова, зокрема, йде про виникнення і час 
припинення функціонування некрополя, вивчення детальної еволюції обряду 
поховання та складання певних уявлень про структуру й можливі зв‘язки між 
курганами й окремими їхніми групами.  

 
V. Підгорецький (“здавна іменований Пліснеський”) монастир. З 

др. пол. ХІІ ст. планувальна структура давньоруського міста дещо 
видозмінилася. До дитинця, посаду та окольного граду долучився ще й 
монастир. Ще в позаминулому столітті в церковній літературі його називали 
Підгорецький (―здавна іменований Пліснеський‖) монастир. 

Лік своєї історії монастир виводить ще з кін. ХІІ ст. На користь такої дати 
свідчать перш за все писемні та лінгвістичні джерела. Зокрема, з давнім 
Пліснеськом пов‘язана легенда про княжну Олену, яка тут заснувала монастир. 
Як вказував у свій час Р. Заклинський [6, С. 12–15] під час побудови 
теперішнього монастиря (1706 р.) на кам‘яній плиті у монастирській церкві був 
напис: ―GELSISSIMA PRICIPISSA HELENA M • DUCIS WSEWOLDI FILIA • 
ANNO 1180 • HOC MONASTERIUM PRIMO FUNDAVIT: …‖ (―Вдячна княжна 
Олена, дочка князя Всеволода, у 1180 році цей монастир вперше заснувала‖). 
Дослідники припускають, що основою для запису, який виконано на початку 
XVIII ст., ймовірно слугував давніший текст, що міг зберігатися в попередній 
церкві.  

Базуючись на топонімічних даних раніше можна було припустити, що 
згадана церква кін. ХІІ ст. могла знаходилася в ур. ―Оленин Парк‖. 
Підтвердили такі здогади й археологічні досліди. Так, під час проведення 
рекультиваційних робіт у 2007 р. експедиція Інституту археології 
ЛНУ ім. І. Франка під керівництвом автора виявила в ур. ―Оленин Парк‖ 
ймовірні залишки культової споруди – дерев‘яної церкви ХІІ–ХІІІ ст. 
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дерев‘яних відер, колись, мабуть, з харчами. Подібне поховання, датоване 
варязьким мечем Х ст., знайдено і в другій могилі‖ [17, С. 140–141]. З 
твердженням вченого щодо походження поховань важко не погодитись. Але 
наведене датування є більш ніж дискусійне. Раніше, на основі аналізу 
озброєння із захоронень дослідники відносили цей могильник до слов‘янського 
часу [7, С. 78–79; 100; 105, S. 59–60]. Однак, як виявилося під час подальшого 
опрацювання супровідного матеріалу і, зокрема, прикрас, всі вони датуються 
ХІ–ХІІ ст., при тому, що на більшості з них простежуються варязькі впливи 
[17, С. 147–148; 100, S. 369–371; 101, S. 6–12; 102, S. 458–459]. Отже, 
некрополь разом з давньоруським городищем і прилеглими до нього селищами, 
складав раніше один комплекс. 

Цікавий погляд щодо появи курганного могильника в Пліснеську 
висловив Б. Томенчук. Він вважає, що підкурганні поховання належали 
представникам військової києво-волинської дружини і членам їх сімей 
[33; 34, С. 236]. За його схемою еволюція поховальних пам‘яток для Галицько-
Буковинського Прикарпаття співпадає з різними етапами одержавлення 
зазначених земель. Появу різночасових підкурганних типів поховань вчений 
пов‘язує з тим, що галицькі землі декілька разів включались в процеси 
формування давньоруської держави – Київської Русі, і при цьому стверджує, 
що вони не були характерними для місцевого поховального обряду, а 
відображали різні етапи одержавлення і феодалізації хорватських земель 
великокиївськими князями, зокрема: а) в к. ІХ – поч. Х ст. – як наслідок 
військового походу князя Олега (885 р.); б) в кін. Х – ХІ ст. – як наслідок 
військового походу князя Володимира Святославовича (русько-хорватська 
війна 992 (993 р.). Крім того, дослідник вказує на два основні шляхи 
одержавлення хорватських земель, які починались у Пліснеську і рухались на 
захід (Перемишль) і на південь до Дністра (Теребовля, Галич, Ревне) [35; 36]. В 
др. пол. ХІ– на поч. ХІІ ст. на території галицьких земель з‘являється цілий ряд 
нових князівських замків, населення яких користувалося підкурганними 
похованнями з тілопокладеннями. Це був, на думку Б. Томенчука, період 
третього, внутрішнього одержавлення, яке проводилось Ростиславичами під 
час формування Галицького князівства [33; 34, 240–241].  

Можна цілковито погодитися з думкою Я. Пастернака та Б. Томенчука 
щодо приналежності могильника скандинавській дружині, яка перебувала на 
службі у київських князів, проте не слід відкидати й того, що з перебігом 
асимілятивних процесів, таких ―чистих‖ поховань не було, хоча до 
пер. тр.- сер. ХІІ ст. (часу масового впровадження ґрунтового інгумаційного 
обряду поховання) для цієї категорії населення продовжують функціонувати 
підкурганні інгумаційні захоронення з пережитками язичництва (мається на 
увазі наявність супровідного матеріалу – посуду з їжею). 

Отже, курганний могильник в ур. ―Поруби‖ є невід‘ємною складовою 
бургівської структури Пліснеського городища в кін. ХІ – сер. ХІІ ст. (дитинець 
– посад – окольне місто + курганний некрополь). Ця модель є характерною для 
підкорених Києву міст. Отримані матеріали дають підстави вважати, що під час 
приєднання ―окраїнних земель‖ до Київської держави, правляча верхівка 
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намагалася змінити все, що якось нагадувало про попередній спосіб життя, в 
тому числі і місцеву язичницьку ідеологію (культи, обряди, традиції тощо). 
Разом з тим, протягом зазначеного перехідного етапу, місцеве населення 
продовжувало хоронити своїх одноплемінників за старим традиційним 
звичаєм, залишивши після себе ґрунтові кремаційні поховання, пошуки яких є 
надзвичайно актуальними. 

До останнього часу курганний могильник продовжував зазнавати 
руйнування зі сторони цегельного кар‘єру. Особливо небезпечними є 
розширення кар‘єру у бік найбільшого з насипів на курганному могильнику – у 
північно-західній частині некрополя.  

Важливої ролі у найближчий час набуває збереження відомих та 
рекультивація поруйнованих курганних насипів, а також впорядкування 
території некрополя. 

Загалом, могильник вивчений відносно непогано. Однак, залишаються ще 
кілька дискусійних моментів. Мова, зокрема, йде про виникнення і час 
припинення функціонування некрополя, вивчення детальної еволюції обряду 
поховання та складання певних уявлень про структуру й можливі зв‘язки між 
курганами й окремими їхніми групами.  

 
V. Підгорецький (“здавна іменований Пліснеський”) монастир. З 

др. пол. ХІІ ст. планувальна структура давньоруського міста дещо 
видозмінилася. До дитинця, посаду та окольного граду долучився ще й 
монастир. Ще в позаминулому столітті в церковній літературі його називали 
Підгорецький (―здавна іменований Пліснеський‖) монастир. 

Лік своєї історії монастир виводить ще з кін. ХІІ ст. На користь такої дати 
свідчать перш за все писемні та лінгвістичні джерела. Зокрема, з давнім 
Пліснеськом пов‘язана легенда про княжну Олену, яка тут заснувала монастир. 
Як вказував у свій час Р. Заклинський [6, С. 12–15] під час побудови 
теперішнього монастиря (1706 р.) на кам‘яній плиті у монастирській церкві був 
напис: ―GELSISSIMA PRICIPISSA HELENA M • DUCIS WSEWOLDI FILIA • 
ANNO 1180 • HOC MONASTERIUM PRIMO FUNDAVIT: …‖ (―Вдячна княжна 
Олена, дочка князя Всеволода, у 1180 році цей монастир вперше заснувала‖). 
Дослідники припускають, що основою для запису, який виконано на початку 
XVIII ст., ймовірно слугував давніший текст, що міг зберігатися в попередній 
церкві.  

Базуючись на топонімічних даних раніше можна було припустити, що 
згадана церква кін. ХІІ ст. могла знаходилася в ур. ―Оленин Парк‖. 
Підтвердили такі здогади й археологічні досліди. Так, під час проведення 
рекультиваційних робіт у 2007 р. експедиція Інституту археології 
ЛНУ ім. І. Франка під керівництвом автора виявила в ур. ―Оленин Парк‖ 
ймовірні залишки культової споруди – дерев‘яної церкви ХІІ–ХІІІ ст. 
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[41, С. 136–142] , яка у давньоруський період, звісно ж входила до структури 
тогочасного укріпленого поселення. А проте, нині важко говорити, що 
віднайдена церква була монастирською; швидше за все – парафіяльною, однак 
вельми значимою для історії Підгорецького монастиря. 

У 2007–08 рр., під час рятівних археологічних робіт, навпроти дзвіниці 
монастирської церкви експедицією під керівництвом Н. Білас було зафіксовано 
та досліджено фундаменти, а також підвальні приміщення великої кам‘яної 
церкви, яка поза всякими сумнівами, була попередницею сучасної. Іншими 
словами, вона могла функціонувати у XVII–XVIII ст. 

Додаткові обстеження та розвідки проведені у 2009 р. експедицією 
Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка в рамках пілотного проекту 
―Археологічний кадастр України /Львівська область/‖, дозволили відкрити 
залишки ще двох монастирських церков. Фундаменти однієї з них віднайдено 
поблизу старого монастирського цвинтаря, за 150 м на північ від сучасної 
монастирської церкви. Тут збереглися кам‘яні фундаменти церкви, поряд з 
якими зафіксовані т.зв. ―ризькі гроші‖ кін. XVI – сер. XVII ст. Фундаменти 
наступної будівлі культового призначення відкрито у північно-західній частині 
ур. ―Високе городиско‖, за 300 м на схід від сучасного монастиря. Тут, на місці 
віднівельованої площадки (розм. 28×9 м), відкрито фундаментний рів і кам‘яну 
кладку в ньому (західна стіна), уламки битої цегли-пальчатки та керамічний 
посуд XІV – поч. XV ст. Перелічені вище залишки церков з великою долею 
вірогідності можна віднести до функціонування Пліснеського монастиря з 
кін. ХІІ ст.– до кін. XVIII ст. [65, С. 58]. 

Найважливіші завдання у вивченні старожитностей Підгорецького 
монастиря полягають у проведенні широких археологічних робіт на місці 
попередньо шурфованих культових пам‘яток. В результаті буде отримана 
більш конкретна інформація про їхню структуру, а також уточнена хронологія 
старожитностей. Оскільки на сьогодні відкриті практично всі асинхронні 
хронологічно послідовні складові Підгорецького монастиря від ХІІ ст., в 
найближчому майбутньому можна буде вивчати його послідовний розвиток на 
території суч. хут. Пліснесько. 

 

                                                           

 Деструкції об‘єкту представлені заповненням у вигляді шару чорних гумусних суглинків з 
включеннями вугілля, дрібного каміння, фрагментів керамічних виробів, віднайдених на долівці 
та двома паралельними канавами, т.зв. ―фундаментними ровами‖ (шир. 0,60 і гл. 0,30 м), що були 
заповнені камінням середніх розмірів. Долівку, яка займала простір між канавами (шир. 2 м), 
виявлено на глибині 0,20 м від рівня сучасної поверхні. Складається враження, що вона була 
вимощена плитким каменем та (або) долівковою плиткою, оскільки саме ці артефакти 
траплялися тут найчастіше. Ще два фрагменти плитки і мідне окуття вітражу віднайдено у 
―фундаментному рові‖ з південної сторони. Керамічний посуд із заповнення споруди 
репрезентований фрагментами і уламками кухонних горщиків ХІІ–ХІІІ ст. Охарактеризовані 
залишки деструкцій об‘єкта та виявлений в ньому рухомий матеріал дають певні підстави 
віднести його до будівель культового призначення [63, С. 23–26]. До речі, вже через рік (у 
2009 р.), поблизу цього ж місця, у верхній частині культурного шару, було віднайдено хрестик-
енколпіон. 
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Отже, у світлі нових археологічних пошуків Пліснеський археологічний 

комплекс постає як сукупність пам‘яток слов‘яно-руської та 
пізньосередньовічної доби: культових об‘єктів, городищ, могильників, селищ, 
які протягом того чи іншого періоду були складовими певної моделі 
поселенської структури. У слов‘янський час, тобто протягом VIII–ІХ ст. в 
ур. ―Оленин Парк‖ діяло культове язичницьке місце, яке в період розбудови і 
функціонування городища полісного типу (ІХ–Х ст.), ймовірно було його чи не 
головним структурним елементом. В кін. Х ст., під час військового походу 
Володимира Святославовича на Прикарпатські землі, слов‘янське городище 
було спалене, а на його місці протягом століття існувало неукріплене селище. 
Згодом, тут було збудоване городище бургівського (замкового) типу та 
прилеглі селища, які безперервно функціонували з поч. ХІ до сер. ХІІІ ст. У 
давньоруський час чітко простежуються два етапи розвитку Пліснеська: 
перший охоплює поч. ХІ – пер. тр. ХІІ ст., а другий – др. тр. ХІІ – сер. ХІІІ ст. 
Протягом першого етапу існувало неукріплене селище, а згодом мало місце 
укріплене городище, що складалося з дитинця, посаду та передмістя (окільної 
частини). Невід‘ємною складовою цього комплексу був курганний некрополь, 
який знаходився на північ від міських стін в ур. ―Поруби‖. Другий етап 
давньоруського Пліснеська характеризується видозміною планувальної 
структури, і виглядає наступним чином: дитинець – посад – окільний город + 
монастир.  

Джерела, сформовані на основі досліджень Пліснеського археологічного 
комплексу, дають змогу простежувати еволюцію оборонних укріплень, 
житлового та господарського будівництва, поховального обряду, матеріальної і 
духовної культури в цілому протягом середньовічного періоду, а це в свою 
чергу дозволяє з нових теоретико-методологічних позицій висвітлювати 
господарські, соціальні та етнокультурні процеси на мікро-, мезо- та 
макрорегіональному рівнях. 
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[41, С. 136–142] , яка у давньоруський період, звісно ж входила до структури 
тогочасного укріпленого поселення. А проте, нині важко говорити, що 
віднайдена церква була монастирською; швидше за все – парафіяльною, однак 
вельми значимою для історії Підгорецького монастиря. 

У 2007–08 рр., під час рятівних археологічних робіт, навпроти дзвіниці 
монастирської церкви експедицією під керівництвом Н. Білас було зафіксовано 
та досліджено фундаменти, а також підвальні приміщення великої кам‘яної 
церкви, яка поза всякими сумнівами, була попередницею сучасної. Іншими 
словами, вона могла функціонувати у XVII–XVIII ст. 

Додаткові обстеження та розвідки проведені у 2009 р. експедицією 
Інституту археології ЛНУ ім. І. Франка в рамках пілотного проекту 
―Археологічний кадастр України /Львівська область/‖, дозволили відкрити 
залишки ще двох монастирських церков. Фундаменти однієї з них віднайдено 
поблизу старого монастирського цвинтаря, за 150 м на північ від сучасної 
монастирської церкви. Тут збереглися кам‘яні фундаменти церкви, поряд з 
якими зафіксовані т.зв. ―ризькі гроші‖ кін. XVI – сер. XVII ст. Фундаменти 
наступної будівлі культового призначення відкрито у північно-західній частині 
ур. ―Високе городиско‖, за 300 м на схід від сучасного монастиря. Тут, на місці 
віднівельованої площадки (розм. 28×9 м), відкрито фундаментний рів і кам‘яну 
кладку в ньому (західна стіна), уламки битої цегли-пальчатки та керамічний 
посуд XІV – поч. XV ст. Перелічені вище залишки церков з великою долею 
вірогідності можна віднести до функціонування Пліснеського монастиря з 
кін. ХІІ ст.– до кін. XVIII ст. [65, С. 58]. 
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монастиря полягають у проведенні широких археологічних робіт на місці 
попередньо шурфованих культових пам‘яток. В результаті буде отримана 
більш конкретна інформація про їхню структуру, а також уточнена хронологія 
старожитностей. Оскільки на сьогодні відкриті практично всі асинхронні 
хронологічно послідовні складові Підгорецького монастиря від ХІІ ст., в 
найближчому майбутньому можна буде вивчати його послідовний розвиток на 
території суч. хут. Пліснесько. 
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Отже, у світлі нових археологічних пошуків Пліснеський археологічний 

комплекс постає як сукупність пам‘яток слов‘яно-руської та 
пізньосередньовічної доби: культових об‘єктів, городищ, могильників, селищ, 
які протягом того чи іншого періоду були складовими певної моделі 
поселенської структури. У слов‘янський час, тобто протягом VIII–ІХ ст. в 
ур. ―Оленин Парк‖ діяло культове язичницьке місце, яке в період розбудови і 
функціонування городища полісного типу (ІХ–Х ст.), ймовірно було його чи не 
головним структурним елементом. В кін. Х ст., під час військового походу 
Володимира Святославовича на Прикарпатські землі, слов‘янське городище 
було спалене, а на його місці протягом століття існувало неукріплене селище. 
Згодом, тут було збудоване городище бургівського (замкового) типу та 
прилеглі селища, які безперервно функціонували з поч. ХІ до сер. ХІІІ ст. У 
давньоруський час чітко простежуються два етапи розвитку Пліснеська: 
перший охоплює поч. ХІ – пер. тр. ХІІ ст., а другий – др. тр. ХІІ – сер. ХІІІ ст. 
Протягом першого етапу існувало неукріплене селище, а згодом мало місце 
укріплене городище, що складалося з дитинця, посаду та передмістя (окільної 
частини). Невід‘ємною складовою цього комплексу був курганний некрополь, 
який знаходився на північ від міських стін в ур. ―Поруби‖. Другий етап 
давньоруського Пліснеська характеризується видозміною планувальної 
структури, і виглядає наступним чином: дитинець – посад – окільний город + 
монастир.  

Джерела, сформовані на основі досліджень Пліснеського археологічного 
комплексу, дають змогу простежувати еволюцію оборонних укріплень, 
житлового та господарського будівництва, поховального обряду, матеріальної і 
духовної культури в цілому протягом середньовічного періоду, а це в свою 
чергу дозволяє з нових теоретико-методологічних позицій висвітлювати 
господарські, соціальні та етнокультурні процеси на мікро-, мезо- та 
макрорегіональному рівнях. 
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У статті розглядається культовий язичницький центр Пліснеська (сер. – 
др. пол. VІІ – Х ст.). Висвітлюється місце святилища у структурі 
слов’янського городища. 
Культовий центр Пліснеська є однією з не багатьох відомих слов’янських 
сакральних пам’яток у структурах ранньосередньовічних городищ. На 
території культового місця у Пліснеську в різний час функціонували довгі 
наземні будівлі суспільного призначення, храм, складові частини 
своєрідних ритуальних “жертовників” та ін. сакральні об’єкти. В період сер. 
– др. пол. VІІ – кін VІІІ ст. язичницьке святилище знаходилося у підоснові 
слов’янського городища ІХ–Х ст. та повністю вписувалося в його полісну 
модель. 
Ключові слова: Пліснеськ, Пліснеський археологічний комплекс, 
слов’янський період, культове місце, язичництво, городище. 
 
Важливе місце у слов‘яно-руській проблематиці відводиться актуальним 

проблемам становлення та розвитку ранньосередньовічних городищ. 
Не складають виключення у цьому плані й укріплені поселення слов‘яно-
руської доби українського Прикарпаття, вивчення яких протягом кількох 
останніх десятиліть дозволило виділити дві різні моделі городищ у 
слов‘янський та давньоруський періоди відповідно. Зокрема, на думку відомого 
дослідника райковецької культури М. Филипчука, городища, що зародилися та 
функціонували у слов‘янський час характеризувалися полісною, а у 
давньоруський період – бургівською моделями [17; 19; 23]. Яскравим 
прикладом висловленому послуговують ранньосередньовічні старожитності 
Пліснеського археологічного комплексу, базовою пам‘яткою якого є еталонне 
городище слов‘янського й давньоруського періодів – Пліснеськ [18; 27; 49].  

Бургівська модель давньоруського Пліснеська, у загальному зрозуміла, й 
на думку нинішніх дослідників городища, потребує лише більш деталізованого 
вивчення. Більш складною для аналізу є полісна структура слов‘янського міста 
[16; 27, С. 5, 7, 12; 31; 33, С. 211–212; 49, S. 238]. Отримані сьогодні матеріали з 
розкопок численних площадок т.зв. ―верхнього‖ й ―нижнього‖ городища 
(складових укріпленого поселення слов‘янського періоду), а також 
систематичні й послідовні дослідження оборонної системи Пліснеська, 
дозволяють стверджувати, що у підоснові городища ІХ–Х ст. було культове 
язичницьке місце, локалізоване в ур. ―Оленин Парк‖ (рис. 1) [29; 6; 13–15]. 

Перші сакральні комплекси на території ур. ―Оленин Парк‖ вдалося 
відкрити в результаті розкопок сезону 2009 р. [28, С. 20–30]. Відтоді і до 
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сьогодні продовжується планомірне вивчення площі давнього слов‘янського 
святилища [30; 32; 34; 35; 37–39; 47; та ін.]*. Наразі отримано безліч актуальних 
матеріалів, опрацювання яких сприяє вивченню на новому рівні не лише 
питань язичницьких культових місць зазначеного періоду, але й проблем 
зародження і функціонування слов‘янських городищ. Без детального 
опрацювання великого масиву нагромадженої нині інформації важко робити 
однозначні й безспірні судження про структуру й функції сакрального місця, 
проте вже нині попередньо можна висловити низку спостережень з цього 
приводу.  

Згідно археологічної бази даних, сформованої у 2009–10 рр., розвиток 
культового місця Пліснеська розпочався із функціонування жертовних ям 
(сер. – кін. VІІ ст.), поверх яких збудували ―жертовний пояс‖ (сукупність 
ритуальних поховань). Останні займали особливе місце на пліснеському 
святилищі взагалі та у ―жертовному поясі‖ зокрема [4; 5; 40; 41; 42, S. 44–48]. 
До ―жертовного поясу‖ у різний час примикали дерев‘яні (VІІІ/ІХ – 
пер. пол. ІХ ст.), а згодом і дерев‘яні із кам‘яними фундаментами (ІХ/Х – 
пер. пол. Х ст.) контини. В період ІХ–Х ст. на площадці культового центру 
появляється і функціонує язичницький храм, котрий навіть пережив зміни у 
динаміці розвитку городища на поч. Х ст. Тоді припиняє функціонувати 
―жертовний пояс‖, а поверх нього, через півстоліття споруджуються оборонні 
конструкції. Святилище проіснувало ще близько 40–50 рр. (2 фази), після чого 
було знищене, як і решта об‘єктів на пам‘ятці, внаслідок києво-хорватської 
війни 992 (993) р. (рис. 2–5) [28, С. 20–28, 30; 30, С. 5–19]. 

Уявлення про структуру культового центру розширили роботи 2011–
14 рр. В результаті цілеспрямованого вивчення прилеглих до розкопів 
попередніх років ділянок урочища, стали відомими низка ритуальних кам‘яних 
вимосток, ям, інших культових будівель не завжди зрозумілого призначення 
[32, С. 21–35; 34, С. 120–127; 35, С. 16–20, 29–38; 37]. А нижче, на південному 
схилі ―Олениного Парку‖, розкопали ще й ритуальну лінію захисту, 
представлену насипом ґрунту і ровоподібним заглибленням, що було вимощене 
переважно обробленим камінням [11; 12].  

Загалом датувати сакральний центр слов‘ян, на думку М. Филипчука, 
слід у рамках сер. – др. пол. VІІ – кін. Х ст. [40]. Нижня хронологічна межа, як 
бачимо, сягає ще фіналу празької археологічної культури. Тоді, очевидно, 
Пліснеськ ще не існував, як укріплене поселення [10, С. 73]. Багаторічні 
роботи, проведені на лініях захисту городища, дозволяють говорити, що 
найбільш ранні укріплення функціонували лише з ІХ ст. Принаймні, мова може 
йти про лінії захисту високого плато Пліснеська (т.зв. ―високого‖ городища) 
[26; 24, С. 220–222; 8; 9; 36; 43–46], на викінченні якого й розташований сам 
культовий центр. Проблематичним, правда, є визначення часу будівництва 
внутрішніх оборонних рубежів слов‘янського міста. Хоча, складається 
                                                           

* Протягом 2009–14 рр. активну участь у розкопках Пліснеського культового центру брала 
автор цих рядків. 
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У статті розглядається культовий язичницький центр Пліснеська (сер. – 
др. пол. VІІ – Х ст.). Висвітлюється місце святилища у структурі 
слов’янського городища. 
Культовий центр Пліснеська є однією з не багатьох відомих слов’янських 
сакральних пам’яток у структурах ранньосередньовічних городищ. На 
території культового місця у Пліснеську в різний час функціонували довгі 
наземні будівлі суспільного призначення, храм, складові частини 
своєрідних ритуальних “жертовників” та ін. сакральні об’єкти. В період сер. 
– др. пол. VІІ – кін VІІІ ст. язичницьке святилище знаходилося у підоснові 
слов’янського городища ІХ–Х ст. та повністю вписувалося в його полісну 
модель. 
Ключові слова: Пліснеськ, Пліснеський археологічний комплекс, 
слов’янський період, культове місце, язичництво, городище. 
 
Важливе місце у слов‘яно-руській проблематиці відводиться актуальним 

проблемам становлення та розвитку ранньосередньовічних городищ. 
Не складають виключення у цьому плані й укріплені поселення слов‘яно-
руської доби українського Прикарпаття, вивчення яких протягом кількох 
останніх десятиліть дозволило виділити дві різні моделі городищ у 
слов‘янський та давньоруський періоди відповідно. Зокрема, на думку відомого 
дослідника райковецької культури М. Филипчука, городища, що зародилися та 
функціонували у слов‘янський час характеризувалися полісною, а у 
давньоруський період – бургівською моделями [17; 19; 23]. Яскравим 
прикладом висловленому послуговують ранньосередньовічні старожитності 
Пліснеського археологічного комплексу, базовою пам‘яткою якого є еталонне 
городище слов‘янського й давньоруського періодів – Пліснеськ [18; 27; 49].  

Бургівська модель давньоруського Пліснеська, у загальному зрозуміла, й 
на думку нинішніх дослідників городища, потребує лише більш деталізованого 
вивчення. Більш складною для аналізу є полісна структура слов‘янського міста 
[16; 27, С. 5, 7, 12; 31; 33, С. 211–212; 49, S. 238]. Отримані сьогодні матеріали з 
розкопок численних площадок т.зв. ―верхнього‖ й ―нижнього‖ городища 
(складових укріпленого поселення слов‘янського періоду), а також 
систематичні й послідовні дослідження оборонної системи Пліснеська, 
дозволяють стверджувати, що у підоснові городища ІХ–Х ст. було культове 
язичницьке місце, локалізоване в ур. ―Оленин Парк‖ (рис. 1) [29; 6; 13–15]. 

Перші сакральні комплекси на території ур. ―Оленин Парк‖ вдалося 
відкрити в результаті розкопок сезону 2009 р. [28, С. 20–30]. Відтоді і до 
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сьогодні продовжується планомірне вивчення площі давнього слов‘янського 
святилища [30; 32; 34; 35; 37–39; 47; та ін.]*. Наразі отримано безліч актуальних 
матеріалів, опрацювання яких сприяє вивченню на новому рівні не лише 
питань язичницьких культових місць зазначеного періоду, але й проблем 
зародження і функціонування слов‘янських городищ. Без детального 
опрацювання великого масиву нагромадженої нині інформації важко робити 
однозначні й безспірні судження про структуру й функції сакрального місця, 
проте вже нині попередньо можна висловити низку спостережень з цього 
приводу.  

Згідно археологічної бази даних, сформованої у 2009–10 рр., розвиток 
культового місця Пліснеська розпочався із функціонування жертовних ям 
(сер. – кін. VІІ ст.), поверх яких збудували ―жертовний пояс‖ (сукупність 
ритуальних поховань). Останні займали особливе місце на пліснеському 
святилищі взагалі та у ―жертовному поясі‖ зокрема [4; 5; 40; 41; 42, S. 44–48]. 
До ―жертовного поясу‖ у різний час примикали дерев‘яні (VІІІ/ІХ – 
пер. пол. ІХ ст.), а згодом і дерев‘яні із кам‘яними фундаментами (ІХ/Х – 
пер. пол. Х ст.) контини. В період ІХ–Х ст. на площадці культового центру 
появляється і функціонує язичницький храм, котрий навіть пережив зміни у 
динаміці розвитку городища на поч. Х ст. Тоді припиняє функціонувати 
―жертовний пояс‖, а поверх нього, через півстоліття споруджуються оборонні 
конструкції. Святилище проіснувало ще близько 40–50 рр. (2 фази), після чого 
було знищене, як і решта об‘єктів на пам‘ятці, внаслідок києво-хорватської 
війни 992 (993) р. (рис. 2–5) [28, С. 20–28, 30; 30, С. 5–19]. 

Уявлення про структуру культового центру розширили роботи 2011–
14 рр. В результаті цілеспрямованого вивчення прилеглих до розкопів 
попередніх років ділянок урочища, стали відомими низка ритуальних кам‘яних 
вимосток, ям, інших культових будівель не завжди зрозумілого призначення 
[32, С. 21–35; 34, С. 120–127; 35, С. 16–20, 29–38; 37]. А нижче, на південному 
схилі ―Олениного Парку‖, розкопали ще й ритуальну лінію захисту, 
представлену насипом ґрунту і ровоподібним заглибленням, що було вимощене 
переважно обробленим камінням [11; 12].  

Загалом датувати сакральний центр слов‘ян, на думку М. Филипчука, 
слід у рамках сер. – др. пол. VІІ – кін. Х ст. [40]. Нижня хронологічна межа, як 
бачимо, сягає ще фіналу празької археологічної культури. Тоді, очевидно, 
Пліснеськ ще не існував, як укріплене поселення [10, С. 73]. Багаторічні 
роботи, проведені на лініях захисту городища, дозволяють говорити, що 
найбільш ранні укріплення функціонували лише з ІХ ст. Принаймні, мова може 
йти про лінії захисту високого плато Пліснеська (т.зв. ―високого‖ городища) 
[26; 24, С. 220–222; 8; 9; 36; 43–46], на викінченні якого й розташований сам 
культовий центр. Проблематичним, правда, є визначення часу будівництва 
внутрішніх оборонних рубежів слов‘янського міста. Хоча, складається 
                                                           

* Протягом 2009–14 рр. активну участь у розкопках Пліснеського культового центру брала 
автор цих рядків. 
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враження, що вони не могли бути спорудженими раніше за початок цього 
століття. Водночас, датувати ІХ ст. зовнішні лінії захисту, які обмежували 
т.зв. ―нижнє‖ місто, не можна. Звідси випливає закономірне твердження: 
культове місце у сер. – др. пол. VІІ – VІІІ ст. передувало укріпленому 
поселенню, очевидно, виступаючи у ІХ ст. вже як центральний елемент 
―високого‖ городища. На це, до речі, вказує як його географічне 
місцезнаходження, так і відсутність на пам‘ятці відомих на сьогодні інших 
більш важливих об‘єктів політичного чи духовного характеру того часу. 
Протягом ІХ ст. північну та західну частини сакрального місця уже 
відгороджувала лінія захисту, яка зазнала перебудови у пер. пол. Х ст. 
[24, С. 220–228]. Синхронних укріплень довкола південної та східної сторін 
площадки святилища не простежено.  

Особливе місце в історії Пліснеська взагалі та культового центру 
зокрема, займає період Х ст. У цей час функціонували зовнішні лінії захисту, 
що обмежували ―нижнє‖ місто [24, С. 220–224]. Сакральний центр в 
ур. ―Оленин Парк‖ і надалі знаходився у важливому, з погляду на географічну 
локалізацію, місці. До речі, з позицій фортифікованості, дана ділянка городища 
була найбільш захищеною, адже з боку високого плато (з півночі) культовому 
центру передували 6 внутрішніх ліній захисту, а з решти сторін його обороняла 
система зовнішніх рубежів (з інших сторін, на захід, південь та південний схід 
від мисоподібної площадки ур. ―Оленин Парк‖ розташовується крутий схил, 
що простягається у нижнє місто; перепад між верхнім і нижнім містом сягає до 
60-80 м). На важливість сакрального язичницького центру у Х ст., як і раніше, 
вказує також відсутність інших стратегічних осередків на території городища: 
наразі дослідникам Пліснеська не відомо ані палаців ймовірної військової 
верхівки суспільства, ані центрів публічної, чи інших осередків духовної влади, 
окрім самого святилища. 

Протягом ІХ–Х ст. до культового центру були синхронними житлово-
господарська забудова та два ґрунтові кремаційні некрополі райковецької 
культури. Один з них розташований у південно-західній частині т.зв. 
―Дитинця‖ (ур. ―Замчисько‖), на північ, у безпосередній близькості від самого 
культового центру (всього лише за 65 м на північ від північно-західної сторони 
святилища та за 35 м на схід від західного краю площадки займаного урочища) 
[20, С. 12]. Ймовірно, це свідчить про важливість давньослов‘янського ―місця 
мертвих‖ у духовній культурі мешканців Пліснеського городища та вказує на 
існування певних зв‘язків між культовим місцем і некрополем. Між іншим, 
окрім решток ґрунтових ямних кремаційних поховань кін. ІХ–Х ст.  
М. Филипчуку вдалося виявити тут ще й значною мірою уцілілий 
давньослов‘янський крематорій (!) [22, С. 333; 48, С. 72]. Другий слов‘янський 
некрополь було віднайдено на більш далекій відстані від культового місця, а 
саме, у підніжжі лінії захисту № 4 (валу № 5). Зафіксовані тут грунтові ямні 
кремації також віднесені до кін. ІХ – поч. Х ст. [29, С. 141]. 
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Отже, Пліснеський сакральний центр являв собою складний елемент 

духовної культури давніх слов‘ян. На його території у різний час 
функціонували будинки-контини, храм, складові частини своєрідних 
ритуальних жертовників тощо. При цьому, культове місце повністю 
вписувалося в полісну модель Пліснеська, яка має аналогії у структурі міст 
ранньогрецької держави (Спарти, Афін, Мілету та ін.*). 

Подальші дослідження сакрального місця, ліній захисту та площадок 
верхнього і нижнього міст Пліснеська дозволять сказати більше про його 
структуру та детальніше охарактеризувати полісну модель слов‘янського міста. 
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* Правда, прямих паралелей між зазначеними державними організмами відшукати важко 
(cлід проте пам‘ятати, що й самі грецькі міста були далеко не ―стандартними‖, а радше 
індивідуальними організмами, і все ж мали такі загальні риси, які дозволяють говорити про них, 
як про полісні структури [2, С. 296]). Прикметно, що і грецькі [1, С. 9], і слов‘янські поліси 
складалися з політико-адміністративного, економічного осередку (самого міста) та сільсько-
господарської округи (хори). Практично кожен грецький поліс у вузькому значенні (власне 
місто) мав два елементи – акрополь та агору [1, С. 10–11], що у принципі перегукується з 
―високим‖ і ―нижнім‖ городищем слов‘янського Пліснеська. Надзвичайно важливим елементом 
грецького та слов‘янського міста був культовий центр або теменос. У Ольвії, до речі, 
спорудження перших будівель на теменосі (храму, скарбниці) припадає саме на кін. VІ – 
поч. V ст. до н.е., тобто в час остаточного формування античного міста [3]. Як аналогію тут слід 
навести співпадіння часу спорудження храму (ІХ ст.) на культовому центрі Пліснеська з 
будівництвом оборонних ліній високого плато городища (зовнішні лінії захисту побудовані 
трішки пізніше) [36]. 
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враження, що вони не могли бути спорудженими раніше за початок цього 
століття. Водночас, датувати ІХ ст. зовнішні лінії захисту, які обмежували 
т.зв. ―нижнє‖ місто, не можна. Звідси випливає закономірне твердження: 
культове місце у сер. – др. пол. VІІ – VІІІ ст. передувало укріпленому 
поселенню, очевидно, виступаючи у ІХ ст. вже як центральний елемент 
―високого‖ городища. На це, до речі, вказує як його географічне 
місцезнаходження, так і відсутність на пам‘ятці відомих на сьогодні інших 
більш важливих об‘єктів політичного чи духовного характеру того часу. 
Протягом ІХ ст. північну та західну частини сакрального місця уже 
відгороджувала лінія захисту, яка зазнала перебудови у пер. пол. Х ст. 
[24, С. 220–228]. Синхронних укріплень довкола південної та східної сторін 
площадки святилища не простежено.  

Особливе місце в історії Пліснеська взагалі та культового центру 
зокрема, займає період Х ст. У цей час функціонували зовнішні лінії захисту, 
що обмежували ―нижнє‖ місто [24, С. 220–224]. Сакральний центр в 
ур. ―Оленин Парк‖ і надалі знаходився у важливому, з погляду на географічну 
локалізацію, місці. До речі, з позицій фортифікованості, дана ділянка городища 
була найбільш захищеною, адже з боку високого плато (з півночі) культовому 
центру передували 6 внутрішніх ліній захисту, а з решти сторін його обороняла 
система зовнішніх рубежів (з інших сторін, на захід, південь та південний схід 
від мисоподібної площадки ур. ―Оленин Парк‖ розташовується крутий схил, 
що простягається у нижнє місто; перепад між верхнім і нижнім містом сягає до 
60-80 м). На важливість сакрального язичницького центру у Х ст., як і раніше, 
вказує також відсутність інших стратегічних осередків на території городища: 
наразі дослідникам Пліснеська не відомо ані палаців ймовірної військової 
верхівки суспільства, ані центрів публічної, чи інших осередків духовної влади, 
окрім самого святилища. 

Протягом ІХ–Х ст. до культового центру були синхронними житлово-
господарська забудова та два ґрунтові кремаційні некрополі райковецької 
культури. Один з них розташований у південно-західній частині т.зв. 
―Дитинця‖ (ур. ―Замчисько‖), на північ, у безпосередній близькості від самого 
культового центру (всього лише за 65 м на північ від північно-західної сторони 
святилища та за 35 м на схід від західного краю площадки займаного урочища) 
[20, С. 12]. Ймовірно, це свідчить про важливість давньослов‘янського ―місця 
мертвих‖ у духовній культурі мешканців Пліснеського городища та вказує на 
існування певних зв‘язків між культовим місцем і некрополем. Між іншим, 
окрім решток ґрунтових ямних кремаційних поховань кін. ІХ–Х ст.  
М. Филипчуку вдалося виявити тут ще й значною мірою уцілілий 
давньослов‘янський крематорій (!) [22, С. 333; 48, С. 72]. Другий слов‘янський 
некрополь було віднайдено на більш далекій відстані від культового місця, а 
саме, у підніжжі лінії захисту № 4 (валу № 5). Зафіксовані тут грунтові ямні 
кремації також віднесені до кін. ІХ – поч. Х ст. [29, С. 141]. 
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Отже, Пліснеський сакральний центр являв собою складний елемент 

духовної культури давніх слов‘ян. На його території у різний час 
функціонували будинки-контини, храм, складові частини своєрідних 
ритуальних жертовників тощо. При цьому, культове місце повністю 
вписувалося в полісну модель Пліснеська, яка має аналогії у структурі міст 
ранньогрецької держави (Спарти, Афін, Мілету та ін.*). 

Подальші дослідження сакрального місця, ліній захисту та площадок 
верхнього і нижнього міст Пліснеська дозволять сказати більше про його 
структуру та детальніше охарактеризувати полісну модель слов‘янського міста. 
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ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 
 

Рис. 1. План Пліснеського археологічного комплексу та 
давньослов‘янського культового місця 

(за М. Филипчуком, доопрацьовано автором).  

 69 

 

 
 

Рис. 2. Зведений план розкопів центральної частини культового місця 
Пліснеська у 2007, 2009–10 рр. Слов‘янський шар, І період, І етап. 

Планіграфія і стратиграфія т.зв. ―жертовних ям‖ (за М. Филипчуком). 



До питання про давньослов’янське культове місце Пліснеського городища  

 68 

 
ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 
 

Рис. 1. План Пліснеського археологічного комплексу та 
давньослов‘янського культового місця 

(за М. Филипчуком, доопрацьовано автором).  

 69 

 

 
 

Рис. 2. Зведений план розкопів центральної частини культового місця 
Пліснеська у 2007, 2009–10 рр. Слов‘янський шар, І період, І етап. 

Планіграфія і стратиграфія т.зв. ―жертовних ям‖ (за М. Филипчуком). 



Г. Филипчук 

 70 

 

 
 

Рис. 3. Зведений план розкопів центральної частини культового місця 
Пліснеська у 2007, 2009–10 рр. Слов‘янський шар, І період, ІІ етап. Планіграфія 

і стратиграфія т.зв. ―жертовного поясу‖ (Б; об. № 10), а також дерев‘яних 
контин  (А; об. № 9а–9е) (за М. Филипчуком). 
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Рис. 4. Зведений план розкопів центральної частини культового місця 
Пліснеська у 2007, 2009–10 рр. Слов‘янський шар, ІІ період, І етап. Планіграфія 

і стратиграфія т.зв. ―жертовного поясу‖ (Г; об. № 10), дерев‘яних контин 
(В; об. № 9а, 2, 2а), деревних контин з кам‘яними фундаментами (Б; об. № 8), 

а також храму (А; об. № 6) (за М. Филипчуком). 
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і стратиграфія т.зв. ―жертовного поясу‖ (Б; об. № 10), а також дерев‘яних 
контин  (А; об. № 9а–9е) (за М. Филипчуком). 
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Рис. 4. Зведений план розкопів центральної частини культового місця 
Пліснеська у 2007, 2009–10 рр. Слов‘янський шар, ІІ період, І етап. Планіграфія 

і стратиграфія т.зв. ―жертовного поясу‖ (Г; об. № 10), дерев‘яних контин 
(В; об. № 9а, 2, 2а), деревних контин з кам‘яними фундаментами (Б; об. № 8), 

а також храму (А; об. № 6) (за М. Филипчуком). 
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Рис. 5. Зведений план розкопів центральної частини культового місця 
Пліснеська у 2007, 2009–10 рр. Слов‘янський шар, ІІ період, ІІ етап. 
Планіграфія і стратиграфія храму (А; об. № 6) та оборонної споруди 

(валу і прибудови – Б; об. № 5) (за М. Филипчуком). 
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Старчук Іван Данилович – 

український археолог, педагог, митець, 
мистецтвознавець, критик та рецензент, автор 
понад 100 праць з античного мистецтва та 
старожитностей слов‘янського й 
давньоруського періодів. Народився 
11 травня 1894 р. у с. Пилипи Коломийського 
повіту Станіславівського воєводства (нині 
Коломийського р-ну Івано-Франківської 
обл.). Навчався у Коломийській гімназії та 
Вільній академії мистецтв у Львові. У 1914 р. 
був мобілізований та перебував у корпусі 
Українських січових стрільців. В міжвоєнний 
час працював учителем у народній школі 
ім. Б. Грінченка та освоював науку в 
мистецькій школі О. Новаківського у Львові. 

Упродовж 1925–30 рр. І. Старчук навчався на гуманістичному факультеті 
Львівського університету ім. Яна Казимира. Там, в університеті, захистив 
докторську дисертацію на тему: ―Rzeźby starożytne z Wilanowa‖ (―Стародавня 
різьба з Вілянова‖) (1931 р.) й продовжив працювати асистентом і ад‘юнктом в 
професора Е. Булянди на кафедрі класичної археології. Упродовж 1931–35 рр. 
здійснював наукові поїздки Європою з метою дослідження античної культури. 
Тоді ж відвідував засідання етнографічної комісії Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка. У 40-ві рр. ХХ ст. учений працював завідувачем 
археологічного музею, викладачем на кафедрі археології у Львівському 
державному університеті ім. І. Франка та старшим науковим співробітником у 
відділі слов‘яно-руської археології Інституту археології АН УРСР. За цей час 
брав активну участь у розкопках літописного Галича під керівництвом 
Я. Пастернака та особисто упродовж 1946–49 рр. керував археологічною 
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експедицією на Пліснеському городищі (поблизу с. Підгірці Бродівського р-ну 
Львівської обл.). Помер І. Старчук 12 листопада 1950 р., похований на 
Янівському кладовищі у Львові, поряд із побратимами – січовими стрільцями 
[9; 205, С. 103]. 

 
     

 
Увесь комплекс виявлених матеріалів, що складають основу джерельної 

бази дослідження життєвого і творчого шляху ученого, можна поділити на такі 
групи: матеріали центральних та державних архівів України; матеріали 
наукових архівів України та архіву Львівського національного університету ім. 
І. Франка; матеріали та експонати музейних установ; особисті документи та 
праці І. Старчука у приватному архіві Ю. Тузяка у Львові; бібліотек; матеріали 
періодики; мемуари; спогади. За змістом можна виокремити у кожній 
класифікованій групі окремі види документів та провести їх науковий аналіз. 

Перша група джерел представлена архівними матеріалами, незначна 
частина яких зберігається у фондах Центрального державного історичного 
архіву України в м. Львові. Зазначимо, що інформація про науково-педагогічну 
та мистецтвознавчу діяльність І. Старчука зберігається у окремих справах 
різних фондів. Так, у фонді 309 ―Наукове товариство імені Тараса Шевченка‖ 
містяться протоколи засідань етнографічної комісії НТШ упродовж 
1914-43 рр., у якому активну участь брав учений [211]. Важливі матеріали, що 
висвітлюють діяльність І. Старчука в легіоні УСС знаходяться у фонді 316 
―Видавничий кооператив ―Червона Калина‖. У ньому зберігаються списки 
старшин УСС за 1914–20 рр. [212] та ксерокопія ―Альманаху‖ ―Червона 
калина‖ із списком інвалідів УГА з усіх повітів Галичини [213]. Доповнюють 
його діяльність під час Першої світової війни накази про воєнні операції і 
розвідки УСС [214] та бюлетень ―Вісник Пресової Кватири українських 
січових стрільців‖ [215] (фонд 353 ―Легіон Українських Січових Стрільців‖). 

У ЦДІАЛ України зберігаються особисті фонди окремих громадських та 
наукових діячів з якими І. Старчук співпрацював та вів кореспонденцію. 
Зокрема, у фонді 358 ―Шептицький Андрей (Роман – Марія – Александр, 
1865-1944 рр.), граф, митрополит Галицький греко-католицької церкви, 
архієпископ Львівський, єпископ Кам‘янець-Подільський, культурний і 
церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ‖ [216] містяться листи І. Старчука 
до митрополита під час навчання у Коломийській державній гімназії. У фонді 
365 ―Дорошенко Володимир (1879–1963 рр.), бібліограф, літературознавець, 
директор бібліотеки НТШ у Львові‖ знаходиться інформація про облік 
В. Дорошенком матеріалів бібліотеки Львівського університету, де йому 
допомагав І. Старчук [218]. Фонд 388 ―Андрусяк Микола (1902–1985 рр.), 
історик, дійсний член НТШ, бібліотекар НТШ у Львові, професор УВУ‖ 
представлено бібліографію праць І. Старчука опублікованих у 1929–33 рр., 
складена невстановленим автором [219]. У фонді 750 ―Український 
національний музей у Львові‖ містяться листи І. Свєнціцького до 
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складена невстановленим автором [219]. У фонді 750 ―Український 
національний музей у Львові‖ містяться листи І. Свєнціцького до 
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А. Шептицького, у яких згадується І. Старчук – учень Вільної академії 
мистецтв у Львові та його мистецький хист з іконописання [221]. 

Найбільший масив документації з теми дослідження зберігається у 
фондах 26 та Р–119 Державного архіву Львівської області. У межах фонду 26 
―Университет имени Яна Казимира во Львове 1919–1939 гг.‖ міститься 
докторська дисертація І. Старчука на тему ― Rzeźby starożytne z Wilanowa‖ [26], 
особова справа асистента Яна Старчука [27] та списки і справи асистентів 
Львівського університету імені Яна Казимира у 1933–35 рр. [28; 29]. У фонді 
Р–119 ―Львовский государственный университет имени Ивана Франко‖ 
опрацьовано: опис 1. ―Історичний факультет 1939–1941 рр.‖ [30]; опис 3. 
―Історичний факультет за 1939–1941 рр.‖ [31–34]; опис 7. ―Наукова частина за 
1944–1974 рр.‖ [35]; опис 17. ―Історичний факультет за 1944–1965 рр.‖ [36–58]. 

У межах фонду Р–119 умовно можна виділити три групи документів, які 
висвітлюють наукову, викладацьку та організаційну діяльність Львівського 
університету, де працював учений. 

Перша структурна група матеріалів стосується інформації про наукову 
діяльність Львівського університету та І. Старчука. У межах групи виділяємо 
такі підгрупи: тематичні плани наукової роботи кафедр історичного факультету 
1940–41 рр. [32]; звіт з проведення першої наукової конференції [31]; звіт про 
наукову роботу І. Старчука упродовж 1944–49 рр. [50] та звіти викладачів 
історичного факультету [55]; рецензії на підручники й учбові посібники 
[33; 57–58] та стенограма лекцій викладача І. Старчука [51]. 

Друга структурна група матеріалів охоплює документацію про 
викладацьку діяльність І. Старчука у Львівському університеті. У межах групи 
виділяємо такі підгрупи: семестрові плани роботи кафедр археології, 
стародавньої історії та археології, історії стародавнього світу і середніх віків 
[37; 42–43; 46–47; 53]; протоколи засідань кафедр стародавньої історії та 
археології, історії стародавнього світу і середніх віків [39; 41; 44; 47; 52]; звіти 
про роботу кафедр археології, стародавньої історії та археології, історії 
стародавнього світу і середніх віків упродовж 1944–50 рр. [34; 36; 38; 40; 46; 
49; 54]; списки і програми спецкурсів з історії стародавнього світу і середніх 
віків на 1945 / 1950 навчальні роки [56]. 

Наступна структурна група включає організаційну діяльність 
університету до якої відносимо проект статуту археологічного музею 
Львівського університету [30]. 

Документи наукових архівів України становлять другу групу джерел 
дослідження. Так, цінним інформативним джерелом з висвітлення 
археологічної діяльності І. Старчука є матеріали Наукового архіву відділу 
археології Інституту українознавства імені Івана Крип‘якевича НАН України 
[66–85]. На жаль, опрацьовані матеріали залишаються несистематизованими. 
Умовно в межах архіву документи можна поділити на групи, що включають: 
щоденники та денники розкопок І. Старчука на Пліснеському городищі 
написані упродовж 1946–49 рр. [66; 69; 70; 71; 75; 76; 80; 82] та щоденник 
О. Ратича у 1949 р. [85]; звіти розкопок, у який включено звіт Галицької 
археологічної експедиції Я. Пастернака у с. Крилос (1940 р.) [83] та звіти 
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І. Старчука зі стаціонарних розкопок Пліснеської археологічної експедиції 
(1946–49 рр.) [68; 72; 73; 74; 77; 78; 79]; інвентар предметів знайдених у 
Пліснеську в 1947 р. [84]; машинописні статті І. Старчука про розкопки 
Пліснеського городища у 1946 р. [67] та 1949 р. [81]. 

Важливе місце у висвітлені науково-педагогічної та мистецтвознавчої 
діяльності І. Старчука посідають документи Наукового архіву Інституту 
археології Львівського національного університету імені Івана Франка 
[86–117], який у порівнянні з іншими архівами вирізняється рідкісною 
джерельною базою. Зазначимо, що основою фонду 5 ―Іван Старчук‖ послужили 
матеріали, отримані директором ІА ЛНУ М. Филипчуком від дружини 
І. Старчука – Любомири. Аналіз архівних джерел дозволяє умовно виділити у 
межах фонду декілька груп та підгруп документів, які можна 
просистематизувати у межах таких розділів: 1. Документація І. Старчука з 
археологічних розкопок Пліснеська. 2. Інформацію про публіцистику та 
викладацьку працю. 3. Мистецька діяльність. 

У межах першої групи матеріалів виділяємо такі підгрупи: ―полеві 
шкіци‖ (1940 р.) [90] та допоміжні вичислення на Пліснеському городищі у 
1947 р. [102] й 1948 р. [109]; фінансові розрахунки археологічної експедиції у 
1947 р. [103]; звіти І. Старчука з розкопок Пліснеська у 1946–48 рр. [94; 99; 
106; 108]; щоденник Т. Плаксій з розкопок Пліснеська у 1948 р. [107]; рисунок 
студента зафіксованих артефактів і об‘єктів [98]; рисунки городища, планів 
розкопів та зафіксованих артефактів упродовж 1947–48 рр. [96; 97]; лист 
І. Старчука з Пліснеська до М. Смішка [110]. 

Наступна група документів та матеріалів відображає інформацію про 
публіцистичну працю ученого. Справи цієї групи можна умовно поділити на 
підгрупи: перелік наукових праць І. Старчука написаних до 1946 р. [95] та до 
1949–50 рр. [111]; машинопис опублікованих статей ―Керамічна робітня ―Око‖ 
у Львові‖ [87] та статті І. Старчука з розкопок Пліснеська у 1947 р. [105]; 
машинопис неопублікованих праць І. Старчука ―Крилос. Мистецькі пам‘ятки‖ 
[100], рукопис статті ―Володимир Волинський‖ [104], спогадів з відвідин 
Британського музею [86], рукопис статті В. Шелепа ―До питання про 
планувальну структуру центральної частини Пліснеська в слов‘яно-руський час 
(за матеріалами І. Д. Старчука)‖ [115] та інтерв‘ю М. Филипчука з 
Л. Старчук [114]. 

Третя структурна група об‘єднує матеріали щодо мистецької діяльності 
І. Старчука, які поділяються на такі підгрупи: рисунки керамічних плиток з 
Галича-Крилоса [88–89; 93; 101]; рисунки елліністичного орнаменту [91–92]; 
зображення ―Микула Софія‖ [112] та ―Пані Зося‖ [113]. 

У наступному фонді (―Експедиційний‖) архіву ІА ЛНУ зберігаються 
звіти з археологічних розкопок М. Филипчука, які дослідник проводив на 
Пліснеському городищі упродовж 1990–2014 рр. [116–117]. Його дослідження і 
виявлені матеріали на пам‘ятці підтверджували інформацію І. Старчука про 
хронологію городища. 

Значна частина архівних документів, які стосуються науково-
педагогічної та мистецтвознавчої діяльності І. Старчука, містяться у фондах 
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А. Шептицького, у яких згадується І. Старчук – учень Вільної академії 
мистецтв у Львові та його мистецький хист з іконописання [221]. 

Найбільший масив документації з теми дослідження зберігається у 
фондах 26 та Р–119 Державного архіву Львівської області. У межах фонду 26 
―Университет имени Яна Казимира во Львове 1919–1939 гг.‖ міститься 
докторська дисертація І. Старчука на тему ― Rzeźby starożytne z Wilanowa‖ [26], 
особова справа асистента Яна Старчука [27] та списки і справи асистентів 
Львівського університету імені Яна Казимира у 1933–35 рр. [28; 29]. У фонді 
Р–119 ―Львовский государственный университет имени Ивана Франко‖ 
опрацьовано: опис 1. ―Історичний факультет 1939–1941 рр.‖ [30]; опис 3. 
―Історичний факультет за 1939–1941 рр.‖ [31–34]; опис 7. ―Наукова частина за 
1944–1974 рр.‖ [35]; опис 17. ―Історичний факультет за 1944–1965 рр.‖ [36–58]. 

У межах фонду Р–119 умовно можна виділити три групи документів, які 
висвітлюють наукову, викладацьку та організаційну діяльність Львівського 
університету, де працював учений. 

Перша структурна група матеріалів стосується інформації про наукову 
діяльність Львівського університету та І. Старчука. У межах групи виділяємо 
такі підгрупи: тематичні плани наукової роботи кафедр історичного факультету 
1940–41 рр. [32]; звіт з проведення першої наукової конференції [31]; звіт про 
наукову роботу І. Старчука упродовж 1944–49 рр. [50] та звіти викладачів 
історичного факультету [55]; рецензії на підручники й учбові посібники 
[33; 57–58] та стенограма лекцій викладача І. Старчука [51]. 

Друга структурна група матеріалів охоплює документацію про 
викладацьку діяльність І. Старчука у Львівському університеті. У межах групи 
виділяємо такі підгрупи: семестрові плани роботи кафедр археології, 
стародавньої історії та археології, історії стародавнього світу і середніх віків 
[37; 42–43; 46–47; 53]; протоколи засідань кафедр стародавньої історії та 
археології, історії стародавнього світу і середніх віків [39; 41; 44; 47; 52]; звіти 
про роботу кафедр археології, стародавньої історії та археології, історії 
стародавнього світу і середніх віків упродовж 1944–50 рр. [34; 36; 38; 40; 46; 
49; 54]; списки і програми спецкурсів з історії стародавнього світу і середніх 
віків на 1945 / 1950 навчальні роки [56]. 

Наступна структурна група включає організаційну діяльність 
університету до якої відносимо проект статуту археологічного музею 
Львівського університету [30]. 

Документи наукових архівів України становлять другу групу джерел 
дослідження. Так, цінним інформативним джерелом з висвітлення 
археологічної діяльності І. Старчука є матеріали Наукового архіву відділу 
археології Інституту українознавства імені Івана Крип‘якевича НАН України 
[66–85]. На жаль, опрацьовані матеріали залишаються несистематизованими. 
Умовно в межах архіву документи можна поділити на групи, що включають: 
щоденники та денники розкопок І. Старчука на Пліснеському городищі 
написані упродовж 1946–49 рр. [66; 69; 70; 71; 75; 76; 80; 82] та щоденник 
О. Ратича у 1949 р. [85]; звіти розкопок, у який включено звіт Галицької 
археологічної експедиції Я. Пастернака у с. Крилос (1940 р.) [83] та звіти 
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І. Старчука зі стаціонарних розкопок Пліснеської археологічної експедиції 
(1946–49 рр.) [68; 72; 73; 74; 77; 78; 79]; інвентар предметів знайдених у 
Пліснеську в 1947 р. [84]; машинописні статті І. Старчука про розкопки 
Пліснеського городища у 1946 р. [67] та 1949 р. [81]. 

Важливе місце у висвітлені науково-педагогічної та мистецтвознавчої 
діяльності І. Старчука посідають документи Наукового архіву Інституту 
археології Львівського національного університету імені Івана Франка 
[86–117], який у порівнянні з іншими архівами вирізняється рідкісною 
джерельною базою. Зазначимо, що основою фонду 5 ―Іван Старчук‖ послужили 
матеріали, отримані директором ІА ЛНУ М. Филипчуком від дружини 
І. Старчука – Любомири. Аналіз архівних джерел дозволяє умовно виділити у 
межах фонду декілька груп та підгруп документів, які можна 
просистематизувати у межах таких розділів: 1. Документація І. Старчука з 
археологічних розкопок Пліснеська. 2. Інформацію про публіцистику та 
викладацьку працю. 3. Мистецька діяльність. 

У межах першої групи матеріалів виділяємо такі підгрупи: ―полеві 
шкіци‖ (1940 р.) [90] та допоміжні вичислення на Пліснеському городищі у 
1947 р. [102] й 1948 р. [109]; фінансові розрахунки археологічної експедиції у 
1947 р. [103]; звіти І. Старчука з розкопок Пліснеська у 1946–48 рр. [94; 99; 
106; 108]; щоденник Т. Плаксій з розкопок Пліснеська у 1948 р. [107]; рисунок 
студента зафіксованих артефактів і об‘єктів [98]; рисунки городища, планів 
розкопів та зафіксованих артефактів упродовж 1947–48 рр. [96; 97]; лист 
І. Старчука з Пліснеська до М. Смішка [110]. 

Наступна група документів та матеріалів відображає інформацію про 
публіцистичну працю ученого. Справи цієї групи можна умовно поділити на 
підгрупи: перелік наукових праць І. Старчука написаних до 1946 р. [95] та до 
1949–50 рр. [111]; машинопис опублікованих статей ―Керамічна робітня ―Око‖ 
у Львові‖ [87] та статті І. Старчука з розкопок Пліснеська у 1947 р. [105]; 
машинопис неопублікованих праць І. Старчука ―Крилос. Мистецькі пам‘ятки‖ 
[100], рукопис статті ―Володимир Волинський‖ [104], спогадів з відвідин 
Британського музею [86], рукопис статті В. Шелепа ―До питання про 
планувальну структуру центральної частини Пліснеська в слов‘яно-руський час 
(за матеріалами І. Д. Старчука)‖ [115] та інтерв‘ю М. Филипчука з 
Л. Старчук [114]. 

Третя структурна група об‘єднує матеріали щодо мистецької діяльності 
І. Старчука, які поділяються на такі підгрупи: рисунки керамічних плиток з 
Галича-Крилоса [88–89; 93; 101]; рисунки елліністичного орнаменту [91–92]; 
зображення ―Микула Софія‖ [112] та ―Пані Зося‖ [113]. 

У наступному фонді (―Експедиційний‖) архіву ІА ЛНУ зберігаються 
звіти з археологічних розкопок М. Филипчука, які дослідник проводив на 
Пліснеському городищі упродовж 1990–2014 рр. [116–117]. Його дослідження і 
виявлені матеріали на пам‘ятці підтверджували інформацію І. Старчука про 
хронологію городища. 

Значна частина архівних документів, які стосуються науково-
педагогічної та мистецтвознавчої діяльності І. Старчука, містяться у фондах 
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окремих наукових інституцій України, у яких він безпосередньо працював. Так, 
невелика частина документів Львівського університету містяться в архіві ЛНУ 
ім. І. Франка [1–9], оскільки переважна більшість матеріалів зберігається у 
сховищах Держархіву Львівської області. У межах фонду Р–119 архіву 
університету містяться: списки професорсько-викладацького складу 
Львівського університету [1; 4–7]; характеристика професорсько-
викладацького складу університету [2–3]; особова справа І. Старчука [9]; 
список літератури для здачі кандидатського мінімуму з археології палеоліту і 
мезоліту [8]. 

Третя група джерел представлена музейними матеріалами й експонатами 
Національного музею ім. А. Шептицького у Львові [118–133], Художньо-
меморіального музею О. Новаківського у Львові [208–210] та Львівського 
історичного музею [63–65]. Так, у відділі графіки новітньої НМЛ зберігаються 
рисунки І. Старчука як січового стрільця, виконані ним під час Першої світової 
війни. На них митець зобразив побратимів-січовиків, краєвиди, дітей та 
власний автопортрет [118–133]. 

Окремі матеріали про мистецтвознавчу діяльність ученого зберігаються в 
Художньо-меморіальному музеї О. Новаківського, які несистематизовані. З-
поміж матеріалів музею, які стосуються теми дисертаційного дослідження, 
значну наукову цінність становлять інтерв‘ю, записане Л. Волошин з 
О. Старчук (1992 р.) [208], запрошення Л. Волошин на відзначення 100-річчя 
І. Старчука (11 травня 1994 р.) [209] та текст виступів на цьому ювілейному 
вечорі [210]. 

Важливу цінність становлять експонати Львівського історичного музею, 
представлені артефактами, виявленими під час археологічних експедицій 
І. Старчука. Преважна більшість експонатів – фрагменти керамічного посуду, 
керамічні плитки, металеві й скляні вироби, зафіксовані на розкопках 
Пліснеського городища (1940 р., 1946–49 рр.) [65] та у Галичі-Крилосі  
(1940–41 рр.) [64]. На жаль, експонати несистематизовані. Зауважимо, що 
матеріали І. Старчука з розкопок Пліснеська тривалий час зберігалися у фондах 
Львівського відділу ІА АН УРСР*. У 1967 р. через тогочасного завідувача 
відділу історії первісного суспільства В. Савича 130 скринь з артефактами 
передано на зберігання у фонди ЛІМ (акт № 650 від 18. 03. 1967 р.) 
[63, Арк. 16–17]. Пізніше, у 1985 р. невелику частину матеріалів взяли на облік 
музею [204, С. 21–38]. 

У висвітленні науково-педагогічної та мистецтвознавчої діяльності 
І. Старчука широко використовувалися матеріали з приватного архіву зятя 
ученого – Юліана Йосифовича Тузяка [135–193], у якого зберігається значний 
масив інформації про життєвий та творчий шлях ученого. Зауважимо, що 
раніше О. Купчинський опрацьовував документи І. Старчука, частину з яких 
упорядкував та опублікував [61, С. 555–601]. Аналіз джерел дозволяє умовно 
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виділити декілька груп та підгруп документів, які можна просистематизувати у 
межах таких розділів: 1. Особиста документація І. Старчука. 2. Епістолярій. 
3. Публіцистика. 4. Фотоматеріали. 5. Мистецька спадщина. 

Перша структурна група включає особисті матеріали І. Старчука: 
свідоцтва про народження [135] та навчання [138–139], паспорт громадянина 
Польщі [142], ―Książeczka legitymacyjna J. Starczuka‖ [143–144], вхідний квиток 
до Британського музею [163], опис життя [181], характеристику [191], 
особовий листок з обліку кадрів [182] та відкритий лист на проведення 
археологічних розкопок і розвідок у Пліснеську (1949 і 1950 рр.) [188–189]. 

У другій структурній групі зберігається епістолярій І. Старчука та його 
дружини Любомири. Важливість цього комплексу документів є суттєвим при 
дослідженні наукової, педагогічної й мистецтвознавчої діяльності ученого та 
розкривають його співпрацю і зв‘язки з окремими науковцями, науковими 
товариствами і організаціями. Умовно документи можна поділити на такі, що 
відображають: листування ученого з закордонними науковцями – 
Ґ. Роденшельдтом [149; 173], Е. Буляндою [146], Ґ. Ріхтер [170], Ф. Брукманом 
[175], Р. Ґаньшинцем [180] та ін.; листування з українськими товариствами 
[136–137; 140; 166]; листування з науковими установами Європи і Америки 
(рисунок 10; 12) та науковими інституціями і товариствами Польщі [149; 165; 
169; 177–179] й посольством Італії у м. Варшаві [176]; лист І. Свєнціцького 
[190] та М. Вороніна [192] до Любомири Старчук. 

Матеріали наступної групи документів відображають публіцистику – 
опубліковані та неопубліковані праці. Їх можна умовно поділити на підгрупи: 
рецензія Ґ. Ліппольда на працю І. Старчука ―Les sculptures antiques de Wilanów‖ 
(―Стародавні скульптури Віляніва‖) [151] та рецензія О. Кульчицької на статтю 
ученого ―Наука рисунків в народних школах‖ [168]; опубліковані публікації 
ученого у виданнях міжвоєнного періоду ―Filomata‖, ―Przeglad klasyczny‖ та 
―Kwartalnik klasyczny‖ [11, С. 178–181; 17, С. 87–91; 18, С. 213–223; 21, С. 217–
224]; неопублікована стаття ―Жертва Енея на Ara Pacis Augustae‖ [183]. 

У четвертій структурній групі містяться фотоматеріали – родинна 
фотографія Старчуків [148], окремі індивідуальні фото І. Старчука [164; 185], 
фото захисту докторської дисертації [147], фотографії ученого разом з 
працівниками ІА АН УРСР [184] та найбільш чисельну кількість становлять 
світлини з Пліснеської археологічної експедиції [185–187]. 

Наступна структурна група подає інформацію про мистецьку спадщину, 
представлену картинами [152–157; 160] та іконами [158–159], написаними 
І. Старчуком у міжвоєнний період. 

Значну інформативну цінність містять опубліковані джерела відділів 
періодики, українознавства, рідкісної книги та Інституту мистецтв Львівської 
національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Особливу увагу 
складають матеріали відділу рукописів – фонд 238 ―Володимир Дорошенко‖, у 
якому міститься список авторів та їх статей у газеті ―Українське слово‖ за 
1916 р., серед яких згадано І. Старчука [10]. 

Особливо вагому роль у дослідженні займають періодичні видання, у 
яких висвітлені окремі аспекти багатогранної діяльності І. Старчука. Серед 
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окремих наукових інституцій України, у яких він безпосередньо працював. Так, 
невелика частина документів Львівського університету містяться в архіві ЛНУ 
ім. І. Франка [1–9], оскільки переважна більшість матеріалів зберігається у 
сховищах Держархіву Львівської області. У межах фонду Р–119 архіву 
університету містяться: списки професорсько-викладацького складу 
Львівського університету [1; 4–7]; характеристика професорсько-
викладацького складу університету [2–3]; особова справа І. Старчука [9]; 
список літератури для здачі кандидатського мінімуму з археології палеоліту і 
мезоліту [8]. 

Третя група джерел представлена музейними матеріалами й експонатами 
Національного музею ім. А. Шептицького у Львові [118–133], Художньо-
меморіального музею О. Новаківського у Львові [208–210] та Львівського 
історичного музею [63–65]. Так, у відділі графіки новітньої НМЛ зберігаються 
рисунки І. Старчука як січового стрільця, виконані ним під час Першої світової 
війни. На них митець зобразив побратимів-січовиків, краєвиди, дітей та 
власний автопортрет [118–133]. 

Окремі матеріали про мистецтвознавчу діяльність ученого зберігаються в 
Художньо-меморіальному музеї О. Новаківського, які несистематизовані. З-
поміж матеріалів музею, які стосуються теми дисертаційного дослідження, 
значну наукову цінність становлять інтерв‘ю, записане Л. Волошин з 
О. Старчук (1992 р.) [208], запрошення Л. Волошин на відзначення 100-річчя 
І. Старчука (11 травня 1994 р.) [209] та текст виступів на цьому ювілейному 
вечорі [210]. 

Важливу цінність становлять експонати Львівського історичного музею, 
представлені артефактами, виявленими під час археологічних експедицій 
І. Старчука. Преважна більшість експонатів – фрагменти керамічного посуду, 
керамічні плитки, металеві й скляні вироби, зафіксовані на розкопках 
Пліснеського городища (1940 р., 1946–49 рр.) [65] та у Галичі-Крилосі  
(1940–41 рр.) [64]. На жаль, експонати несистематизовані. Зауважимо, що 
матеріали І. Старчука з розкопок Пліснеська тривалий час зберігалися у фондах 
Львівського відділу ІА АН УРСР*. У 1967 р. через тогочасного завідувача 
відділу історії первісного суспільства В. Савича 130 скринь з артефактами 
передано на зберігання у фонди ЛІМ (акт № 650 від 18. 03. 1967 р.) 
[63, Арк. 16–17]. Пізніше, у 1985 р. невелику частину матеріалів взяли на облік 
музею [204, С. 21–38]. 

У висвітленні науково-педагогічної та мистецтвознавчої діяльності 
І. Старчука широко використовувалися матеріали з приватного архіву зятя 
ученого – Юліана Йосифовича Тузяка [135–193], у якого зберігається значний 
масив інформації про життєвий та творчий шлях ученого. Зауважимо, що 
раніше О. Купчинський опрацьовував документи І. Старчука, частину з яких 
упорядкував та опублікував [61, С. 555–601]. Аналіз джерел дозволяє умовно 
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виділити декілька груп та підгруп документів, які можна просистематизувати у 
межах таких розділів: 1. Особиста документація І. Старчука. 2. Епістолярій. 
3. Публіцистика. 4. Фотоматеріали. 5. Мистецька спадщина. 

Перша структурна група включає особисті матеріали І. Старчука: 
свідоцтва про народження [135] та навчання [138–139], паспорт громадянина 
Польщі [142], ―Książeczka legitymacyjna J. Starczuka‖ [143–144], вхідний квиток 
до Британського музею [163], опис життя [181], характеристику [191], 
особовий листок з обліку кадрів [182] та відкритий лист на проведення 
археологічних розкопок і розвідок у Пліснеську (1949 і 1950 рр.) [188–189]. 

У другій структурній групі зберігається епістолярій І. Старчука та його 
дружини Любомири. Важливість цього комплексу документів є суттєвим при 
дослідженні наукової, педагогічної й мистецтвознавчої діяльності ученого та 
розкривають його співпрацю і зв‘язки з окремими науковцями, науковими 
товариствами і організаціями. Умовно документи можна поділити на такі, що 
відображають: листування ученого з закордонними науковцями – 
Ґ. Роденшельдтом [149; 173], Е. Буляндою [146], Ґ. Ріхтер [170], Ф. Брукманом 
[175], Р. Ґаньшинцем [180] та ін.; листування з українськими товариствами 
[136–137; 140; 166]; листування з науковими установами Європи і Америки 
(рисунок 10; 12) та науковими інституціями і товариствами Польщі [149; 165; 
169; 177–179] й посольством Італії у м. Варшаві [176]; лист І. Свєнціцького 
[190] та М. Вороніна [192] до Любомири Старчук. 

Матеріали наступної групи документів відображають публіцистику – 
опубліковані та неопубліковані праці. Їх можна умовно поділити на підгрупи: 
рецензія Ґ. Ліппольда на працю І. Старчука ―Les sculptures antiques de Wilanów‖ 
(―Стародавні скульптури Віляніва‖) [151] та рецензія О. Кульчицької на статтю 
ученого ―Наука рисунків в народних школах‖ [168]; опубліковані публікації 
ученого у виданнях міжвоєнного періоду ―Filomata‖, ―Przeglad klasyczny‖ та 
―Kwartalnik klasyczny‖ [11, С. 178–181; 17, С. 87–91; 18, С. 213–223; 21, С. 217–
224]; неопублікована стаття ―Жертва Енея на Ara Pacis Augustae‖ [183]. 

У четвертій структурній групі містяться фотоматеріали – родинна 
фотографія Старчуків [148], окремі індивідуальні фото І. Старчука [164; 185], 
фото захисту докторської дисертації [147], фотографії ученого разом з 
працівниками ІА АН УРСР [184] та найбільш чисельну кількість становлять 
світлини з Пліснеської археологічної експедиції [185–187]. 

Наступна структурна група подає інформацію про мистецьку спадщину, 
представлену картинами [152–157; 160] та іконами [158–159], написаними 
І. Старчуком у міжвоєнний період. 

Значну інформативну цінність містять опубліковані джерела відділів 
періодики, українознавства, рідкісної книги та Інституту мистецтв Львівської 
національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Особливу увагу 
складають матеріали відділу рукописів – фонд 238 ―Володимир Дорошенко‖, у 
якому міститься список авторів та їх статей у газеті ―Українське слово‖ за 
1916 р., серед яких згадано І. Старчука [10]. 

Особливо вагому роль у дослідженні займають періодичні видання, у 
яких висвітлені окремі аспекти багатогранної діяльності І. Старчука. Серед 
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україномовних видань на сторінках, яких розміщували його статті, рецензії й 
невеликі публікації є ―Українське слово‖, ―Життя і знання‖, ―Назустріч‖, 
―Дзвони‖, ―Мистецтво. Орган Асоціяції незалежних українських мистців‖, 
―Львівські Вісті. Щоденник для дистрикту Галичини‖ та ―Сталінець. Орган 
Олеського РК КП (б) У та райвиконкому Львівської обл.‖. Також учений 
друкував свої праці з античного мистецтва у польськомовних журналах 
міжвоєнного Львова: ―EOS‖, ―Filomata‖, ―Kwartalnik klasyczny‖, ―Przeglad 
klasyczny‖ [11, С. 178–181; 12, С. 29; 17, С. 87–91; 18, С. 213–223;  
19, С. 470–484; 21, С. 217–224] та у закордонних виданнях – ―Revue 
archéologique‖ і ―Serie XVA‖ [11, С. 178–181]. У вказаних наукових виданнях 
публікувалися вітчизняні та закордонні науковці: В. Міллер [225, S. 179], 
Р. Ґаньшинець [226, S. 434–435], Ф. Коковський [62, С. 2] та ін., які 
співпрацювали з І. Старчуком, листувалися та писали на його праці рецензії 
або відзначали окремий аспект його багатогранної діяльності. 

Важливим доповненням до джерельної бази є ―Program wykładów oraz 
skład Uniwersytetu‖ [227–229] та ―Spis wykładów‖ [230–235] Львівського 
університету імені Яна Казимира. У них відображено окремі аспекти наукової 
та викладацької діяльності І. Старчука, де він працював упродовж 1930–39 рр., 
які дозволяють краще зрозуміти тогочасне становище як українця у польському 
середовищі. Також цікавим є американське енциклопедичне видання 
―International Directory of Anthropologists. Section II. Eastern hemisphere‖ 
[224, S. 401], у якому вміщена біографія ученого та його наукові зацікавлення у 
Львівському університеті. 

Цікавою є працю Я. Пастернака ―Старий Галич: археологічно-історичні 
досліди у 1850–1943 рр.‖ [134], яка опублікована під час Другої світової війни. 
Важливо, що у передмові монографії автор коротко виклав інформацію з 
дослідження літописного Галича та подякував співробітникам й членам 
археологічної експедиції: В. Залозецькому, І. Старчуку, Я. Бандрівському, 
І. Крип‘якевичу та ін. ―за безкорисливу працю й фахове знання, вложені у 
докладний обслід пам‘яток архітектури й мистецького промислу княжого 
Галича…‖ [134, С. 6]. Особливу роль у дослідженні Галича Я. Пастернак 
приділив І. Старчуку, який у 1941 р. керував розкопом біля апсид Успенського 
собору [134, С. 150; 13, С. 49–51; 25, С. 404–411]. 

Окремо слід зауважити, що у повоєнний час учений захопився 
археологією й проводив стаціонарні археологічні дослідження у Пліснеську. На 
цьому поприщі він написав низку статей, які опубліковано у газеті ―Сталінець‖ 
[197, С. 2; 198, С. 2] та у тогочасній серії видань ІА АН УРСР – журналі 
―Археологічні пам‘ятки УРСР‖ [199, C. 76–85; 200, C. 379–394; 201, C. 32–35]. 
До речі, друга і третя публікації вийшли у ІІІ та V томах ―Археологічних 
пам‘яток‖ уже посмертно, а останню з них до друку підготував О. Ратич 
[200, C. 379–394; 201, C. 32–35]. 

Сучасну джерельну базу досліджуваної проблеми важко уявити без 
опублікованої О. Купчинським частини листів І. Старчука. З аналізу листів 
можна зробити висновки про особливості співпраці ученого з тогочасними 
європейськими й українськими науковцями, науковими установами та 
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відстежити його доробок в історичній науці [61, С. 555–601]. Важливе місце 
займають опубліковані чотири ілюстрацій І. Старчука – ―стражків‖ (пудики, 
страхопуди, опудала) з Яворова і Гійче, який надрукував у 2001 р. Р. Яців 
[223, С. 380–381]. Значення статей полягає у тому, що в них автори вперше 
опублікували матеріали, про які раніше було невідомо. 

Значну роль у джерельній базі посідають опубліковані мемуари 
І. Старчука в журналі ―Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і 
Волині‖, у якому вміщено його спогади про Й. Пеленського з котрим працював 
у відділі ІА АН УРСР [202, С. 400–401]. 

Окремою групою використаних джерел є спогади М. Свєнціцької 
[194, С. 6–9; 195, С. 17–18] та Л. Крушельницької [60, С. 270–279], які 
висвітлили окремі сторінки багатогранної діяльності І. Старчука. Також, 
важливим джерелом інформації є спогади дочки ученого О. Старчук [203, 
С. 329–334], у яких вона подала життєвий шлях та біографію батька. 

 
     

 
Отож, ретельне вивчення джерелознавчого аспекту постаті й діяльності 

І. Старчука, засвідчено в публікаціях, архівних документах і музейних 
експонатах, свідчить про його вагомий внесок в історію, педагогіку, 
мистецтвознавство, античне мистецтво та археологію, який й донині не 
втратили наукового значення. Водночас, не менш важливими в 
інформаційному плані є матеріали з приватного архіву зятя ученого –
Ю. Тузяка. Підсумовуючи можемо стверджувати, що сьогодні існує ґрунтовна 
джерельна база для висвітлення науково-педагогічної та мистецтвознавчої 
діяльності І. Старчука. 
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україномовних видань на сторінках, яких розміщували його статті, рецензії й 
невеликі публікації є ―Українське слово‖, ―Життя і знання‖, ―Назустріч‖, 
―Дзвони‖, ―Мистецтво. Орган Асоціяції незалежних українських мистців‖, 
―Львівські Вісті. Щоденник для дистрикту Галичини‖ та ―Сталінець. Орган 
Олеського РК КП (б) У та райвиконкому Львівської обл.‖. Також учений 
друкував свої праці з античного мистецтва у польськомовних журналах 
міжвоєнного Львова: ―EOS‖, ―Filomata‖, ―Kwartalnik klasyczny‖, ―Przeglad 
klasyczny‖ [11, С. 178–181; 12, С. 29; 17, С. 87–91; 18, С. 213–223;  
19, С. 470–484; 21, С. 217–224] та у закордонних виданнях – ―Revue 
archéologique‖ і ―Serie XVA‖ [11, С. 178–181]. У вказаних наукових виданнях 
публікувалися вітчизняні та закордонні науковці: В. Міллер [225, S. 179], 
Р. Ґаньшинець [226, S. 434–435], Ф. Коковський [62, С. 2] та ін., які 
співпрацювали з І. Старчуком, листувалися та писали на його праці рецензії 
або відзначали окремий аспект його багатогранної діяльності. 

Важливим доповненням до джерельної бази є ―Program wykładów oraz 
skład Uniwersytetu‖ [227–229] та ―Spis wykładów‖ [230–235] Львівського 
університету імені Яна Казимира. У них відображено окремі аспекти наукової 
та викладацької діяльності І. Старчука, де він працював упродовж 1930–39 рр., 
які дозволяють краще зрозуміти тогочасне становище як українця у польському 
середовищі. Також цікавим є американське енциклопедичне видання 
―International Directory of Anthropologists. Section II. Eastern hemisphere‖ 
[224, S. 401], у якому вміщена біографія ученого та його наукові зацікавлення у 
Львівському університеті. 

Цікавою є працю Я. Пастернака ―Старий Галич: археологічно-історичні 
досліди у 1850–1943 рр.‖ [134], яка опублікована під час Другої світової війни. 
Важливо, що у передмові монографії автор коротко виклав інформацію з 
дослідження літописного Галича та подякував співробітникам й членам 
археологічної експедиції: В. Залозецькому, І. Старчуку, Я. Бандрівському, 
І. Крип‘якевичу та ін. ―за безкорисливу працю й фахове знання, вложені у 
докладний обслід пам‘яток архітектури й мистецького промислу княжого 
Галича…‖ [134, С. 6]. Особливу роль у дослідженні Галича Я. Пастернак 
приділив І. Старчуку, який у 1941 р. керував розкопом біля апсид Успенського 
собору [134, С. 150; 13, С. 49–51; 25, С. 404–411]. 

Окремо слід зауважити, що у повоєнний час учений захопився 
археологією й проводив стаціонарні археологічні дослідження у Пліснеську. На 
цьому поприщі він написав низку статей, які опубліковано у газеті ―Сталінець‖ 
[197, С. 2; 198, С. 2] та у тогочасній серії видань ІА АН УРСР – журналі 
―Археологічні пам‘ятки УРСР‖ [199, C. 76–85; 200, C. 379–394; 201, C. 32–35]. 
До речі, друга і третя публікації вийшли у ІІІ та V томах ―Археологічних 
пам‘яток‖ уже посмертно, а останню з них до друку підготував О. Ратич 
[200, C. 379–394; 201, C. 32–35]. 

Сучасну джерельну базу досліджуваної проблеми важко уявити без 
опублікованої О. Купчинським частини листів І. Старчука. З аналізу листів 
можна зробити висновки про особливості співпраці ученого з тогочасними 
європейськими й українськими науковцями, науковими установами та 
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відстежити його доробок в історичній науці [61, С. 555–601]. Важливе місце 
займають опубліковані чотири ілюстрацій І. Старчука – ―стражків‖ (пудики, 
страхопуди, опудала) з Яворова і Гійче, який надрукував у 2001 р. Р. Яців 
[223, С. 380–381]. Значення статей полягає у тому, що в них автори вперше 
опублікували матеріали, про які раніше було невідомо. 

Значну роль у джерельній базі посідають опубліковані мемуари 
І. Старчука в журналі ―Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і 
Волині‖, у якому вміщено його спогади про Й. Пеленського з котрим працював 
у відділі ІА АН УРСР [202, С. 400–401]. 

Окремою групою використаних джерел є спогади М. Свєнціцької 
[194, С. 6–9; 195, С. 17–18] та Л. Крушельницької [60, С. 270–279], які 
висвітлили окремі сторінки багатогранної діяльності І. Старчука. Також, 
важливим джерелом інформації є спогади дочки ученого О. Старчук [203, 
С. 329–334], у яких вона подала життєвий шлях та біографію батька. 

 
     

 
Отож, ретельне вивчення джерелознавчого аспекту постаті й діяльності 

І. Старчука, засвідчено в публікаціях, архівних документах і музейних 
експонатах, свідчить про його вагомий внесок в історію, педагогіку, 
мистецтвознавство, античне мистецтво та археологію, який й донині не 
втратили наукового значення. Водночас, не менш важливими в 
інформаційному плані є матеріали з приватного архіву зятя ученого –
Ю. Тузяка. Підсумовуючи можемо стверджувати, що сьогодні існує ґрунтовна 
джерельна база для висвітлення науково-педагогічної та мистецтвознавчої 
діяльності І. Старчука. 
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―Асоціацією польських вчителів загальноосвітніх шкіл ―OGNISKO‖ у 
Львові‖ (31 травня 1922 р.). 
142. Приватний архів Ю. Тузяка, № 8. Pasport Jana Starczuka, 40 с. 
143. Приватний архів Ю. Тузяка, № 9. Książeczka legitymacyjna 
J. Starczuka (1925 / 26 – 1929 / 30). 
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101. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 16. 
102. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 17. 
103. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 18. 
104. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 19. 
105. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 20. 
106. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 21. 
107. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 22. 
108. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 23. 
109. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 24. 
110. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 25. 
111. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 26. 
112. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 27. 
113. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 28. 
114. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 29. 
115. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. 5, оп. 1, спр. 30. 
116. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. Експедиційний, оп. 1. Филипчук М. Звіт 
про археологічні розкопки на території літописного Пліснеська у 2007 р. 
117. Науковий архів Інституту археології Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, ф. Експедиційний, оп. 1. Филипчук М. Звіт 
про результати досліджень Пліснеського археологічного комплексу у 
2013 році. 
118. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–817, Кв–18761 / 3. 
119. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–818, Кв–18761 / 4. 
120. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–819, Кв–18761 / 5. 
121. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–1865, Кв–18761 / 6. 
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122. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–1866, Кв–18761 / 8. 
123. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–1866, Кв–18761 / 10. 
124. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–1867, Кн–18761 / 9. 
125. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–1869, Кв–18761 / 12. 
126. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–1870, Кв–18761 / 13. 
127. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–1871, Кв–18761 / 14. 
128. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–1943, Кв–25096 / 9. 
129. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–3700, Кв–48007. 
130. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–3701, Кв–48008. 
131. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–3702, Кв–48009. 
132. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–3703, Кв–48010. 
133. Національний музей ім. Андрея Шептицького у м. Львів, графіка 
новітня–3704, Кв–48011. 
134. Пастернак Я. Старий Галич: археологічно-історичні досліди у 1850–
1943 рр. – Краків–Львів, 1944. 
135. Приватний архів Ю. Тузяка, № 1. Свідоцтво про народження 
І. Старчука. 
136. Приватний архів Ю. Тузяка, № 2. Лист від товариства ―Просвіта‖ 
(29 грудня 1913 р.). 
137. Приватний архів Ю. Тузяка, № 3. Лист від ―Товариства взаємних 
обезпечень‖ ―Дністер‖ (8 липня 1914 р.). 
138. Приватний архів Ю. Тузяка, № 4. Свідоцтво про навчання у Вільній 
академії мистецтв у Львові (1913–1914 рр.). 
139. Приватний архів Ю. Тузяка, № 5. Свідоцтво про навчання у Вільній 
академії мистецтв у Львові (1921–1922 рр.). 
140. Приватний архів Ю. Тузяка, № 6. Лист від Головної управи 
Українського педагогічного товариства (22 березня 1922 р.). 
141. Приватний архів Ю. Тузяка, № 7. Посвідчення І. Cтарчука видане 
―Асоціацією польських вчителів загальноосвітніх шкіл ―OGNISKO‖ у 
Львові‖ (31 травня 1922 р.). 
142. Приватний архів Ю. Тузяка, № 8. Pasport Jana Starczuka, 40 с. 
143. Приватний архів Ю. Тузяка, № 9. Książeczka legitymacyjna 
J. Starczuka (1925 / 26 – 1929 / 30). 
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144. Приватний архів Ю. Тузяка, № 10. Książeczka legitymacyjna 
J. Starczuka (1925–1926). 
145. Приватний архів Ю. Тузяка, № 11. Свідоцтво І. Старчука про 
відвідування семінару В. Подляхи у Львівському університеті. 
146. Приватний архів Ю. Тузяка, № 12. Лист від ―Wydział Humanistyzny 
Universytetu Jana Kazimierza‖ до Е. Булянди (28 березня 1930 р.). 
147. Приватний архів Ю. Тузяка, № 13. Фото захисту докторської 
дисертації І. Старчука у Львівському університеті. 
148. Приватний архів Ю. Тузяка, № 14. Сімейне фото родини Старчуків. 
149. Приватний архів Ю. Тузяка, № 15. Лист Ґ. Роденшельдта з 
Археологічного інституту німецької держави (6 червня 1930 р.). 
150. Приватний архів Ю. Тузяка, № 16. Лист С. Вітковського (22 червня 
1930 р.). 
151. Приватний архів Ю. Тузяка, № 17. Рецензія Ґ. Ліппольда на працю 
І. Старчука ―Les sculptures antiques de Wilanów‖. 
152. Приватний архів Ю. Тузяка, № 18. Картина ―Натюрморт‖. 
153. Приватний архів Ю. Тузяка, № 19. Картина ―Дівчина‖. 
154. Приватний архів Ю. Тузяка, № 20. Картина ―На узліссі. Село 
Пилипи‖. 
155. Приватний архів Ю. Тузяка, № 21. Картина ―Гора Погорілець біля 
с. Пилипи. Коломийщина‖. 
156. Приватний архів Ю. Тузяка, № 22. Картина ―Пейзаж з копицями‖. 
157. Приватний архів Ю. Тузяка, № 23. Картина ―Портрет священика‖. 
158. Приватний архів Ю. Тузяка, № 24. Ікона ―Успіня‖. 
159. Приватний архів Ю. Тузяка, № 25. Ікона ―Богородиця‖. 
160. Приватний архів Ю. Тузяка, № 26. Картина ―Узбережжя Малої Азії‖. 
161. Приватний архів Ю. Тузяка, № 27. Лист від ―Kuratorjum Okregu 
Szkolnego Lwowskiego we Lwowie‖ (24 червня 1932 р.). 
162. Приватний архів Ю. Тузяка, № 28. Рекомендаційний лист 
Е. Булянди (1 липня 1932 р.). 
163. Приватний архів Ю. Тузяка, № 29. Вхідний квиток І. Старчука до 
Британського музею. 
164. Приватний архів Ю. Тузяка, № 30. Фото І. Старчука в Англії – 
Лондоні ―Hyde Park Serpentine‖ (20 серпня 1932 р.). 
165. Приватний архів Ю. Тузяка, № 31. Лист від ―Kuratorjum Okregu 
Szkolnego Lwowskiego we Lwowie‖ (22 липня 1933 р.). 
166. Приватний архів Ю. Тузяка, № 32. Лист від ―Товариства 
прихильників мистецтва у Львові‖ (9 жовтня 1934 р.). 
167. Приватний архів Ю. Тузяка, № 33. Посвідка видана І. Старчуку 
―Головною Управою Рідної Школи‖ (14 березня 1935 р.). 
168. Приватний архів Ю. Тузяка, № 34. Рецензія Олени Кульчицької на 
статтю І. Старчука ―Наука рисунків в народних школах‖. 
169. Приватний архів Ю. Тузяка, № 35. Лист від видавничої фірми 
―A. & C. Black, LTD‖ до І. Старчука (11 вересня 1935 р.). 
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170. Приватний архів Ю. Тузяка, № 36. Лист від Ґізели М. А. Ріхтер з 
відділу класичного мистецтва Музею мистецтв ―Метрополітен‖ у Нью-
Йорку (21 травня 1936 р.). 
171. Приватний архів Ю. Тузяка, № 37. Лист від ―Stowarzyszenie 
asystentów‖ (1 липня 1936 р.). 
172. Приватний архів Ю. Тузяка, № 38. Лист від ―Kuratorjum Okregu 
Szkolnego Lwowskiego we Lwowie‖ (13 жовтня 1936 р.). 
173. Приватний архів Ю. Тузяка, № 39. Лист від Ґ. Роденшельдта 
(19 травня 1937 р.). 
174. Приватний архів Ю. Тузяка, № 40. Лист від видавничої фірми 
―A. & C. Black, LTD‖ до І. Старчука (8 червня 1937 р.). 
175. Приватний архів Ю. Тузяка, № 41. Поштова листівка від 
Ф. Брукмана (14 червня 1937 р.). 
176. Приватний архів Ю. Тузяка, № 42. Лист від посольства Італії у 
м. Варшаві. 
177. Приватний архів Ю. Тузяка, № 43. Лист від Музею Римської історії 
Інституту романістики (5 липня 1937 р.). 
178. Приватний архів Ю. Тузяка, № 44. Лист з Музею мистецтв 
―Метрополітен‖ у Нью-Йорку до І. Старчука (20 липня 1937 р.). 
179. Приватний архів Ю. Тузяка, № 45. Лист М. Г. Свіндлер з 
―Американського археологічного інституту‖ (25 серпня 1937 р.). 
180. Приватний архів Ю. Тузяка, № 46. Лист Р. Ґаньшинця 
(8 квітня 1938 р.). 
181. Приватний архів Ю. Тузяка, № 47. Опис життя І. Старчука 
(9 лютого 1939 р.). 
182. Приватний архів Ю. Тузяка, № 48. Особистий листок І. Старчука з 
обліку кадрів (1939 р.). 
183. Приватний архів Ю. Тузяка, № 49. Стаття І. Старчука ―Жертва Енея 
на Ara Pacis Augustae‖. 
184. Приватний архів Ю. Тузяка, № 50. Фото І. Старчука разом із 
працівниками Інституту археології АН УРСР. 
185. Приватний архів Ю. Тузяка, № 51. Фото І. Старчука під час 
зарисовки артефактів з Пліснеська. 
186. Приватний архів Ю. Тузяка, № 52. Фото І. Старчука з працівниками 
археологічної експедиції 1947 р. на Пліснеському городищі. 
187. Приватний архів Ю. Тузяка, № 53. Фото І. Старчука при фіксації 
житла заглибленого типу на Пліснеському городищі. 
188. Приватний архів Ю. Тузяка, № 54. Відкритий лист І. Старчука на 
проведення археологічних розкопок та розвідок у с. Підгірці Олеського 
району Львівської області (4 червня 1949 р.). 
189. Приватний архів Ю. Тузяка, № 55. Відкритий лист І. Старчука на 
проведення археологічних розкопок і розвідок у Пліснеську (23 червня 
1950 р.). 
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144. Приватний архів Ю. Тузяка, № 10. Książeczka legitymacyjna 
J. Starczuka (1925–1926). 
145. Приватний архів Ю. Тузяка, № 11. Свідоцтво І. Старчука про 
відвідування семінару В. Подляхи у Львівському університеті. 
146. Приватний архів Ю. Тузяка, № 12. Лист від ―Wydział Humanistyzny 
Universytetu Jana Kazimierza‖ до Е. Булянди (28 березня 1930 р.). 
147. Приватний архів Ю. Тузяка, № 13. Фото захисту докторської 
дисертації І. Старчука у Львівському університеті. 
148. Приватний архів Ю. Тузяка, № 14. Сімейне фото родини Старчуків. 
149. Приватний архів Ю. Тузяка, № 15. Лист Ґ. Роденшельдта з 
Археологічного інституту німецької держави (6 червня 1930 р.). 
150. Приватний архів Ю. Тузяка, № 16. Лист С. Вітковського (22 червня 
1930 р.). 
151. Приватний архів Ю. Тузяка, № 17. Рецензія Ґ. Ліппольда на працю 
І. Старчука ―Les sculptures antiques de Wilanów‖. 
152. Приватний архів Ю. Тузяка, № 18. Картина ―Натюрморт‖. 
153. Приватний архів Ю. Тузяка, № 19. Картина ―Дівчина‖. 
154. Приватний архів Ю. Тузяка, № 20. Картина ―На узліссі. Село 
Пилипи‖. 
155. Приватний архів Ю. Тузяка, № 21. Картина ―Гора Погорілець біля 
с. Пилипи. Коломийщина‖. 
156. Приватний архів Ю. Тузяка, № 22. Картина ―Пейзаж з копицями‖. 
157. Приватний архів Ю. Тузяка, № 23. Картина ―Портрет священика‖. 
158. Приватний архів Ю. Тузяка, № 24. Ікона ―Успіня‖. 
159. Приватний архів Ю. Тузяка, № 25. Ікона ―Богородиця‖. 
160. Приватний архів Ю. Тузяка, № 26. Картина ―Узбережжя Малої Азії‖. 
161. Приватний архів Ю. Тузяка, № 27. Лист від ―Kuratorjum Okregu 
Szkolnego Lwowskiego we Lwowie‖ (24 червня 1932 р.). 
162. Приватний архів Ю. Тузяка, № 28. Рекомендаційний лист 
Е. Булянди (1 липня 1932 р.). 
163. Приватний архів Ю. Тузяка, № 29. Вхідний квиток І. Старчука до 
Британського музею. 
164. Приватний архів Ю. Тузяка, № 30. Фото І. Старчука в Англії – 
Лондоні ―Hyde Park Serpentine‖ (20 серпня 1932 р.). 
165. Приватний архів Ю. Тузяка, № 31. Лист від ―Kuratorjum Okregu 
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Празько-корчацькі старожитності басейнів Дністра та Прута займають 

особливе місце на етнокультурній карті тр. чв. І тис. н.е. Центрально-Східної 
Європи (рис. 1). Адже саме зазначеними ріками проходили масштабні міграції 
носіїв культури празького типу у південному напрямку [45–47]. 

Переселенські процеси у досліджуваному регіоні носили далеко не 
простий характер, адже участь у них на відтинку Середнього та Нижнього 
Подністров‘я, брали ще й носії пеньківської культури. В археологічному 
відношенні це фіксується деяким ―накладанням‖ обох типів старожитностей 
[52, S. 9–28]. Про певною мірою ―змішаний‖ характер культури V–VІІ ст. 
Поділля свого часу писав ще О. Приходнюк. Такий собі ―празько-пеньківський 
симбіоз‖, на думку вченого, мав стосунок насамперед до керамічних 
комплексів [28, С. 29–36]. ―Схрещування‖ рис обох культур (празької та 
пеньківської) практично не зачепило житлобудівництва, яке в своїй основі 
залишилося тотожним празькому [28, С. 16–18]. 

Дещо оригінальніше етнокультурну ситуацію на Поділлі у своїх працях 
висвітлював В. Сєдов. Він вказував на існування т.зв. ―корчацько-пеньківської‖ 
групи пам‘яток, розташованої у даному регіоні [37, С. 10–28; 39, С 110–112]. 
При цьому, вчений виходив з ідеї про пересування антів у сторону гирла 
Дунаю та з ―факту‖ змішування у Подністров‘ї склавинського і антського 
міграційних потоків [36, С. 108–110]. Окрім археологічних даних відомий 
російський історик та археолог опирався на писемну інформацію, зокрема 
повідомлення Прокопія Кесарійського [33, С. 69–93]. Значною мірою позиції 
В. Сєдова розкритикував видатний український вчений В. Баран. Він влучно 
підкреслив, що на Поділлі проходить межа між празько-корчацькими та 
пеньківськими старожитностями. А ось ―шахове‖ розташування празьких й 
пеньківських пам‘яток у ―маргінальній‖ зоні аж ніяк не дозволяє говорити про 
їхнє механічне змішування в одну культурну групу [6; 8, С. 12]. ―Синтез‖ цих 
старожитностей, на думку В. Барана, відбувався дещо південніше – у 
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Нижньому Подунав‘ї, де на території Румунії ―схрещуються празькі та 
пеньківські пам‘ятки, які разом з романізованим субстратом складають групу 
Іподешть-Кіндешть-Чурел.‖ [3, С. 6]. 

Взаємопроникнення пам‘яток пеньківського і празького типів мало місце 
і на території Молдови. Згідно М. Тельнова, місцева слов‘янська культура  
VІ–VІІ ст. носить ―змішаний‖ характер. І справа тут не лише в характері т.зв. 
―схрещених‖ комплексів, але й у їхній стратифікації та хронології. Більше того, 
на думку відомого молдовського археолога, яку ми повністю поділяємо, є 
велика необхідність провести розподіл таких матеріалів по комплексах, з 
урахуванням стратиграфії пам‘яток. Можливо, саме тоді знайдуться ―чисті‖ 
селища празької культури, на кшталт Скоку, де взагалі відсутні пеньківські 
елементи [43, С. 63]. А вони, скоріш за все, повинні були б існувати, адже 
враховуючи часто ворожі (як ми довідуємося з писемних джерел) відносини 
між носіями пеньківської та празької культур, припущення про їхнє спільне 
проживання на одних і тих самих селищах виглядає малоймовірним. Скепсис з 
приводу цього питання підсилює й аналіз підходів до формування джерельної 
бази (в т.ч. селищ тр. чв. І тис. н.е. Середнього і Нижнього Подністров‘я, 
говорити про достовірну стратифікацію яких не приходиться) [48].  

Переводячи проблему у русло загальноісторичного контексту логічним 
видається наголосити на сучасному трактуванні етнокультурної приналежності 
празьких та пеньківських старожитностей. Як відомо, нині без усіляких сумнівів 
населення першого типу пам‘яток асоціюють зі склавинами, в той час як другого 
– з антами пізньоантичних та ранньовізантійських авторів. Таких позицій, 
зокрема, дотримувалися В. Баран [2–6; 9, С. 291–294; 10], О. Приходнюк [27], 
В. Сєдов [38], І. Русанова, Б. Тимощук [35, С. 11–22] та ін. . На захід від басейнів 
Дністра і Прута поширювалися більш ―чисті‖ пам‘ятки празько-корчацького [30, 
С. 208–209] та дзедзіцького типів [23, С. 167–172], а на схід – пеньківські 
старожитності [51, С. 85–92; 30, С. 208–209]. На північному сході, в басейнах 
південної частини Верхнього Подніпров‘я, поріччя Десни і Сейму та верхів‘їв 
Сули і Псла розташовувалися пам‘ятки колочинського типу [51, С. 93–105] 
(див. рис. 1). З цією культурою, наскільки нам відомо, таких контактних зон, як з 
пеньківськими старожитностями, не фіксувалося.  

                                                           

 Формуючи узагальнену етнокультурну картину в навколишніх до Подністров‘я і Попруття 
регіонах, важко не пригадати цікаву дискусію про дво- або ж тричленний поділ слов‘янського 
світу тр. чв. І тис. н.е. Суть питання полягала у тому, чи ставити в один ряд з 
ранньослов‘янськими склавинами і антами ще й венедське угрупування. Думки вчених з цього 
приводу істотно різнилися. В. Баран, наприклад, вирішив підтримати В. Петрова [26, С. 11–18] та 
Я. Пастернака [24, С. 5–106] і відтак виділити третю групу слов‘янських племен V–VІІ ст. – 
венедів, які, згідно його припущення, були носіями дзедзіцької культури [4; 6, С. 154–156]. На 
думку ж М. Щукіна [49, С. 284–285], нині підтриману провідним фахівцем з вивчення київських 
та колочинських старожитностей Р. Терпиловським [44, С. 429], венедів слід шукати саме у 
колочинській культурі Подесення. На наш погляд, такого явного тричленного поділу 
слов‘янського світу V–VІІ ст. не існувало, а сама назва ―венеди‖ у тр. чв. І тис. н.е. була швидше 
―збірною‖ узагальненою з попередніх століть. 
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та колочинських старожитностей Р. Терпиловським [44, С. 429], венедів слід шукати саме у 
колочинській культурі Подесення. На наш погляд, такого явного тричленного поділу 
слов‘янського світу V–VІІ ст. не існувало, а сама назва ―венеди‖ у тр. чв. І тис. н.е. була швидше 
―збірною‖ узагальненою з попередніх століть. 
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Втім, окреслена картина була далеко не статичною, поза як її завжди 
―корегували‖ різного роду міграційні і колонізаційні процеси, в т.ч. ті, що 
відігравали роль своєрідної ―слов‘янізації‖ регіонів, які межували з Попруттям 
і Подністров‘ям. Йдеться, насамперед, про ―колонізацію‖ носіями празько-
корчацького типу старожитностей пеньківської і колочинської культур. Свого 
часу ще І. Русанова писала про не зовсім слов‘янський характер населення 
пеньківської культури. Слов‘янською ж, на її погляд, ця культура стає лише на 
пізньому періоді свого існування (тобто з кін. VІ ст.) [34, C. 85–112]. Підставою 
до такого твердження послуговував факт повсюдної зміни матеріальної 
культури, яка головно полягала у поширенні досі невідомих опалювальних 
пристроїв (печей-кам‘янок) та типово празьких керамічних комплексів 
[28, С. 16–27; 29, С. 77, 85; 31, С. 87–88]. Не поділяючи цих думок вченої, 
О. Приходнюк все ж відзначав, що поява печей–кам‘янок в ареалі пеньківської 
культури припадає на її ІІ, а поширення – на ІІІ фази (за археологом V ст. – 
рубіж V/VІ ст. і рубіж V/VІ ст. – кін. VІІ ст. відповідно) [32, С. 42]. 

Подібні процеси проходили й у лісовій та лісостеповій зонах Дніпровського 
Лівобережжя в кін. VІІ – на поч. VІІІ ст. [15, С. 47, 94; 20; 21; 22, С. 8]. Зокрема, з 
рубежу століть тут перестають функціонувати заглиблені житла з опорним 
стовпом та вогнищами. На зміну їм приходять заглиблені житлові споруди, 
опалювальним пристроєм у яких виступає піч-кам‘янка, або ж схожа в 
конструктивному плані піч, вирізана у глиняному останці [14; 15, С. 23, 26–27; 40, 
C. 24, 39–40; 41]. Щоправда, така ситуація не викликала у О. Сухобокова сумнівів 
щодо безперервного розвитку місцевих старожитностей протягом тр. й ост. чв. 
І тис. н.е. [42]. Поширення ж достовірно слов‘янських старожитностей з рубежу 
VІІ/VІІІ ст. спостерігається і в центральній частині Лівобережжя 
Прип‘яті [25, С. 170]. 

Про наявність певних міграційних хвиль опісля Великого переселення 
народів свідчать і спостереження Н. Абашиної, яка ретельно проаналізувала 
матеріали празької культури з поселень Обухів ІІ, Нових Безрадичів та Оболоні 
(північні терени Середнього Подніпров‘я). Згідно вченої, культура празького 
типу з‘являється у цьому регіоні навіть раніше (VІІ–VІІІ ст.), аніж на 
сахнівському етапі, змінюючи при цьому пеньківські пам‘ятки. Більш 
конкретно судити про хронологію подібних процесів не дозволяє відсутність 
точно датованих комплексів [1, С. 155]. Звертає увагу характер опалювальних 
пристроїв з жител Обухова ІІ. Усі вони – глиняні печі, нижні частини яких 
вирізані у материковому останці. Н. Абашина натякає, що такі печі раніше 
фіксувалися, насамперед, на пам‘ятках празької культури Полісся та Західного 
Побужжя [1, С. 154–155], вказуючи заодно й напрям їхнього поширення у 
північні терени середньої течії Дніпра. 

Отже, такі та схожі процеси можна розглядати як складові міграцій 
ранніх слов‘ян на пізніх етапах їхнього розселення. Адже мова тут йде не 
стільки про зміну матеріальної культури, скільки про інфільтрацію, 
пересування носіїв ―нових‖ (тобто празьких) старожитностей. Досить добрим 
підтвердженням висловленого виступає зміна топографії поселень у регіоні 
Дніпровського Лівобережжя, що мала місце на поч. VІІІ ст. Так, якщо найбільш 
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пізнє населення колочинської культури вже освоїло ―височинну‖ топографію 
регіону [16, С. 76, 81], то новоприбулі поселенці, відтак, знову поверталися до 
―низинних‖ ландшафтів [7, С. 96]. Простими трансформаціями матеріальної 
культури це явище пояснити важко, оскільки тут відбувається зміна 
господарської моделі населення регіону в ост. чв. І тис. н.е. А тому більш 
доцільно говорити про переселенські процеси, в результаті яких відбулася 
заміна населення досліджуваних теренів. 

На сьогодні ще важко говорити у якій мірі до зазначених процесів має 
відношення ранньослов‘янське населення Дністра та Прута. Водночас, 
виходячи з суто географічного фактору, досліджувані регіони якимось чином 
таки пов‘язані із переселеннями носіїв празько-корчацьких старожитностей на 
схід – насамперед у лісостепову зону Дніпровського Лівобережжя. 
Підтвердженням зазначеного послуговують писемні свідчення Повісті минулих 
літ. Мова, зокрема, йде про звістку з зазначеного джерела щодо 
т.зв. ―дунайської‖ прабатьківщини слов‘ян [17, С. 2–8]. Не зважаючи на певну 
конкретику відомостей недатованої частини літопису, вони надовго стали 
причиною неабиякої плутанини серед істориків та археологів. Невідомо яким 
чином низка дослідників уже кілька століть поспіль трактували писемні дані як 
такі, що прямо свідчать про епіцентр розселення із тих теренів ―де нині земля 
Угорська і Болгарська‖. Ще пів віку назад, І. Ляпушкін вдало підмітив: автор 
літопису писав про розселення східнослов‘янських племен принаймні з двох 
регіонів. У першому випадку йдеться про зворотню хвилю міграції з області 
Дунаю (один з епізодів розселення, а не весь процес); а у другому – він вказує 
на прихід радимичів та в‘ятичів ―од ляхів‖. [22, С. 13–24]. Тобто, наведені 
відомості аж ніяк не вказують на прабатьківщину слов‘ян перед їхнім 
розселенням, а лише говорять нам про перегрупування племен в останній 
період їхніх міграційних процесів. На наш погляд, міграційна хвиля в ареал 
пеньківської культури могла виходити не лише з областей Дунаю, але й з 
територій прилеглих басейнів Дністра та Прута (в основному їхніх середніх та 
нижніх течій).  

Говорячи про ідею т.зв. ―слов‘янізації‖  колочинських та пеньківських 
пам‘яток, слід вказати на її нерозривний зв'язок із визначенням місця празько-
корчацьких старожитностей серед синхронних ранньослов‘янських культур 
саме в етнічному аспекті. Адже, як відомо, окремі вчені інколи піддавали 
сумніву слов‘янську належність колочинської культури та пеньківських 
пам‘яток першого періоду цих старожитностей [34]. Певні відголоски їхніх 
позицій сьогодні проглядаються у роботах І. Гавритухіна [12, С. 50; 13, С. 72]. 

Заради справедливості вкажемо, що вказані вище та схожі погляди не є 
усталеними і загальноприйнятими. Більшість учених не розглядають празько-
корчацьку культуру як єдино слов‘янську. Більше того, інколи вони не роблять 

                                                           

 На думку Н. Абашиної, більш правильно у даному випадку вживати термін ―склавінізація‖, 
не відкидаючи таким чином права колочинських і пеньківських пам‘яток V–VІІ ст. на 
слов‘янську етнокультурну інтерпретацію. 
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відігравали роль своєрідної ―слов‘янізації‖ регіонів, які межували з Попруттям 
і Подністров‘ям. Йдеться, насамперед, про ―колонізацію‖ носіями празько-
корчацького типу старожитностей пеньківської і колочинської культур. Свого 
часу ще І. Русанова писала про не зовсім слов‘янський характер населення 
пеньківської культури. Слов‘янською ж, на її погляд, ця культура стає лише на 
пізньому періоді свого існування (тобто з кін. VІ ст.) [34, C. 85–112]. Підставою 
до такого твердження послуговував факт повсюдної зміни матеріальної 
культури, яка головно полягала у поширенні досі невідомих опалювальних 
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рубіж V/VІ ст. і рубіж V/VІ ст. – кін. VІІ ст. відповідно) [32, С. 42]. 

Подібні процеси проходили й у лісовій та лісостеповій зонах Дніпровського 
Лівобережжя в кін. VІІ – на поч. VІІІ ст. [15, С. 47, 94; 20; 21; 22, С. 8]. Зокрема, з 
рубежу століть тут перестають функціонувати заглиблені житла з опорним 
стовпом та вогнищами. На зміну їм приходять заглиблені житлові споруди, 
опалювальним пристроєм у яких виступає піч-кам‘янка, або ж схожа в 
конструктивному плані піч, вирізана у глиняному останці [14; 15, С. 23, 26–27; 40, 
C. 24, 39–40; 41]. Щоправда, така ситуація не викликала у О. Сухобокова сумнівів 
щодо безперервного розвитку місцевих старожитностей протягом тр. й ост. чв. 
І тис. н.е. [42]. Поширення ж достовірно слов‘янських старожитностей з рубежу 
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пристроїв з жител Обухова ІІ. Усі вони – глиняні печі, нижні частини яких 
вирізані у материковому останці. Н. Абашина натякає, що такі печі раніше 
фіксувалися, насамперед, на пам‘ятках празької культури Полісся та Західного 
Побужжя [1, С. 154–155], вказуючи заодно й напрям їхнього поширення у 
північні терени середньої течії Дніпра. 

Отже, такі та схожі процеси можна розглядати як складові міграцій 
ранніх слов‘ян на пізніх етапах їхнього розселення. Адже мова тут йде не 
стільки про зміну матеріальної культури, скільки про інфільтрацію, 
пересування носіїв ―нових‖ (тобто празьких) старожитностей. Досить добрим 
підтвердженням висловленого виступає зміна топографії поселень у регіоні 
Дніпровського Лівобережжя, що мала місце на поч. VІІІ ст. Так, якщо найбільш 
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пізнє населення колочинської культури вже освоїло ―височинну‖ топографію 
регіону [16, С. 76, 81], то новоприбулі поселенці, відтак, знову поверталися до 
―низинних‖ ландшафтів [7, С. 96]. Простими трансформаціями матеріальної 
культури це явище пояснити важко, оскільки тут відбувається зміна 
господарської моделі населення регіону в ост. чв. І тис. н.е. А тому більш 
доцільно говорити про переселенські процеси, в результаті яких відбулася 
заміна населення досліджуваних теренів. 

На сьогодні ще важко говорити у якій мірі до зазначених процесів має 
відношення ранньослов‘янське населення Дністра та Прута. Водночас, 
виходячи з суто географічного фактору, досліджувані регіони якимось чином 
таки пов‘язані із переселеннями носіїв празько-корчацьких старожитностей на 
схід – насамперед у лісостепову зону Дніпровського Лівобережжя. 
Підтвердженням зазначеного послуговують писемні свідчення Повісті минулих 
літ. Мова, зокрема, йде про звістку з зазначеного джерела щодо 
т.зв. ―дунайської‖ прабатьківщини слов‘ян [17, С. 2–8]. Не зважаючи на певну 
конкретику відомостей недатованої частини літопису, вони надовго стали 
причиною неабиякої плутанини серед істориків та археологів. Невідомо яким 
чином низка дослідників уже кілька століть поспіль трактували писемні дані як 
такі, що прямо свідчать про епіцентр розселення із тих теренів ―де нині земля 
Угорська і Болгарська‖. Ще пів віку назад, І. Ляпушкін вдало підмітив: автор 
літопису писав про розселення східнослов‘янських племен принаймні з двох 
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пам‘яток першого періоду цих старожитностей [34]. Певні відголоски їхніх 
позицій сьогодні проглядаються у роботах І. Гавритухіна [12, С. 50; 13, С. 72]. 

Заради справедливості вкажемо, що вказані вище та схожі погляди не є 
усталеними і загальноприйнятими. Більшість учених не розглядають празько-
корчацьку культуру як єдино слов‘янську. Більше того, інколи вони не роблять 

                                                           

 На думку Н. Абашиної, більш правильно у даному випадку вживати термін ―склавінізація‖, 
не відкидаючи таким чином права колочинських і пеньківських пам‘яток V–VІІ ст. на 
слов‘янську етнокультурну інтерпретацію. 
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принципової різниці між трьома ранньослов‘янськими типами старожитностей. 
Так, на думку М. Щукіна, празька, колочинська і пеньківська культури за 
своєю структурою зовсім тотожні, а невеликі різниці між ними проглядаються 
лише у переважанні певних типів горщиків і особливостях житлобудування 
[50, С. 25]. При цьому, вчений явно не враховував відмінності у топографії, 
структурі господарства тощо зазначених старожитностей. Не відкидаючи 
слов‘янську інтерпретацію колочинської і пеньківської культур, все ж, етнічне 
лице їхніх носіїв не в останню чергу було змінене саме завдяки поширенню 
сюди старожитностей празької культури. Втім, проникнення рис матеріальної 
культури празьких пам‘яток у середовище, наприклад, пеньківських 
старожитностей, інколи видають за просте розповсюдження впливів склавинів 
на землі антів [11, С. 65]. 

Між іншим, процеси переміщення, змішування та формування 
контактних зон, по суті, ще й раніше мали місце в регіоні Дністра. Йдеться про 
найбільш ранній етап міграцій слов‘янського населення у Західному Побужжі 
та Верхньому, Середньому Подністров‘ї. Перед приходом сюди носіїв празької 
культури, звідси мігрувало населення верхньодністровського варіанту 
черняхівської культури (рис. 2). В хронологічному відношенні часовий 
проміжок між виходом одного і приходом іншого населення був мінімальним, 
або ж ці процеси взагалі хронологічно стикувалися. Саме тому, на даних 
археології спостерігаємо деяке накладання (чи вклинення) елементів культури 
празько-корчацького типу у старожитності верхньодністровського варіанту, які 
у силу об‘єктивних причин (особливостей методики польових робіт), не завжди 
вдавалося розікласти стратиграфічно. 

 
     

 
Зрозуміло, висловлені міркування з приводу найбільш ранніх та пізніх 

етапів склавинського розселення теренами Дністра і Прута до сих пір 
залишаються дискусійними. Та й відповісти на чимало аспектів, пов‘язаних з 
ними проблем, вдасться не скоро. Тому, пошук пам‘яток з численними 
комплексами зламу др. й тр. чв. І тис. н.е., як і тих поселень, де простежується 
―схрещування‖ празьких та пеньківських рис, нині є важливим завданням 
слов‘янської археології. Подальше їхнє вивчення із застосуванням останніх 
методик польового пошуку (у т.ч. через призму мікростратиграфічних 
підходів) дозволить відповісти на багато актуальних питань досліджуваної 
проблематики. 
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Рис. 1. Карта поширення слов‘янських старожитностей тр. чв. І тис. н.е.: 
1 – празько-корчацька культура, 2 – пеньківська культура, 3 – пам‘ятки 

типу Костиш-Ботошани та Іподешть-Кіндешть-Чурел, 4 – дзедзіцька культура, 
5 – колочинські старожитності (за В. Бараном, доопрацьовано автором). 
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Рис. 2. Картосхема локалізації верхньодністровського варіанту 
черняхівської культури (1), напрямки переселення його носіїв (2) та шляхи 

міграції населення празького типу старожитностей (3). 
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ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РАЙКОВЕЦЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ 
 
О. Якубовська 
 
Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” 
вул. В. Винниченка, 14, м. Львів, 79008, e-mail: j.o.z@i.ua 
 
На основі матеріалів з досліджень короткотривалих поселень поблизу сіл 
Стільсько, Солонсько, Коростувата, показано важливість пам’яток 
подібного типу для розуміння розвитку планувальної структури та 
господарської діяльності населення Верхнього та Середнього Подністер’я 
і Верхнього Попруття наприкінці І тис. н. е.  
Ключові слова: райковецька культура, система життєзабезпечення, 
українське Прикарпаття, Верхнє Подністер’я, Середнє Подністер’я, 
Верхнє Попруття, остання чверть І тис. н. е., короткотривалі поселення, 
Стільсько, Солонсько, Коростувата. 
 
Період ост. чв. І тис. н. е. є надзвичайно важливим у європейській історії 

загалом та українській зокрема, оскільки саме тоді на території Європи 
відбуваються складні економічні, соціальні та політичні процеси, які 
прискорюють державотворчі процеси у слов‘янському світі. Очевидно, що 
вони не оминули й території сучасної України та українського Прикарпаття – 
регіону, який в цей час населяли носії райковецької культури. 

Верхнє та Середнє Подністер‘я і Верхнє Попруття до кін. Х ст. не 
входили до складу Києворуської держави, тому вітчизняні письмові джерела 
(давньоруські літописи) містять дуже мало інформації про зазначені регіони у 
цей період [10, С. 5, 16–17, 65, 68]. Те саме стосується й повідомлень 
тогочасних східних [5, С. 45, 54, 57, 80] та західноєвропейських [6, С. 25–31; 8] 
авторів, які часто лише гіпотетично можемо пов‘язувати з українським 
Прикарпаттям. 

Значно ширшими є відомості, які отримуємо з археологічних джерел. 
Однак, слід зауважити, що лише цих даних недостатньо для створення 
цілісного уявлення про розвиток населення регіону протягом VІІІ–Х ст., а 
використання лише їх не може забезпечити об‘єктивних результатів. Найбільш 
інформативним, з цієї точки зору, є дослідження слов‘янських старожитностей 
українського Прикарпаття на міждисциплінарному рівні з використанням 
методики інших гуманітарних, а особливо – природничих наук та врахуванням 
даних палеокліматології, гідрології, топографії, ґрунтознавства. Їх треба 
виділити в окрему групу екофактів. Залучення екофактів є винятково важливим 
для розуміння структури системи життєзабезпечення мешканців Верхнього та 
Середнього Подністер‘я і Верхнього Попруття у VІІІ–Х ст. Під системою 
життєзабезпечення розуміємо сукупність природних умов, у яких 
розташовувалося те чи інше поселення на рівні конкретної пам‘ятки, їхньої 
групи чи регіону загалом та основних галузей економіки, які задовільняли всі 
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відбуваються складні економічні, соціальні та політичні процеси, які 
прискорюють державотворчі процеси у слов‘янському світі. Очевидно, що 
вони не оминули й території сучасної України та українського Прикарпаття – 
регіону, який в цей час населяли носії райковецької культури. 

Верхнє та Середнє Подністер‘я і Верхнє Попруття до кін. Х ст. не 
входили до складу Києворуської держави, тому вітчизняні письмові джерела 
(давньоруські літописи) містять дуже мало інформації про зазначені регіони у 
цей період [10, С. 5, 16–17, 65, 68]. Те саме стосується й повідомлень 
тогочасних східних [5, С. 45, 54, 57, 80] та західноєвропейських [6, С. 25–31; 8] 
авторів, які часто лише гіпотетично можемо пов‘язувати з українським 
Прикарпаттям. 

Значно ширшими є відомості, які отримуємо з археологічних джерел. 
Однак, слід зауважити, що лише цих даних недостатньо для створення 
цілісного уявлення про розвиток населення регіону протягом VІІІ–Х ст., а 
використання лише їх не може забезпечити об‘єктивних результатів. Найбільш 
інформативним, з цієї точки зору, є дослідження слов‘янських старожитностей 
українського Прикарпаття на міждисциплінарному рівні з використанням 
методики інших гуманітарних, а особливо – природничих наук та врахуванням 
даних палеокліматології, гідрології, топографії, ґрунтознавства. Їх треба 
виділити в окрему групу екофактів. Залучення екофактів є винятково важливим 
для розуміння структури системи життєзабезпечення мешканців Верхнього та 
Середнього Подністер‘я і Верхнього Попруття у VІІІ–Х ст. Під системою 
життєзабезпечення розуміємо сукупність природних умов, у яких 
розташовувалося те чи інше поселення на рівні конкретної пам‘ятки, їхньої 
групи чи регіону загалом та основних галузей економіки, які задовільняли всі 
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потреби жителів. Специфіка навколишнього середовища була одним із 
головних факторів, що визначав структуру господарства населення, 
співвідношення у ньому рільництва, скотарства та ремісництва, асортимент 
вирощуваних культур, склад стада. Її вивчення дає підстави робити висновки 
про близьку та далеку ресурсні зони конкретних поселень, рівень розвитку 
окремих галузей тогочасної економіки. Саме тому для дослідження подібної 
проблематики необхідним є аналіз природних умов не лише регіону, а й 
окремих пам‘яток. 

Відомо, що за відсутності руйнівної діяльності людини, зміна природних 
умов проходить доволі повільно. Ми не ставимо за мету точно відтворити їх на 
рівні VIII–X ст., проте вважаємо за можливе хоча б приблизно змоделювати 
довкілля пам‘яток ост. чв. І тис. н. е. у Верхньому та Середньому Подністер‘ї і 
Верхньому Попрутті, аналізуючи археологічний матеріал, використовуючи 
дані ландшафто- та ґрунтознавства. Подібний підхід в українській науці 
фахівці почали застосовувати вже у 80–90-х роках ХХ ст. Сьогодні цей 
напрямок досліджень активно розвивається завдяки напрацюванням 
А. Томашевського [20; 21], Р. Шишкіна [32], В. Петрашенко [14], Н. Стеблій 
[15; 16; 17], М. Филипчука [22; 25; 26; 27; 28] С. Горбаненка [3; 4], 
В. Колоди [7]. 

Одним із важливих та недостатньо вивчених на сьогодні є питання 
господарської діяльності мешканців регіону в ост. чв. І тис. н. е. Окремих його 
аспектів торкалися у своїх працях Б. Тимощук [18; 19], В. Войнаровський 
[1; 2], Л. Михайлина [11; 12; 13] та ін. Однак, ці фахівці розглядали їх в 
контексті інших проблем, при цьому не враховували відомості природничих і 
гуманітарних дисциплін, чого вимагають сучасні підходи до формування 
джерельної бази та здійснення узагальнень. Сукупність результатів вивчення 
господарства та природних умов краю дають підстави робити певні висновки 
про систему життєзабезпечення його мешканців у VIII–Х ст. 

Вагому роль у дослідженні цього питання відіграють стратиграфічний та 
геодезично-топографічний методи, завдяки яким можемо в межах окремих 
пам‘яток з невеликою похибкою датувати конкретні рухомі чи нерухомі 
артефакти. Особливо цінними є результати стратиграфічних спостережень з 
короткотривалих комплексів, що обумовлено специфікою їхнього формування. 
Вони припиняли своє існування внаслідок раптового катаклізму, після чого 
більше не функціонували. Таким раптовим катаклізмом для українського 
Прикарпаття став похід на хорватів київського князя Володимира 
Святославовича у 992 (993) р. [10, С. 68], внаслідок якого, зокрема, перестали 
існувати короткотривалі пам‘ятки сер. ІХ–Х ст., що входили до Стільського 
[27, С.  220–254, 274–275; 28], Солонського [23], Коростуватського 
[24; 27, С. 255–274] та ін. гнізд поселень. 

Під час дослідження залишків зниклих короткотривалих середньовічних 
поселень важливим є те, що вся їхня територія ―консервувалася‖ природним 
шляхом, що мінімізувало антропогенний вплив на деструкції об‘єктів та 
створювало умови для формування практично закритих комплексів. Вони 
вирізняються доброю збереженістю слідів заглиблених споруд, заповнення 
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яких містить мінімальну кількість знахідок, браком культурного шару за 
межами об‘єктів та дуже малою товщиною гумусного прошарку в 
стратиграфічній колонці [27, С. 51–52]. У багатьох випадках згодом на них 
проростав самосійний ліс, що додатково сприяло доброму збереженню таких 
пам‘яток. Як зауважував М. Филипчук у праці ―Слов‘янські поселення VІІІ–
Х ст. в українському Прикарпатті‖, на таких поселеннях стратиграфічна 
колонка верхніх шарів ґрунту поза межами залишків об‘єктів є практично 
однаковою. Вона включає лісову підстилку та опідзолені суглинки, які 
переходять у лес [27, С. 50]. Те саме стосується і заповнення заглиблених 
об‘єктів, яке подібне на всіх короткотривалих пам‘ятках у регіоні. 

Відсутність на таких поселеннях різночасових будівельних горизонтів, 
які накладаються один на один, та об‘єктів, які перекривають нерухомі 
артефакти ранішого часу, дають підстави використовувати їхні матеріали до 
вивчення системи життєзабезпечення населення українського Прикарпаття. 
Добрими прикладами тут можуть слугувати Коростуватське, Солонське, 
Стільське гнізда поселень. 

У багатьох випадках лише за попередніми спостереженнями на 
короткотривалих поселеннях та аналізу їхнього природного оточення можна 
робити деякі висновки про планувальну та соціальну структуру на рівні 
конкретних пам‘яток, гнізд поселень чи регіону в цілому, господарську 
діяльність його мешканців тощо. Так, наприклад, М. Филипчук встановив, що в 
межах Коростуватського гнізда поселень (ІХ–Х ст.) (рис. 1), площа природної 
ніші якого становить 2,4 км2, поля, які чергувалися з пасовищами, займали 
лише 50 га [27, С. 204]. Решта земель, що ймовірно оброблялися, була винесена 
за межі укріпленої території, де протягом VIII – сер. ІХ ст. функціонували 
неукріплені селища. Натомість, в межах гнізда поселень зафіксовано сліди 
кар‘єру з виходом на поверхню порід бурого залізняка. 

На спеціалізацію в межах гнізда поселень вказує неоднорідна 
планувальна структура окремих селищ. Так, на селищі Коростувата-3 біля 
кар‘єру споруди розташовувалися безсистемно, тоді як, поблизу орних земель 
(селище Коростувата-1) житла по кілька одиниць групувалися довкола 
господарських будівель [25, С. 227]. На окраїні цього гнізда (селище 
Коростувата-5) за поверхневими слідами виявлено 12 локально виокремлених 
садиб і дворів. Один із таких комплексів на поч. 80-х рр. ХХ ст. дослідив 
М. Филипчук. Він складався із житла (рис. 2) та декількох синхронних 
наземних господарських будівель (рис. 3) [24, С. 367].  

Подібна ситуація спостерігається і на території Стільського гнізда 
поселень (рис. 4). Зокрема, поруч з орними землями житла утворювали 
невеликі групи по 3–5 одиниць у кожній. Відстань між такими групами складає 
5–10 м. На окраїнах селищ переважали індивідуальні житлово-господарські 
комплекси. Натомість, у місцях виходу покладів болотних руд, споруди 
розташовувалися безсистемно і тяжіли до сировинних ресурсів [27, С. 195–
197; 28, С. 83–92]. 

На основі аналізу відомостей з короткотривалих поселень можемо 
говорити про індивідуалізацію в тваринництві. Особливості планувальної 
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потреби жителів. Специфіка навколишнього середовища була одним із 
головних факторів, що визначав структуру господарства населення, 
співвідношення у ньому рільництва, скотарства та ремісництва, асортимент 
вирощуваних культур, склад стада. Її вивчення дає підстави робити висновки 
про близьку та далеку ресурсні зони конкретних поселень, рівень розвитку 
окремих галузей тогочасної економіки. Саме тому для дослідження подібної 
проблематики необхідним є аналіз природних умов не лише регіону, а й 
окремих пам‘яток. 

Відомо, що за відсутності руйнівної діяльності людини, зміна природних 
умов проходить доволі повільно. Ми не ставимо за мету точно відтворити їх на 
рівні VIII–X ст., проте вважаємо за можливе хоча б приблизно змоделювати 
довкілля пам‘яток ост. чв. І тис. н. е. у Верхньому та Середньому Подністер‘ї і 
Верхньому Попрутті, аналізуючи археологічний матеріал, використовуючи 
дані ландшафто- та ґрунтознавства. Подібний підхід в українській науці 
фахівці почали застосовувати вже у 80–90-х роках ХХ ст. Сьогодні цей 
напрямок досліджень активно розвивається завдяки напрацюванням 
А. Томашевського [20; 21], Р. Шишкіна [32], В. Петрашенко [14], Н. Стеблій 
[15; 16; 17], М. Филипчука [22; 25; 26; 27; 28] С. Горбаненка [3; 4], 
В. Колоди [7]. 

Одним із важливих та недостатньо вивчених на сьогодні є питання 
господарської діяльності мешканців регіону в ост. чв. І тис. н. е. Окремих його 
аспектів торкалися у своїх працях Б. Тимощук [18; 19], В. Войнаровський 
[1; 2], Л. Михайлина [11; 12; 13] та ін. Однак, ці фахівці розглядали їх в 
контексті інших проблем, при цьому не враховували відомості природничих і 
гуманітарних дисциплін, чого вимагають сучасні підходи до формування 
джерельної бази та здійснення узагальнень. Сукупність результатів вивчення 
господарства та природних умов краю дають підстави робити певні висновки 
про систему життєзабезпечення його мешканців у VIII–Х ст. 

Вагому роль у дослідженні цього питання відіграють стратиграфічний та 
геодезично-топографічний методи, завдяки яким можемо в межах окремих 
пам‘яток з невеликою похибкою датувати конкретні рухомі чи нерухомі 
артефакти. Особливо цінними є результати стратиграфічних спостережень з 
короткотривалих комплексів, що обумовлено специфікою їхнього формування. 
Вони припиняли своє існування внаслідок раптового катаклізму, після чого 
більше не функціонували. Таким раптовим катаклізмом для українського 
Прикарпаття став похід на хорватів київського князя Володимира 
Святославовича у 992 (993) р. [10, С. 68], внаслідок якого, зокрема, перестали 
існувати короткотривалі пам‘ятки сер. ІХ–Х ст., що входили до Стільського 
[27, С.  220–254, 274–275; 28], Солонського [23], Коростуватського 
[24; 27, С. 255–274] та ін. гнізд поселень. 

Під час дослідження залишків зниклих короткотривалих середньовічних 
поселень важливим є те, що вся їхня територія ―консервувалася‖ природним 
шляхом, що мінімізувало антропогенний вплив на деструкції об‘єктів та 
створювало умови для формування практично закритих комплексів. Вони 
вирізняються доброю збереженістю слідів заглиблених споруд, заповнення 

 107 

яких містить мінімальну кількість знахідок, браком культурного шару за 
межами об‘єктів та дуже малою товщиною гумусного прошарку в 
стратиграфічній колонці [27, С. 51–52]. У багатьох випадках згодом на них 
проростав самосійний ліс, що додатково сприяло доброму збереженню таких 
пам‘яток. Як зауважував М. Филипчук у праці ―Слов‘янські поселення VІІІ–
Х ст. в українському Прикарпатті‖, на таких поселеннях стратиграфічна 
колонка верхніх шарів ґрунту поза межами залишків об‘єктів є практично 
однаковою. Вона включає лісову підстилку та опідзолені суглинки, які 
переходять у лес [27, С. 50]. Те саме стосується і заповнення заглиблених 
об‘єктів, яке подібне на всіх короткотривалих пам‘ятках у регіоні. 

Відсутність на таких поселеннях різночасових будівельних горизонтів, 
які накладаються один на один, та об‘єктів, які перекривають нерухомі 
артефакти ранішого часу, дають підстави використовувати їхні матеріали до 
вивчення системи життєзабезпечення населення українського Прикарпаття. 
Добрими прикладами тут можуть слугувати Коростуватське, Солонське, 
Стільське гнізда поселень. 

У багатьох випадках лише за попередніми спостереженнями на 
короткотривалих поселеннях та аналізу їхнього природного оточення можна 
робити деякі висновки про планувальну та соціальну структуру на рівні 
конкретних пам‘яток, гнізд поселень чи регіону в цілому, господарську 
діяльність його мешканців тощо. Так, наприклад, М. Филипчук встановив, що в 
межах Коростуватського гнізда поселень (ІХ–Х ст.) (рис. 1), площа природної 
ніші якого становить 2,4 км2, поля, які чергувалися з пасовищами, займали 
лише 50 га [27, С. 204]. Решта земель, що ймовірно оброблялися, була винесена 
за межі укріпленої території, де протягом VIII – сер. ІХ ст. функціонували 
неукріплені селища. Натомість, в межах гнізда поселень зафіксовано сліди 
кар‘єру з виходом на поверхню порід бурого залізняка. 

На спеціалізацію в межах гнізда поселень вказує неоднорідна 
планувальна структура окремих селищ. Так, на селищі Коростувата-3 біля 
кар‘єру споруди розташовувалися безсистемно, тоді як, поблизу орних земель 
(селище Коростувата-1) житла по кілька одиниць групувалися довкола 
господарських будівель [25, С. 227]. На окраїні цього гнізда (селище 
Коростувата-5) за поверхневими слідами виявлено 12 локально виокремлених 
садиб і дворів. Один із таких комплексів на поч. 80-х рр. ХХ ст. дослідив 
М. Филипчук. Він складався із житла (рис. 2) та декількох синхронних 
наземних господарських будівель (рис. 3) [24, С. 367].  

Подібна ситуація спостерігається і на території Стільського гнізда 
поселень (рис. 4). Зокрема, поруч з орними землями житла утворювали 
невеликі групи по 3–5 одиниць у кожній. Відстань між такими групами складає 
5–10 м. На окраїнах селищ переважали індивідуальні житлово-господарські 
комплекси. Натомість, у місцях виходу покладів болотних руд, споруди 
розташовувалися безсистемно і тяжіли до сировинних ресурсів [27, С. 195–
197; 28, С. 83–92]. 

На основі аналізу відомостей з короткотривалих поселень можемо 
говорити про індивідуалізацію в тваринництві. Особливості планувальної 
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структури досліджених фахівцями садиб, характер заповнення господарських 
об‘єктів, свідчать про поширення стійлового утримання худоби. Як зазначав 
М. Филипчук, саме хліви у багатьох випадках були господарською основою 
індивідуальних дворів [27, С. 205]. Вченим встановлено, що для поселень 
українського Прикарпаття такі житлово-господарські комплекси становлять  
5–8% від загальної кількості. Яскравим прикладом таких структур є, зокрема, 
двори на Стільському городищі. Так, комплекс 1а (рис. 5), обмежений 
огорожею, складався із житла та трьох наземних господарських будівель. Дві з 
них, що розміщувалися на протилежному відносно будинку куті подвір‘я, 
згаданий вище дослідник трактував як хліви [27, С. 180–181]. Характерними 
їхніми особливостями було досить товсте (до 0,15 м) добре втоптане темно-
чорне супіскове заповнення та нахил долівки, який співпадав із експозицією 
схилу. Як показали подальші роботи на пам‘ятці, такі споруди могли мати 
зрубну чи каркасно-стовпову конструкцію стін, але завжди вирізнялися своєю 
добротністю, що, ймовірно, було спричинено потребою пристосувати 
приміщення до низьких температур для утримання худоби взимку. 

Матеріали з короткотривалих пам‘яток у Верхньому та Середньому 
Подністер‘ї і Верхньому Попрутті (Стільсько, Коростувата та ін.) дають 
підстави робити деякі висновки про розвиток ремісництва. Як і в галузі 
тваринництва, добре помітними тут стають індивідуалізація та спеціалізація 
виробництва. Найраніші в регіоні житлово-виробничі комплекси, що були 
власністю окремих малих сімей, датуються сер. ІХ ст. Вони виявлені, зокрема, 
на Стільському городищі в ур. ―Підкоморище‖ та у Коростуватій в 
ур. ―Вапнярки‖. 

З сер. ІХ ст. простежується спеціалізація ремісників та винесення 
виробництв (на зразок залізоробної справи або чинбарства) за межі поселення. 
Так, до прикладу, великий залізоробний центр кін. ІХ–Х ст. поблизу с. Рудники 
віддалений від Стільського гнізда поселень на досить значну відстань – 
близько 10 км [31, С. 318–319]. У 80-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. В. Цигилик 
дослідив тут вісім заглиблених компактно згрупованих споруд із двадцятьма 
залізоплавильними горнами двох типів та ще дві споруди без печей [30,  
С. 40–47]. З північного боку пам‘ятка поступово опускається до заболоченої 
долини р. Дністер. Ймовірно, саме звідти брали сировину для виплавки заліза. 

Дослідження залишків зниклих короткотривалих середньовічних 
поселень дають важливі матеріали для вивчення житлобудівництва та 
фортифікацій. Цьому сприяє відсутність на короткотривалих пам‘ятках 
різночасових будівельних горизонтів, про що вже йшлося вище. Окрім 
земляних та дерев‘яних конструкцій, оборонні споруди включали також 
кам‘яні площадки на валах, які простежені, зокрема у Стільську [27, С. 206], 
Солонському [23, С. 76] та інші об‘єкти. Зведення великої кількості укріплених 
поселень зі складними лініями захисту потребувало спеціальних знань та вмінь 
і, очевидно, не могло якісно забезпечуватися людьми, які займалися ще й 
сільським господарством чи іншими ремеслами. Це наводить на думку, що в 
сер. ІХ–Х ст. зодчество стає окремою ремісничою галуззю. 
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Таким чином, залишки зниклих короткотривалих середньовічних 

поселень сер. ІХ–Х ст. у Верхньому та Середньому Подністер‘ї і Верхньому 
Попрутті завдяки особливостям свого ―існування‖ є цінним джерелом до 
вивчення системи життєзабезпечення мешканців регіону. Аналіз матеріалів з 
таких комплексів засвідчує: по-перше – варіативність планувальної структури 
поселень залежно від довколишніх умов та її динамічність; по-друге – 
обумовленість основних занять жителів поселення специфікою природної ніші, 
яку воно займало; по-третє – індивідуалізацію та чітку спеціалізацію в усіх 
галузях сільського господарства і ремесла протягом сер. ІХ–Х ст. Це вкотре 
підтверджує думку про багатопрофільність та ландшафтний тип господарства 
носіїв райковецької культури в українському Прикарпатті. Перспективним, з 
цієї точки зору, є також детальний аналіз природних умов слов‘янських 
пам‘яток регіону, проведення палеоботанічних та палеозоологічних аналізів 
матеріалів з короткотривалих поселень, моделювання довкілля таких пам‘яток 
в ост. чв. І тис. н. е. 
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структури досліджених фахівцями садиб, характер заповнення господарських 
об‘єктів, свідчать про поширення стійлового утримання худоби. Як зазначав 
М. Филипчук, саме хліви у багатьох випадках були господарською основою 
індивідуальних дворів [27, С. 205]. Вченим встановлено, що для поселень 
українського Прикарпаття такі житлово-господарські комплекси становлять  
5–8% від загальної кількості. Яскравим прикладом таких структур є, зокрема, 
двори на Стільському городищі. Так, комплекс 1а (рис. 5), обмежений 
огорожею, складався із житла та трьох наземних господарських будівель. Дві з 
них, що розміщувалися на протилежному відносно будинку куті подвір‘я, 
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схилу. Як показали подальші роботи на пам‘ятці, такі споруди могли мати 
зрубну чи каркасно-стовпову конструкцію стін, але завжди вирізнялися своєю 
добротністю, що, ймовірно, було спричинено потребою пристосувати 
приміщення до низьких температур для утримання худоби взимку. 

Матеріали з короткотривалих пам‘яток у Верхньому та Середньому 
Подністер‘ї і Верхньому Попрутті (Стільсько, Коростувата та ін.) дають 
підстави робити деякі висновки про розвиток ремісництва. Як і в галузі 
тваринництва, добре помітними тут стають індивідуалізація та спеціалізація 
виробництва. Найраніші в регіоні житлово-виробничі комплекси, що були 
власністю окремих малих сімей, датуються сер. ІХ ст. Вони виявлені, зокрема, 
на Стільському городищі в ур. ―Підкоморище‖ та у Коростуватій в 
ур. ―Вапнярки‖. 

З сер. ІХ ст. простежується спеціалізація ремісників та винесення 
виробництв (на зразок залізоробної справи або чинбарства) за межі поселення. 
Так, до прикладу, великий залізоробний центр кін. ІХ–Х ст. поблизу с. Рудники 
віддалений від Стільського гнізда поселень на досить значну відстань – 
близько 10 км [31, С. 318–319]. У 80-х – на поч. 90-х рр. ХХ ст. В. Цигилик 
дослідив тут вісім заглиблених компактно згрупованих споруд із двадцятьма 
залізоплавильними горнами двох типів та ще дві споруди без печей [30,  
С. 40–47]. З північного боку пам‘ятка поступово опускається до заболоченої 
долини р. Дністер. Ймовірно, саме звідти брали сировину для виплавки заліза. 

Дослідження залишків зниклих короткотривалих середньовічних 
поселень дають важливі матеріали для вивчення житлобудівництва та 
фортифікацій. Цьому сприяє відсутність на короткотривалих пам‘ятках 
різночасових будівельних горизонтів, про що вже йшлося вище. Окрім 
земляних та дерев‘яних конструкцій, оборонні споруди включали також 
кам‘яні площадки на валах, які простежені, зокрема у Стільську [27, С. 206], 
Солонському [23, С. 76] та інші об‘єкти. Зведення великої кількості укріплених 
поселень зі складними лініями захисту потребувало спеціальних знань та вмінь 
і, очевидно, не могло якісно забезпечуватися людьми, які займалися ще й 
сільським господарством чи іншими ремеслами. Це наводить на думку, що в 
сер. ІХ–Х ст. зодчество стає окремою ремісничою галуззю. 
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Таким чином, залишки зниклих короткотривалих середньовічних 

поселень сер. ІХ–Х ст. у Верхньому та Середньому Подністер‘ї і Верхньому 
Попрутті завдяки особливостям свого ―існування‖ є цінним джерелом до 
вивчення системи життєзабезпечення мешканців регіону. Аналіз матеріалів з 
таких комплексів засвідчує: по-перше – варіативність планувальної структури 
поселень залежно від довколишніх умов та її динамічність; по-друге – 
обумовленість основних занять жителів поселення специфікою природної ніші, 
яку воно займало; по-третє – індивідуалізацію та чітку спеціалізацію в усіх 
галузях сільського господарства і ремесла протягом сер. ІХ–Х ст. Це вкотре 
підтверджує думку про багатопрофільність та ландшафтний тип господарства 
носіїв райковецької культури в українському Прикарпатті. Перспективним, з 
цієї точки зору, є також детальний аналіз природних умов слов‘янських 
пам‘яток регіону, проведення палеоботанічних та палеозоологічних аналізів 
матеріалів з короткотривалих поселень, моделювання довкілля таких пам‘яток 
в ост. чв. І тис. н. е. 
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Рис. 1. Геодезичний план розташування деструкцій 
Коростуватського гнізда поселень (за М. Филипчуком). 
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Рис. 2. План і профіль заглибленого житла №1 із садиби №1 
(об. № 179), Коростувата (за М. Филипчуком). 
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Рис. 3. План житлово-господарського комплексу № 1, Коростувата 

(за М. Филипчуком). 
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Рис. 4. Геодезично-топографічний план розташування деструкцій 
Стільського гнізда поселень (за М. Филипчуком). 
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Рис. 5. План житлово-господарських комплексів 1а та 1б, 
Стільсько (за М. Филипчуком). 
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пр. Свободи, 15, Львів, 79000, e-mail: grafalf@gmail.com  
 
У статті проаналізовано вплив поширення озимого та ярового збіжжя на 
формування календарних звичаїв та обрядів. Висвітлено хронологію 
появи злакових культур, звернута увага на зміни у веденні хліборобства, 
які стали наслідком конкретних технічних, соціально-економічних чи 
політичних перетворень. Зосереджено увагу на дослідженні звичаїв та 
обрядів, які відбувалися під час оранки та сівби, з акцентом на 
традиційний період початку цього комплексу робіт, а також на 
територіальні та локальні особливості процесу. 
Ключові слова: народний календар, хліборобська обрядовість, звичай, 
обряд, яровина, озимина. 
 
Початок польових робіт був одним із визначальних періодів народного 

календаря. Переконання, що вдалий ритуальний початок визначає остаточний 
результат, постійно супроводжувало українських селян. Вчені, сферою 
зацікавлення яких є слов‘янський народний календар, розглядають магію 
―доброго початку‖, як різновид заклинання врожаю [13, С. 372; 56, S. 133]. 
Якщо магічні дії, які виконували зимою, мали забезпечити успішність 
польових робіт і майбутній урожай, то навесні чи осінню ці дії 
супроводжували конкретні сільськогосподарські роботи – оранку і сівбу. Усі 
звичаї та обряди виконували дуже старанно, адже, здебільшого, саме з 
неправильним виконанням цих магічних дій (а не з поганими погодними 
умовами) пов‘язували неврожай. 

Однією з найперших польових робіт хлібороба є оранка. Безпосередньо 
після неї або ж через певний проміжок часу (не більше тижня) відбувалася 
сівба. Для цих робіт, однаково важливим для селянина був як вибір дня з 
відповідними погодними умовами, так і дотримання ірраціональних прикмет, 
пов‘язаних з днем тижня, фазою місяця, часом доби, на які припадав початок 
роботи. 

Згідно з народними уявленнями слов‘ян, а також інших 
індоєвропейських народів, комплекс обрядів початку аграрного циклу 
розуміється як акт ―поєднання землі та зерна для нового життя‖: в зорану 
землю (символ жіночого начала), кидають зерно (символ чоловічого начала). 
Саме з цим дослідники духовної культури пов‘язували обряди 
заорювання / засівання, трактуючи їх як ритуали початку – ―творіння‖ 
[53, С. 602]. 

В етнографічних описах ХІХ–ХХ ст. та матеріалах, зібраних етнологами 
в незалежній Україні, звичаї та обряди, пов‘язані з першим етапом 
сільськогосподарських робіт – оранкою та сівбою, зустрічаються досить 
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часто. Ці описи не завжди повністю відображають увесь обряд, але дають 
можливість виділити його основні елементи: час і місце виконання, 
особливості поведінки учасників, специфіку використання знарядь праці та 
ритуальних предметів. 

З часу публікації монографічного дослідження київських етнологів 
В. Горленка, І. Бойка та О. Куницького [22] та двох монографій С. Павлюка 
[38; 40], традиційне хліборобство українців висвітлювалося, здебільшого, у 
колективних монографіях та наукових статтях, насамперед, вказаних 
дослідників. Проаналізований ними агротехнічний аспект традиційного 
хліборобства українців становить основу, на яку, поза сумнівом, необхідно 
спиратися під час дослідження обрядово-звичаєвого супроводу хліборобства 
в українців та інших слов‘янських етносів. 

Проте, на жаль, більшість знавців календарної обрядовості українців, 
під час дослідження хліборобської теми у її структурі, не звертають належної 
уваги на звичаї та обряди, які супроводжували оранку та сівбу, не роблять 
спроб з‘ясувати їх семантику та історичні джерела. Натомість, наприклад, у 
Польщі нещодавно опубліковано праці з цієї проблеми Д. Нєвядомскі та 
А. Гавела [56; 59]. 

Дослідження хліборобства українців до нині відзначалося певною 
спеціалізацією, частина науковців акцентувала свою увагу на агротехнічній 
складовій, інші ж вивчали обряди та звичаї, що супроводжують 
сільськогосподарські роботи. За деякими винятками, не здійснено спробу 
поєднати ці два компоненти та визначити семантику і символіку окремих 
звичаєво-обрядових комплексів чи їх елементів. У цьому контексті, 
найбільшої уваги заслуговують два із них, які тісно пов‘язані з польовими 
роботами – обрядово-звичаєвий комплекс оранки / сівби (їх слід розглядати 
спільно) та жнив. Більше уваги у статті приділено першому із них, однак під 
час викладу матеріалу екскурси проведено і до жниварської обрядовості, 
адже сільськогосподарський річний цикл не можна розглядати фрагментарно, 
більшість обрядових практик в ньому взаємопов‘язані, окремі звичаї та 
обряди чи їх елементи мають причинно-наслідковий зв‘язок. 

Аспект, який детально проаналізований у цій розвідці – вплив 
поширення озимих і ярих злакових культур на формування календарних 
звичаїв та обрядів. Для з‘ясування витоків звичаїв та обрядів, пов‘язаних з 
ярим та озимим збіжжям потрібно з‘ясувати хронологію їх розповсюдження 
на українських землях, відмінності у поширенні окремих злакових культур, 
вплив агротехнічних прийомів, сівозміни та зміни систем землеробства на 
домінантність озимих чи ярих культур. Такий аналіз дозволяє провести 
типологію календарних звичаїв та обрядів, адже вони пов‘язані, переважно, з 
окремими злаковими культурами. По-друге, звернення до напрацювань 
палеоботаніків та археологів  дозволяє визначити приблизну хронологію 
виникнення окремих звичаєво-обрядових комплексів, адже агротехнічні 
способи і засоби тісно пов‘язані із обрядово-звичаєвою сферою. 

Виникнення окремих звичаїв та ритуалів у слов‘ян, які супроводжували 
хліборобські заняття, залежало від зернових культур, які можна було 
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У статті проаналізовано вплив поширення озимого та ярового збіжжя на 
формування календарних звичаїв та обрядів. Висвітлено хронологію 
появи злакових культур, звернута увага на зміни у веденні хліборобства, 
які стали наслідком конкретних технічних, соціально-економічних чи 
політичних перетворень. Зосереджено увагу на дослідженні звичаїв та 
обрядів, які відбувалися під час оранки та сівби, з акцентом на 
традиційний період початку цього комплексу робіт, а також на 
територіальні та локальні особливості процесу. 
Ключові слова: народний календар, хліборобська обрядовість, звичай, 
обряд, яровина, озимина. 
 
Початок польових робіт був одним із визначальних періодів народного 

календаря. Переконання, що вдалий ритуальний початок визначає остаточний 
результат, постійно супроводжувало українських селян. Вчені, сферою 
зацікавлення яких є слов‘янський народний календар, розглядають магію 
―доброго початку‖, як різновид заклинання врожаю [13, С. 372; 56, S. 133]. 
Якщо магічні дії, які виконували зимою, мали забезпечити успішність 
польових робіт і майбутній урожай, то навесні чи осінню ці дії 
супроводжували конкретні сільськогосподарські роботи – оранку і сівбу. Усі 
звичаї та обряди виконували дуже старанно, адже, здебільшого, саме з 
неправильним виконанням цих магічних дій (а не з поганими погодними 
умовами) пов‘язували неврожай. 

Однією з найперших польових робіт хлібороба є оранка. Безпосередньо 
після неї або ж через певний проміжок часу (не більше тижня) відбувалася 
сівба. Для цих робіт, однаково важливим для селянина був як вибір дня з 
відповідними погодними умовами, так і дотримання ірраціональних прикмет, 
пов‘язаних з днем тижня, фазою місяця, часом доби, на які припадав початок 
роботи. 

Згідно з народними уявленнями слов‘ян, а також інших 
індоєвропейських народів, комплекс обрядів початку аграрного циклу 
розуміється як акт ―поєднання землі та зерна для нового життя‖: в зорану 
землю (символ жіночого начала), кидають зерно (символ чоловічого начала). 
Саме з цим дослідники духовної культури пов‘язували обряди 
заорювання / засівання, трактуючи їх як ритуали початку – ―творіння‖ 
[53, С. 602]. 

В етнографічних описах ХІХ–ХХ ст. та матеріалах, зібраних етнологами 
в незалежній Україні, звичаї та обряди, пов‘язані з першим етапом 
сільськогосподарських робіт – оранкою та сівбою, зустрічаються досить 
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часто. Ці описи не завжди повністю відображають увесь обряд, але дають 
можливість виділити його основні елементи: час і місце виконання, 
особливості поведінки учасників, специфіку використання знарядь праці та 
ритуальних предметів. 

З часу публікації монографічного дослідження київських етнологів 
В. Горленка, І. Бойка та О. Куницького [22] та двох монографій С. Павлюка 
[38; 40], традиційне хліборобство українців висвітлювалося, здебільшого, у 
колективних монографіях та наукових статтях, насамперед, вказаних 
дослідників. Проаналізований ними агротехнічний аспект традиційного 
хліборобства українців становить основу, на яку, поза сумнівом, необхідно 
спиратися під час дослідження обрядово-звичаєвого супроводу хліборобства 
в українців та інших слов‘янських етносів. 

Проте, на жаль, більшість знавців календарної обрядовості українців, 
під час дослідження хліборобської теми у її структурі, не звертають належної 
уваги на звичаї та обряди, які супроводжували оранку та сівбу, не роблять 
спроб з‘ясувати їх семантику та історичні джерела. Натомість, наприклад, у 
Польщі нещодавно опубліковано праці з цієї проблеми Д. Нєвядомскі та 
А. Гавела [56; 59]. 

Дослідження хліборобства українців до нині відзначалося певною 
спеціалізацією, частина науковців акцентувала свою увагу на агротехнічній 
складовій, інші ж вивчали обряди та звичаї, що супроводжують 
сільськогосподарські роботи. За деякими винятками, не здійснено спробу 
поєднати ці два компоненти та визначити семантику і символіку окремих 
звичаєво-обрядових комплексів чи їх елементів. У цьому контексті, 
найбільшої уваги заслуговують два із них, які тісно пов‘язані з польовими 
роботами – обрядово-звичаєвий комплекс оранки / сівби (їх слід розглядати 
спільно) та жнив. Більше уваги у статті приділено першому із них, однак під 
час викладу матеріалу екскурси проведено і до жниварської обрядовості, 
адже сільськогосподарський річний цикл не можна розглядати фрагментарно, 
більшість обрядових практик в ньому взаємопов‘язані, окремі звичаї та 
обряди чи їх елементи мають причинно-наслідковий зв‘язок. 

Аспект, який детально проаналізований у цій розвідці – вплив 
поширення озимих і ярих злакових культур на формування календарних 
звичаїв та обрядів. Для з‘ясування витоків звичаїв та обрядів, пов‘язаних з 
ярим та озимим збіжжям потрібно з‘ясувати хронологію їх розповсюдження 
на українських землях, відмінності у поширенні окремих злакових культур, 
вплив агротехнічних прийомів, сівозміни та зміни систем землеробства на 
домінантність озимих чи ярих культур. Такий аналіз дозволяє провести 
типологію календарних звичаїв та обрядів, адже вони пов‘язані, переважно, з 
окремими злаковими культурами. По-друге, звернення до напрацювань 
палеоботаніків та археологів  дозволяє визначити приблизну хронологію 
виникнення окремих звичаєво-обрядових комплексів, адже агротехнічні 
способи і засоби тісно пов‘язані із обрядово-звичаєвою сферою. 

Виникнення окремих звичаїв та ритуалів у слов‘ян, які супроводжували 
хліборобські заняття, залежало від зернових культур, які можна було 
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вирощувати у той час. Зі злаковими, як основним продуктом харчування, 
пов‘язувався добробут і щастя кожної родини. В Україні здавна відомі 
наступні злакові зернові культури: пшениця, жито, овес, ячмінь, просо, гречка 
і значно пізнішого походження – кукурудза (др. пол. ХVІІІ ст.). 

Озимі злакові культури сіють восени, а врожай отримують наступного 
року. При весняному посіві озимі культури не дають врожаю (формується 
лише коренева система, листки та пагони). Єдиний спосіб отримати урожай у 
рік посіву з озимини посіяної навесні – це проведення яровізації зерна (його 
піддають впливу пониженої температури). Але такий спосіб активного 
поширення набув лише у ХХ ст. [37, С. 238–254]. Озимі злакові культури 
мають два періоди активної вегетації (осінній – близько 50 днів і весняно-
літній – близько 80 днів), поміж якими рослини перебувають у ―стані 
спокою‖ [16, С. 774]. За своїми природніми характеристиками озимі культури 
є врожайнішими за ярі, адже краще засвоюють весняні запаси вологи. 
Українці вирощують наступні озимі злакові культури – пшеницю, 
жито та ячмінь.  

Найпоширеніші ярі культури в Україні – пшениця, ячмінь, овес. Зрідка 
на півночі України та в Карпатах сіяли яре жито (―ярицю‖).  

У бронзовому віці з одомашненням коня племена Східної Європи 
почали культивувати овес. На думку археологів, вирощувати овес на 
українських землях розпочали приблизно в ІІІ тис. до н. е. [41, С. 126]. 
Вирощування вівса вимагає дотримання певних термінів і агротехнічних 
прийомів, адже ця рослина найбільше потребує вологи, при проростанні 
насіння овес вбирає біля 60 % води від власної маси.  В Україні овес 
культивували в лісостеповій зоні, на Поліссі та в Карпатах, адже ця культура 
не є надто вибагливою до тепла. Як і в минулому, так і нині біля 90% вівса 
використовується для відгодовування тварин, лише 10 % – для виготовлення 
продуктів харчування. Це пов‘язано з тим, що зерно вівса містить занадто 
мало клейковини, отож для випікання хліба воно малопридатне. 

Яре жито, менш урожайне, ніж озиме, тому воно малопоширене. Сіяли 
його в Карпатах, зокрема в окремих гірських районах. Технологія 
вирощування така сама, як і ячменю та вівса, сіяти його потрібно рано 
навесні. У селах де були часті випадки вимерзання озимого жита, надавали 
перевагу ярому. 

Озимий ячмінь молодша культура, ніж ярий ячмінь, за даними 
археології, приблизно на 2000 років. Культивувати ячменю на українських 
землях розпочали в період енеоліту [41, С. 126]. Через низьку якість 
клейковини, хліб з чистого ячмінного борошна є невеликим і малопористим, 
він дуже швидко черствіє. Тому в минулому з цієї злакової культури 
отримували в основному крупи (ячмінна, перлова). 

Археологічні дослідження показують, що аж до середньовіччя на 
території України переважаючою злаковою культурою була пшениця. У 
ранню княжу добу вона втратила своє значення, адже збільшилися посіви 
проса і жита [25, С. 129–144]. В ранньомодерний період і аж до поч. ХІХ ст. 
домінантною злаковою культурою було жито. Коли в ХІХ ст. розорюється 
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степова частина України, пшениця стає основною експортною культурою і її 
посівна площа збільшується в декілька разів у порівнянні з попереднім 
періодом. На Правобережжі та на західноукраїнських землях, які були в 
складі Австрійської імперії, поширена в основному озима пшениця, на 
Лівобережжі та в степу переважала яра. 

Окреслимо хронологію поширення злакових культур. Трипільці знали 
ячмінь і пшеницю, якими засівали уже великі площі [46, С. 188; 9, С. 170–
178]. В період енеоліту поширеною злаковою культурою в Україні стало 
просо [41, С. 124]. У скіфський час вирощували в основному пшеницю 
двозернянку [29, С. 147–150]. А в період розселення слов‘ян в лісостеповій 
зоні поширення набуває яра голозерна пшениця, починаючи з Х  ст. з 
Причорномор‘я поширюється озима голозерна пшениця [25, С. 132]. Геродот 
у своїй ―Історії в дев‘яти книгах‖ описує вирощування пшениці та проса, які 
скіфи і навколишні племена продавали грекам [18, С. 238]. Скіфам (зокрема 
племені скіфів-землеробів) була відома прісна випічка, вони робили хліб 
(коржі) із проса, яке готували за допомогою ступи (намочували, сушили і 
товкли) [42, С. 79]. 

У лісостеповій зоні перші знахідки культурного жита відносяться до 
скіфського періоду, а в лісовій зоні – поч. І тис. н. е. [36, С. 18]. Дослідники 
вважають, що жито замінило пшеницю у Східній Європі після похолодання 
наприкінці бронзового – на початку залізного віку (культивування пшениці 
значно посунулось на південь – у степову зону та на Кримський півострів) 
[47, С. 23]. Культивоване жито з‘явилося на українських землях у V–І ст. до 
н. е. [8, С. 16]. В основному масиві українських земель, зокрема у 
лісостеповій зоні, озиме жито поширюється лише у Х–ХІІ ст. [20, С. 8]. Яре 
жито набуло поширення здебільшого в північних районах, зокрема на Поліссі 
(на Чернігівщині його культивували вже у період Київської Русі). Науковці 
пов‘язують розповсюдження жита з появою залізних наконечників, за 
допомогою яких проводили глибшу оранку землі. На поселеннях 
Черняхівської культури знахідки жита становлять уже 10 % від загальної 
кількості [20, С. 8]. Більше жита почали вирощувати уже з періоду Київської 
Русі [55, С. 136], що пов‘язується з відпливом населення зі степової зони у 
смугу змішаних лісів і лісостеп у зв‘язку з навалами зі сходу кочових народів 
[45, с. 21–24]. Пшениця, яка давала хороший урожай в степовій зоні, на 
лісових ґрунтах родила менше, а також була менш стійка до заморозків у 
порівнянні з житом [26, С. 213]. На початку ХХ ст. озиме жито було 
домінантною злаковою культурою на українських землях і його посіви 
складали приблизно 50-60 % усього земельного фонду [8, С. 16]. 

В усіх східнослов‘янських племен української групи (тут маю на увазі 
літописних полян, сіверян, древлян, уличів, тиверців, дулібів та білих 
хорватів) в другій половині І тисячоліття основним заняттям було 
землеробство, а культури, яким надавали перевагу – пшениця, жито, ячмінь 
та просо.  

Гречка в Україні відома з часу Київської Русі, дослідниця народного 
харчування українців Л. Артюх стверджує, що більш раннього використання 
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вирощувати у той час. Зі злаковими, як основним продуктом харчування, 
пов‘язувався добробут і щастя кожної родини. В Україні здавна відомі 
наступні злакові зернові культури: пшениця, жито, овес, ячмінь, просо, гречка 
і значно пізнішого походження – кукурудза (др. пол. ХVІІІ ст.). 

Озимі злакові культури сіють восени, а врожай отримують наступного 
року. При весняному посіві озимі культури не дають врожаю (формується 
лише коренева система, листки та пагони). Єдиний спосіб отримати урожай у 
рік посіву з озимини посіяної навесні – це проведення яровізації зерна (його 
піддають впливу пониженої температури). Але такий спосіб активного 
поширення набув лише у ХХ ст. [37, С. 238–254]. Озимі злакові культури 
мають два періоди активної вегетації (осінній – близько 50 днів і весняно-
літній – близько 80 днів), поміж якими рослини перебувають у ―стані 
спокою‖ [16, С. 774]. За своїми природніми характеристиками озимі культури 
є врожайнішими за ярі, адже краще засвоюють весняні запаси вологи. 
Українці вирощують наступні озимі злакові культури – пшеницю, 
жито та ячмінь.  

Найпоширеніші ярі культури в Україні – пшениця, ячмінь, овес. Зрідка 
на півночі України та в Карпатах сіяли яре жито (―ярицю‖).  

У бронзовому віці з одомашненням коня племена Східної Європи 
почали культивувати овес. На думку археологів, вирощувати овес на 
українських землях розпочали приблизно в ІІІ тис. до н. е. [41, С. 126]. 
Вирощування вівса вимагає дотримання певних термінів і агротехнічних 
прийомів, адже ця рослина найбільше потребує вологи, при проростанні 
насіння овес вбирає біля 60 % води від власної маси.  В Україні овес 
культивували в лісостеповій зоні, на Поліссі та в Карпатах, адже ця культура 
не є надто вибагливою до тепла. Як і в минулому, так і нині біля 90% вівса 
використовується для відгодовування тварин, лише 10 % – для виготовлення 
продуктів харчування. Це пов‘язано з тим, що зерно вівса містить занадто 
мало клейковини, отож для випікання хліба воно малопридатне. 

Яре жито, менш урожайне, ніж озиме, тому воно малопоширене. Сіяли 
його в Карпатах, зокрема в окремих гірських районах. Технологія 
вирощування така сама, як і ячменю та вівса, сіяти його потрібно рано 
навесні. У селах де були часті випадки вимерзання озимого жита, надавали 
перевагу ярому. 

Озимий ячмінь молодша культура, ніж ярий ячмінь, за даними 
археології, приблизно на 2000 років. Культивувати ячменю на українських 
землях розпочали в період енеоліту [41, С. 126]. Через низьку якість 
клейковини, хліб з чистого ячмінного борошна є невеликим і малопористим, 
він дуже швидко черствіє. Тому в минулому з цієї злакової культури 
отримували в основному крупи (ячмінна, перлова). 

Археологічні дослідження показують, що аж до середньовіччя на 
території України переважаючою злаковою культурою була пшениця. У 
ранню княжу добу вона втратила своє значення, адже збільшилися посіви 
проса і жита [25, С. 129–144]. В ранньомодерний період і аж до поч. ХІХ ст. 
домінантною злаковою культурою було жито. Коли в ХІХ ст. розорюється 
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степова частина України, пшениця стає основною експортною культурою і її 
посівна площа збільшується в декілька разів у порівнянні з попереднім 
періодом. На Правобережжі та на західноукраїнських землях, які були в 
складі Австрійської імперії, поширена в основному озима пшениця, на 
Лівобережжі та в степу переважала яра. 

Окреслимо хронологію поширення злакових культур. Трипільці знали 
ячмінь і пшеницю, якими засівали уже великі площі [46, С. 188; 9, С. 170–
178]. В період енеоліту поширеною злаковою культурою в Україні стало 
просо [41, С. 124]. У скіфський час вирощували в основному пшеницю 
двозернянку [29, С. 147–150]. А в період розселення слов‘ян в лісостеповій 
зоні поширення набуває яра голозерна пшениця, починаючи з Х  ст. з 
Причорномор‘я поширюється озима голозерна пшениця [25, С. 132]. Геродот 
у своїй ―Історії в дев‘яти книгах‖ описує вирощування пшениці та проса, які 
скіфи і навколишні племена продавали грекам [18, С. 238]. Скіфам (зокрема 
племені скіфів-землеробів) була відома прісна випічка, вони робили хліб 
(коржі) із проса, яке готували за допомогою ступи (намочували, сушили і 
товкли) [42, С. 79]. 

У лісостеповій зоні перші знахідки культурного жита відносяться до 
скіфського періоду, а в лісовій зоні – поч. І тис. н. е. [36, С. 18]. Дослідники 
вважають, що жито замінило пшеницю у Східній Європі після похолодання 
наприкінці бронзового – на початку залізного віку (культивування пшениці 
значно посунулось на південь – у степову зону та на Кримський півострів) 
[47, С. 23]. Культивоване жито з‘явилося на українських землях у V–І ст. до 
н. е. [8, С. 16]. В основному масиві українських земель, зокрема у 
лісостеповій зоні, озиме жито поширюється лише у Х–ХІІ ст. [20, С. 8]. Яре 
жито набуло поширення здебільшого в північних районах, зокрема на Поліссі 
(на Чернігівщині його культивували вже у період Київської Русі). Науковці 
пов‘язують розповсюдження жита з появою залізних наконечників, за 
допомогою яких проводили глибшу оранку землі. На поселеннях 
Черняхівської культури знахідки жита становлять уже 10 % від загальної 
кількості [20, С. 8]. Більше жита почали вирощувати уже з періоду Київської 
Русі [55, С. 136], що пов‘язується з відпливом населення зі степової зони у 
смугу змішаних лісів і лісостеп у зв‘язку з навалами зі сходу кочових народів 
[45, с. 21–24]. Пшениця, яка давала хороший урожай в степовій зоні, на 
лісових ґрунтах родила менше, а також була менш стійка до заморозків у 
порівнянні з житом [26, С. 213]. На початку ХХ ст. озиме жито було 
домінантною злаковою культурою на українських землях і його посіви 
складали приблизно 50-60 % усього земельного фонду [8, С. 16]. 

В усіх східнослов‘янських племен української групи (тут маю на увазі 
літописних полян, сіверян, древлян, уличів, тиверців, дулібів та білих 
хорватів) в другій половині І тисячоліття основним заняттям було 
землеробство, а культури, яким надавали перевагу – пшениця, жито, ячмінь 
та просо.  

Гречка в Україні відома з часу Київської Русі, дослідниця народного 
харчування українців Л. Артюх стверджує, що більш раннього використання 
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цієї культури на українських землях не зафіксовано [8, С. 16]. Гречка була 
одним із основних харчових продуктів українських селян, її вживали у формі 
крупи. Розширення посівів ячменю в ранньому середньовіччі та пізніших 
періодах було пов‘язано з соціально-економічними чинниками, адже цю 
злакову культуру дуже активно використовували в пивоварінні та при 
виготовленні горілки. Овес культивували здебільшого для годівлі коней, 
зокрема, є відомості про вирощування цієї культури смердами у Київській 
Русі задля забезпечення прокормом князівської кінноти [25, С. 134–136]. 

Поданий хронологічний перелік поширення злакових на українських 
землях дозволяє визначити витоки (насамперед, хронологію) звичаїв та 
обрядів, адже архаїчні із них пов‘язані з зерном та продуктами з нього – 
кашею та хлібом. 

Еволюція системи сівозміни, впровадження більш врожайних злакових 
культур напряму пов‘язана із агротехнікою, зокрема, із розвитком 
сільськогосподарських знарядь праці. М. Брайчевський відзначає, що племена 
лісостепу ще від ранньоскіфських часів знали рільництво із застосуванням 
залізного рала. Водночас на Поліссі тоді ще панувало більш архаїчне, 
вирубне землеробство, яке вимагало значно більших затрат людської праці 
[10, С. 370]. Еволюція знарядь праці, започаткована у лісостеповій зоні на 
рубежі нової ери, за наступне тисячоліття нововведення поширилися і на 
півночі України (прикладом чого є побутування в другій половині І тис. плуга 
з горизонтально поставленим повзуном, здатним не лише розпушувати, а й 
перегортати землю) [10, С. 370–371].  

Поступ у сфері агрокультури став надбанням усіх слов‘ян, адже 
загальнослов‘янською є майже уся термінологія, пов‘язана із хліборобством 
(назви знарядь праці чи окремих елементів, назви культурних рослин, терміни 
для означення робочих процесів) [23, С. 244–254; 25, С. 14; 39, С. 463]. 
Прикладом цього може бути слово ―жито‖. У давньослов‘янський період це 
було загальне поняття – засоби до життя. Водночас у давній Русі ―жито‖ 
почали вживати у розумінні ―землеробських рослин, як головного джерела 
існування людей‖ [25, С. 16]. У ХІХ ст. у кожного слов‘янського народу 
термін ―жито‖ – це той вид хліба, який був основним продуктом харчування. 
У східних і західних слов‘ян це було жито (поширений також термін ―рожь‖ у 
росіян), а у південних слов‘ян, що дуже цікаво – це була пшениця [25, С. 17]. 
Отже, така термінологія сформувалася ще до періоду великого розселення 
слов‘ян у VІ–VІІ ст. 

Розвиток агрокультури відбувався і у напрямку удосконалення систем 
землеробства. Перехід від підсічно-вогневого та перелогового хліборобства 
до трипілля означав впровадження сівозміни, яка утрималась на українських 
землях впродовж багатьох віків, і власне це спричинило найбільший вплив на 
формування обрядово-звичаєвого супроводу хліборобства. Поширення з 
сер. ХІХ ст. багатопілля лише сприяло редукції звичаїв та обрядів, а також, в 
певній мірі, зміну їх хронологічної прив‘язки.  

Відомий історик та археолог М. Брайчевський стверджував, що перехід 
до трипільної системи уже здійснили черняхівські племена, аргументом на 
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користь цього твердження став список культурних рослин які вирощували ці 
племена. Серед цих культур були озимі (жито, можливо пшениця) та ярі 
(пшениця, ячмінь, полба), отже, поле мало ділитися на дві частини 
[10, С. 372]. Двопілля дослідник не виділяє окремим етапом в історії 
агрокультури. У період Київської Русі трипільна система уже набула 
поширення, і це відомий дослідник землеробства В. Довженок пов‘язував із 
поширенням плуга [25, С. 117–125]. Ще одним аргументом на користь 
поширення трипільної системи в давньоруський період є свідчення 
арабського автора Х ст. Ібн Якуба де зазначено, що слов‘яни сіють двічі на 
рік – навесні й улітку – і збирають два врожаї [48, С. 54]. 

З поширенням культурних сортів злакових пов‘язані й міфологічні 
(релігійні) вірування. Згідно уявлень первісних землеробів, засіяна нива 
уподібнювалась вагітній жінці, а дозрівання злакових – до народження 
дитини. З цим пов‘язане пошанування ―матері-землі‖ (археологи це 
трактують як окремий культ), значне поширення якого у землеробських 
племен науковці обґрунтовують великою кількістю знахідок жіночих 
статуеток (у них символічно проявлялися ідеї плодючості, розвою вегетації) 
[9, С. 275; 12, С. 371–376]. 

Зі злаковими, як основним продуктом харчування, пов‘язувався добробут 
і щастя кожної родини. В науці ще не повністю з‘ясовано початок вживання 
зернових, походження і джерела хліба, його варіантів: прісного і вчиненого. Ці 
проблеми привертали увагу етнологів неодноразово [8; 14; 27; 49; 50], але ще 
потребують своїх дослідників. Внесок у вирішення однієї з зазначених проблем 
зробив сучасний український етнолог М. Глушко, спробувавши з‘ясувати 
джерела вчиненого хліба [20]. Автор дійшов висновку про його 
розповсюдження не раніше Х ст. Отже, до цього часу був поширений інший 
варіант, більш простий у приготуванні – прісний хліб, а його могли 
виготовляти з будь-яких злакових культур. Тут помітна закономірність, адже 
період побутування прісного печива співпадає з поширення ярої сівби, коли в 
сівозмінах поширюються озимі культури – виникає вчинений хліб. 

Архаїчні відголоски про етап хліборобства, пов‘язаний із прісною 
випічкою, збереглись в народному календарі українців. Хлібні вироби з 
прісного печива (з часом їх замінили аналогічні вчинені вироби) здебільшого 
приурочувалися до свят весняного і літнього циклів: ―жиляники‖ чи ―дужки‖ – 
до першого дня Великого посту [4, Арк. 15; 51, С. 23]; ―хрести‖ – до 
Середохрестя [5, Арк. 23, 24; 51, С. 23]; ―жайворонки‖, ―сороки‖, ―голуби‖ чи 
―солов‘ї‖ – до свята Сорока Святих [51, С. 24–25]; ―серпи‖, ―борони‖, ―плуги‖, 
―буслові лапи‖ чи ―галепи‖ – до свята Благовіщеня [51, С. 25]; ―мандрики‖ – до 
свята Петра і Павла [51, С. 30]. 

Землеробським племенам Східної Європи прісне печиво, на думку 
К. Мошинського, було відоме уже в період пізнього неоліту, в енеоліті, а 
поширення набуває в епоху бронзи [57, S. 275]. Археологічні знахідки 
скіфського періоду на території розселення Геродотових ―скіфів-орачів‖ 
свідчать про приготування і вживання в їжу прісного хліба з проса [8, С. 16]. 



Яре та озиме збіжжя у народному календарі українців: ґенеза звичаїв...
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цієї культури на українських землях не зафіксовано [8, С. 16]. Гречка була 
одним із основних харчових продуктів українських селян, її вживали у формі 
крупи. Розширення посівів ячменю в ранньому середньовіччі та пізніших 
періодах було пов‘язано з соціально-економічними чинниками, адже цю 
злакову культуру дуже активно використовували в пивоварінні та при 
виготовленні горілки. Овес культивували здебільшого для годівлі коней, 
зокрема, є відомості про вирощування цієї культури смердами у Київській 
Русі задля забезпечення прокормом князівської кінноти [25, С. 134–136]. 

Поданий хронологічний перелік поширення злакових на українських 
землях дозволяє визначити витоки (насамперед, хронологію) звичаїв та 
обрядів, адже архаїчні із них пов‘язані з зерном та продуктами з нього – 
кашею та хлібом. 

Еволюція системи сівозміни, впровадження більш врожайних злакових 
культур напряму пов‘язана із агротехнікою, зокрема, із розвитком 
сільськогосподарських знарядь праці. М. Брайчевський відзначає, що племена 
лісостепу ще від ранньоскіфських часів знали рільництво із застосуванням 
залізного рала. Водночас на Поліссі тоді ще панувало більш архаїчне, 
вирубне землеробство, яке вимагало значно більших затрат людської праці 
[10, С. 370]. Еволюція знарядь праці, започаткована у лісостеповій зоні на 
рубежі нової ери, за наступне тисячоліття нововведення поширилися і на 
півночі України (прикладом чого є побутування в другій половині І тис. плуга 
з горизонтально поставленим повзуном, здатним не лише розпушувати, а й 
перегортати землю) [10, С. 370–371].  

Поступ у сфері агрокультури став надбанням усіх слов‘ян, адже 
загальнослов‘янською є майже уся термінологія, пов‘язана із хліборобством 
(назви знарядь праці чи окремих елементів, назви культурних рослин, терміни 
для означення робочих процесів) [23, С. 244–254; 25, С. 14; 39, С. 463]. 
Прикладом цього може бути слово ―жито‖. У давньослов‘янський період це 
було загальне поняття – засоби до життя. Водночас у давній Русі ―жито‖ 
почали вживати у розумінні ―землеробських рослин, як головного джерела 
існування людей‖ [25, С. 16]. У ХІХ ст. у кожного слов‘янського народу 
термін ―жито‖ – це той вид хліба, який був основним продуктом харчування. 
У східних і західних слов‘ян це було жито (поширений також термін ―рожь‖ у 
росіян), а у південних слов‘ян, що дуже цікаво – це була пшениця [25, С. 17]. 
Отже, така термінологія сформувалася ще до періоду великого розселення 
слов‘ян у VІ–VІІ ст. 

Розвиток агрокультури відбувався і у напрямку удосконалення систем 
землеробства. Перехід від підсічно-вогневого та перелогового хліборобства 
до трипілля означав впровадження сівозміни, яка утрималась на українських 
землях впродовж багатьох віків, і власне це спричинило найбільший вплив на 
формування обрядово-звичаєвого супроводу хліборобства. Поширення з 
сер. ХІХ ст. багатопілля лише сприяло редукції звичаїв та обрядів, а також, в 
певній мірі, зміну їх хронологічної прив‘язки.  

Відомий історик та археолог М. Брайчевський стверджував, що перехід 
до трипільної системи уже здійснили черняхівські племена, аргументом на 
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користь цього твердження став список культурних рослин які вирощували ці 
племена. Серед цих культур були озимі (жито, можливо пшениця) та ярі 
(пшениця, ячмінь, полба), отже, поле мало ділитися на дві частини 
[10, С. 372]. Двопілля дослідник не виділяє окремим етапом в історії 
агрокультури. У період Київської Русі трипільна система уже набула 
поширення, і це відомий дослідник землеробства В. Довженок пов‘язував із 
поширенням плуга [25, С. 117–125]. Ще одним аргументом на користь 
поширення трипільної системи в давньоруський період є свідчення 
арабського автора Х ст. Ібн Якуба де зазначено, що слов‘яни сіють двічі на 
рік – навесні й улітку – і збирають два врожаї [48, С. 54]. 

З поширенням культурних сортів злакових пов‘язані й міфологічні 
(релігійні) вірування. Згідно уявлень первісних землеробів, засіяна нива 
уподібнювалась вагітній жінці, а дозрівання злакових – до народження 
дитини. З цим пов‘язане пошанування ―матері-землі‖ (археологи це 
трактують як окремий культ), значне поширення якого у землеробських 
племен науковці обґрунтовують великою кількістю знахідок жіночих 
статуеток (у них символічно проявлялися ідеї плодючості, розвою вегетації) 
[9, С. 275; 12, С. 371–376]. 

Зі злаковими, як основним продуктом харчування, пов‘язувався добробут 
і щастя кожної родини. В науці ще не повністю з‘ясовано початок вживання 
зернових, походження і джерела хліба, його варіантів: прісного і вчиненого. Ці 
проблеми привертали увагу етнологів неодноразово [8; 14; 27; 49; 50], але ще 
потребують своїх дослідників. Внесок у вирішення однієї з зазначених проблем 
зробив сучасний український етнолог М. Глушко, спробувавши з‘ясувати 
джерела вчиненого хліба [20]. Автор дійшов висновку про його 
розповсюдження не раніше Х ст. Отже, до цього часу був поширений інший 
варіант, більш простий у приготуванні – прісний хліб, а його могли 
виготовляти з будь-яких злакових культур. Тут помітна закономірність, адже 
період побутування прісного печива співпадає з поширення ярої сівби, коли в 
сівозмінах поширюються озимі культури – виникає вчинений хліб. 

Архаїчні відголоски про етап хліборобства, пов‘язаний із прісною 
випічкою, збереглись в народному календарі українців. Хлібні вироби з 
прісного печива (з часом їх замінили аналогічні вчинені вироби) здебільшого 
приурочувалися до свят весняного і літнього циклів: ―жиляники‖ чи ―дужки‖ – 
до першого дня Великого посту [4, Арк. 15; 51, С. 23]; ―хрести‖ – до 
Середохрестя [5, Арк. 23, 24; 51, С. 23]; ―жайворонки‖, ―сороки‖, ―голуби‖ чи 
―солов‘ї‖ – до свята Сорока Святих [51, С. 24–25]; ―серпи‖, ―борони‖, ―плуги‖, 
―буслові лапи‖ чи ―галепи‖ – до свята Благовіщеня [51, С. 25]; ―мандрики‖ – до 
свята Петра і Павла [51, С. 30]. 

Землеробським племенам Східної Європи прісне печиво, на думку 
К. Мошинського, було відоме уже в період пізнього неоліту, в енеоліті, а 
поширення набуває в епоху бронзи [57, S. 275]. Археологічні знахідки 
скіфського періоду на території розселення Геродотових ―скіфів-орачів‖ 
свідчать про приготування і вживання в їжу прісного хліба з проса [8, С. 16]. 
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Ритуальні глиняні палички, що імітували випечені хлібини, виявлені під час 
розкопок слов‘янських поселень VІ–VІІ ст. [20, С. 5]. 

З появою голозерних видів пшениці та культурного жита стало 
можливим випікання вчиненого хліба, останнє відбулося в ХІ–ХІІІ ст. [20, 
С. 14]. Серед обрядових варіантів вчиненого хліба найдавнішими є різдвяний 
хліб, ―книші‖, паска, ―бабка‖. Порівняльний матеріал східнослов‘янського і 
південнослов‘янського масивів дозволяє виділити три основні моменти, коли 
хлібне печиво було обов‘язковим в обрядовому циклі: період жнив – випічка із 
зерна нового врожаю (―струдель‖), період зимових свят – ―різдвяний хліб‖ та 
великодніх свят – ―паска‖, ―бабка‖ [31, С. 274]. Найбільше архаїки, пов‘язаної з 
ритуальним різдвяним хлібом, збереглося в Карпатському регіоні. Бойки його 
називали по різному: ―карачун‖, ―Василь‖, ―васильник‖, ―василіник‖, 
―Маланка‖, просто ―хліб‖. На сусідній Лемківщині побутували такі назви 
обрядового хліба: ―карачун‖, ―керечун‖, ―красун‖, ―корочун‖, ―крайчун‖, 
―струлець‖, ―струделя‖ тощо [21, С. 126]. Цей хліб мав різну форму, міг бути 
плетений (три-чотири коси) або круглої форми. Відомий славіст М. Сумцов так 
подав опис ―червонорусскаго крачунъ‖: ―Великий білий хліб з коркою... 
подібний до весільного короваю за приготуванням і використанням та 
пов‘язаними з ним обрядами‖ [50, С. 204]. Функціональне призначення цього 
хліба майже не зазнало змін протягом століть, а етимологія  назви хліба 
―карачун‖ викликала широку наукову дискусію. Зокрема, на думку 
А. Петрушевича, назва походить від ―крачати‖, ―ходити‖ і зазначає, що це 
означає те ж саме, що ―полазник‖ [43, С. 85] (детальніше про різдвяний хліб 
―карачун‖ див. дослідження Л. Герус, М. Глушка, Р. Кіся та 
М. Маєрчик [19; 20; 28]).  

Семантичне значення різдвяного хліба можна проаналізувати, наприклад, 
на основі звичаю переховування господаря за хлібом, або декількома хлібами, 
який донедавна був поширений на Лемківщині, Гуцульщині, Поділлі, 
неодноразово був записаний в інших етнографічних районах, зокрема, на 
Полтавщині О. Воропаєм [15, С. 100]. Простий аналіз елементів цього звичаю, 
не дає точних відповідей його спрямованості, хронологічної давності. 
Семантику звичаю можна зрозуміти, зробивши порівняння із іншими 
слов‘янськими народами, заглибившись у минуле. Данський хроніст Саксон 
Граматик, який жив у ХІІ ст. залишив опис звичаїв західнослов‘янських 
племен. Зокрема, слов‘яни, які населяли о. Рюген під час свята на честь 
Світовита випікали великий пиріг, який досягав у висоту зросту людини. 
Жрець Бога ставав за пиріг і запитував усіх, чи вони бачать його. Якщо 
відповідали, що його видно, то жрець бажав, щоб наступного року ті ж люди не 
змогли його побачити [46, С. 260]. Хронологічна віддаленість звичаю слов‘ян 
о. Рюген та фіксації того ж звичаю в українців у середині ХІХ ст. та на початку 
ХХІ ст. свідчить про збереженість архаїчного пласту хліборобських мотивів у 
народному календарі українців: наприклад, І. Браник в 1875 р. так описує цей 
звичай: ―У галицьких русинів в перший святий вечір: за пиріг сідає батько і 
питає дітей чи бачать його. Діти відповідають – ―Не бачим‖. ―Дай Боже, щоб і 
на той рік не побачили‖. Смисл того звичаю состоить очевидно в бажанні, щоб 
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батька не було видно за висотою хліба і на нивах‖ [11, С. 11]. Цей звичай мені 
вдалося записати у 2013 р. на Буковинській Гуцульщині: ―То каже [господар – 
В. К.]: ―Чи бачите мене за хлібом? Дай Боже щоб ви були з хлібом, би був у вас 
гаразд з сьогоднішнього дня на столі‖. То до дітей звертався, до жінки‖ 
(с. Гробище Путильський р-н Чернівецька обл.) [4, Арк. 22]. Під час 
етнографічної експедиції на Волині фрагментарні відомості про звичай, коли 
батько символічно ховався від дітей за книшами записав Т. Ярош у с. Града 
(Кременецький р-н Тернопільська обл.). Цей запис не є повним, але розширює 
географію фіксації: ―А от на Багатий вечір наготують багато страв, сідає батько 
за стіл і кажуть до дітей: ―А ну, діти, сідайте‖, – а вони кажуть: ―А де ж наш 
тато?‖ – а тей тато каже: ―А то ви мене не бачили, то щоб ви мене на старість 
не бачили‖ [17, С. 229]. Детальна фіксація цього звичаю у різних слов‘янських 
народів, насамперед, південнослов‘янського масиву подана у дослідженні 
російського етнолінгвіста Н. Толстого [52, С. 313–409]. 

У праслов‘янський період звичаї та обряди, пов‘язані з хліборобством, 
розвивалися у напрямку виникнення вірувань і уявлень магічного характеру: 
зоравши і посіявши рільник у подальшому уже не впливав на врожай, усе 
залежало від погодних умов (від того чи випала потрібна кількість опадів). 
Якщо ж дощу не було довгий час, то хлібороби вдавалися до молитви та до 
дій містичного характеру. Відголоски цього – знахідки археологами 
спеціальних обрядових посудин, котрі орнаментували вертикальними 
лініями, які символізували дощ. 

Світоглядні уявлення давньоруського періоду частково можна 
відтворити на основі описів іноземних авторів, зокрема, арабський купець Ібн 
Фадлан залишив відомості про те, що руські купці приносили хліб у жертву 
богам. На основі цього можна припустити, що хліборобські продукти, такі як 
зерно чи хліб, давні слов‘яни вважали їжею богів та людей у посмертному 
житті (розповідь арабського дослідника про поховання руського 
купця) [48, С. 98].  

Дослідник землеробства давньоруського періоду В. Довженок 
стверджував, що релігійна система давніх слов‘ян в повній мірі відображала 
світогляд землеробів. Як і в інших народів, в період формування релігійних 
уявлень язичницькі божества були уособленням сил природи, які мали 
прямий вплив на землеробство. З іншого боку, цю релігійну систему 
дослідник означує як ―фантастичне відображення реального життя 
стародавніх слов‘ян‖ [25, С. 19]. 

Цікаві свідчення подає інший арабський мандрівник Ібн Руста, який 
описав один із жниварських звичаїв слов‘ян. Він полягав у тому, що селяни 
під час жнив піднімали над собою в ковшах зерно і просили врожаю, при 
цьому примовляли: ―Боже, ти який постачав нам їжу (до цього часу), дай і 
тепер її в достатку‖ [48, С. 265]. Такі скупі згадки свідчать, що у 
давньоруський період зерно і продукти з нього мали важливий символічний 
статус.  

Власником землі на українських землях традиційно виступала община 
(в давньоруський період – верв, в середньовіччі – громада), отож початок 
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Ритуальні глиняні палички, що імітували випечені хлібини, виявлені під час 
розкопок слов‘янських поселень VІ–VІІ ст. [20, С. 5]. 

З появою голозерних видів пшениці та культурного жита стало 
можливим випікання вчиненого хліба, останнє відбулося в ХІ–ХІІІ ст. [20, 
С. 14]. Серед обрядових варіантів вчиненого хліба найдавнішими є різдвяний 
хліб, ―книші‖, паска, ―бабка‖. Порівняльний матеріал східнослов‘янського і 
південнослов‘янського масивів дозволяє виділити три основні моменти, коли 
хлібне печиво було обов‘язковим в обрядовому циклі: період жнив – випічка із 
зерна нового врожаю (―струдель‖), період зимових свят – ―різдвяний хліб‖ та 
великодніх свят – ―паска‖, ―бабка‖ [31, С. 274]. Найбільше архаїки, пов‘язаної з 
ритуальним різдвяним хлібом, збереглося в Карпатському регіоні. Бойки його 
називали по різному: ―карачун‖, ―Василь‖, ―васильник‖, ―василіник‖, 
―Маланка‖, просто ―хліб‖. На сусідній Лемківщині побутували такі назви 
обрядового хліба: ―карачун‖, ―керечун‖, ―красун‖, ―корочун‖, ―крайчун‖, 
―струлець‖, ―струделя‖ тощо [21, С. 126]. Цей хліб мав різну форму, міг бути 
плетений (три-чотири коси) або круглої форми. Відомий славіст М. Сумцов так 
подав опис ―червонорусскаго крачунъ‖: ―Великий білий хліб з коркою... 
подібний до весільного короваю за приготуванням і використанням та 
пов‘язаними з ним обрядами‖ [50, С. 204]. Функціональне призначення цього 
хліба майже не зазнало змін протягом століть, а етимологія  назви хліба 
―карачун‖ викликала широку наукову дискусію. Зокрема, на думку 
А. Петрушевича, назва походить від ―крачати‖, ―ходити‖ і зазначає, що це 
означає те ж саме, що ―полазник‖ [43, С. 85] (детальніше про різдвяний хліб 
―карачун‖ див. дослідження Л. Герус, М. Глушка, Р. Кіся та 
М. Маєрчик [19; 20; 28]).  

Семантичне значення різдвяного хліба можна проаналізувати, наприклад, 
на основі звичаю переховування господаря за хлібом, або декількома хлібами, 
який донедавна був поширений на Лемківщині, Гуцульщині, Поділлі, 
неодноразово був записаний в інших етнографічних районах, зокрема, на 
Полтавщині О. Воропаєм [15, С. 100]. Простий аналіз елементів цього звичаю, 
не дає точних відповідей його спрямованості, хронологічної давності. 
Семантику звичаю можна зрозуміти, зробивши порівняння із іншими 
слов‘янськими народами, заглибившись у минуле. Данський хроніст Саксон 
Граматик, який жив у ХІІ ст. залишив опис звичаїв західнослов‘янських 
племен. Зокрема, слов‘яни, які населяли о. Рюген під час свята на честь 
Світовита випікали великий пиріг, який досягав у висоту зросту людини. 
Жрець Бога ставав за пиріг і запитував усіх, чи вони бачать його. Якщо 
відповідали, що його видно, то жрець бажав, щоб наступного року ті ж люди не 
змогли його побачити [46, С. 260]. Хронологічна віддаленість звичаю слов‘ян 
о. Рюген та фіксації того ж звичаю в українців у середині ХІХ ст. та на початку 
ХХІ ст. свідчить про збереженість архаїчного пласту хліборобських мотивів у 
народному календарі українців: наприклад, І. Браник в 1875 р. так описує цей 
звичай: ―У галицьких русинів в перший святий вечір: за пиріг сідає батько і 
питає дітей чи бачать його. Діти відповідають – ―Не бачим‖. ―Дай Боже, щоб і 
на той рік не побачили‖. Смисл того звичаю состоить очевидно в бажанні, щоб 
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батька не було видно за висотою хліба і на нивах‖ [11, С. 11]. Цей звичай мені 
вдалося записати у 2013 р. на Буковинській Гуцульщині: ―То каже [господар – 
В. К.]: ―Чи бачите мене за хлібом? Дай Боже щоб ви були з хлібом, би був у вас 
гаразд з сьогоднішнього дня на столі‖. То до дітей звертався, до жінки‖ 
(с. Гробище Путильський р-н Чернівецька обл.) [4, Арк. 22]. Під час 
етнографічної експедиції на Волині фрагментарні відомості про звичай, коли 
батько символічно ховався від дітей за книшами записав Т. Ярош у с. Града 
(Кременецький р-н Тернопільська обл.). Цей запис не є повним, але розширює 
географію фіксації: ―А от на Багатий вечір наготують багато страв, сідає батько 
за стіл і кажуть до дітей: ―А ну, діти, сідайте‖, – а вони кажуть: ―А де ж наш 
тато?‖ – а тей тато каже: ―А то ви мене не бачили, то щоб ви мене на старість 
не бачили‖ [17, С. 229]. Детальна фіксація цього звичаю у різних слов‘янських 
народів, насамперед, південнослов‘янського масиву подана у дослідженні 
російського етнолінгвіста Н. Толстого [52, С. 313–409]. 

У праслов‘янський період звичаї та обряди, пов‘язані з хліборобством, 
розвивалися у напрямку виникнення вірувань і уявлень магічного характеру: 
зоравши і посіявши рільник у подальшому уже не впливав на врожай, усе 
залежало від погодних умов (від того чи випала потрібна кількість опадів). 
Якщо ж дощу не було довгий час, то хлібороби вдавалися до молитви та до 
дій містичного характеру. Відголоски цього – знахідки археологами 
спеціальних обрядових посудин, котрі орнаментували вертикальними 
лініями, які символізували дощ. 

Світоглядні уявлення давньоруського періоду частково можна 
відтворити на основі описів іноземних авторів, зокрема, арабський купець Ібн 
Фадлан залишив відомості про те, що руські купці приносили хліб у жертву 
богам. На основі цього можна припустити, що хліборобські продукти, такі як 
зерно чи хліб, давні слов‘яни вважали їжею богів та людей у посмертному 
житті (розповідь арабського дослідника про поховання руського 
купця) [48, С. 98].  

Дослідник землеробства давньоруського періоду В. Довженок 
стверджував, що релігійна система давніх слов‘ян в повній мірі відображала 
світогляд землеробів. Як і в інших народів, в період формування релігійних 
уявлень язичницькі божества були уособленням сил природи, які мали 
прямий вплив на землеробство. З іншого боку, цю релігійну систему 
дослідник означує як ―фантастичне відображення реального життя 
стародавніх слов‘ян‖ [25, С. 19]. 

Цікаві свідчення подає інший арабський мандрівник Ібн Руста, який 
описав один із жниварських звичаїв слов‘ян. Він полягав у тому, що селяни 
під час жнив піднімали над собою в ковшах зерно і просили врожаю, при 
цьому примовляли: ―Боже, ти який постачав нам їжу (до цього часу), дай і 
тепер її в достатку‖ [48, С. 265]. Такі скупі згадки свідчать, що у 
давньоруський період зерно і продукти з нього мали важливий символічний 
статус.  

Власником землі на українських землях традиційно виступала община 
(в давньоруський період – верв, в середньовіччі – громада), отож початок 
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будь-яких сільськогосподарських робіт набував громадського характеру. Про 
такі форми колективного початку хліборобських робіт маємо інформацію із 
джерел здебільшого пізньосередньовічного періоду, за рідкісними винятками 
також зустрічаються свідчення давньоруського періоду. З погляду на таку 
ситуацію, підкреслена дослідниками ХІХ ст. етнопсихологічна риса українців 
– індивідуалізм – є досить пізньою за походженням. Її утвердження слід 
віднести до Нового часу, рубежу XVІ–ХVІІ століть. У зв‘язку із зазначеним є 
і еволюція обрядово-звичаєвого комплексу оранки та сівби, адже відбулась 
зміна особи-виконавця головних ритуальних дій. Якщо в попередній період ці 
дії здійснювалися колективно, то відтоді їх здійснює кожен господар (або ж 
господиня) на своєму полі. Архаїчні відголоски про давній пласт колективних 
дій – це ритуали початку важливих сільськогосподарських робіт, які 
здійснювалися при участі усієї громади. 

У колективі традиція має більше перспектив свого збереження і 
виконання. Коли ж відбувається еволюція у напрямку колективний – 
індивідуальний, то багато ритуальних дій виходять із вжитку або ж 
редукуються у зв‘язку з різними обставинами (здебільшого особистісного 
характеру). 

Інший важливий момент: у ранньомодерний період (XVІ–XVІІ ст.) на 
українських землях відбулися важливі кліматичні зміни. Завершилося 
похолодання, кліматичні умови щодо вирощування злакових стали 
сприятливішими. Отож, відбулася зміна у співвідношенні вирощування ярих і 
озимих культур. Обряди і звичаї, які були пов‘язані з вирощуванням 
зернових, в певній мірі, хронологічно змінили своє розташування, а подекуди 
просто зникли. В цей же час відбуваються зміни в землекористуванні, у 
зв‘язку з соціально-економічними та історичними обставинами (уходництво, 
козаччина, колонізація лісостепу і степу) збільшується кількість самостійних 
господарств, а це сприяло індивідуалізації звичаїв та обрядів. Інша обставина 
– поширення хутірського типу господарювання, особливо в лісостеповій 
частині України, що об‘єктивно сприяло індивідуалізації. 

Пережитком колективного виконання важливих польових робіт є звичай 
взаємодопомоги, що зберігся до нашого часу. З давен-давен українські селяни 
допомагали калікам, вдовам, сиротам та іншим людям, які не могли самі 
виконати важкі сільськогосподарські роботи, як-от зорати, засіяти, звезти із 
поля снопи. Зазвичай ця громадська допомога здійснювалася вже тоді, коли 
зробили своє. Називали таку допомогу ―вдовиний плуг‖, ―вдовина возовиця‖ 
тощо. Респонденти про це розповідали так: ―Даже могли серед роботи. Ми 
зробили город, їден посадили, а коли вона бідна зробить, ідім поможем. А в 
нас більше сім‘ї, то ми вспіємо в себе. Перше собі трошки зробили, шо для 
раньшого, а потім вдові і так решта собі‖ (с. Гробище Путильського р-ну 
Чернівецької обл.) [4, Арк. 12]. На волинсько-опільському пограниччі теж 
зазначали, що вдові помагають наостанок: ―В останню чергу. Комусь, то так, 
але вже перше собі, а пізніше – комусь‖ (с. Спас Кам‘янка-Буського р-ну 
Львівської обл.) [2, Арк. 15]. Подекуди на Волині ―вдовиний плуг‖ – це був 
перший вихід з плугом у поле, і роботу починали саме на полі вдовиці. 
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Звичай ―вдовиного плуга‖ в багатьох селах був визначником як початку, так і 
завершення сільськогосподарського сезону. Таку допомогу можна було 
виконувати і у невеликі свята, і навіть у неділю. У тих селах, де першу оранку 
чи сівбу починали у вдови, це часто відбувалося з відома громади і за її 
сприяння. Після того, як започаткували у вдови, починали роботи й інші 
господарі. Дотримання такого звичаю мало на меті за допомогою ―доброї 
справи‖ добитися сприяння Бога у врожайності власного поля, так як такі дії 
опиралися на специфічне сприйняття вдів у народній культурі (так як 
вважали, що вона ―ближче до Бога‖). 

Важливий вплив на вирощування озимих чи ярих злакових культур 
справили соціально-економічні умови, які у свою чергу спричинили зміни у 
використанні тяглової сили. На важких українських ґрунтах для оранки 
потрібно дві-три пари волів або коней. На кін. ХІХ ст. в  Україні двори з 
трьома і більше кіньми становили лише 20,8 % загальної кількості, натомість 
42,4 % селянських дворів зовсім не мали тяглової сили [24, С. 73]. 

Для обробітку великих за обсягом площ потрібна тяглова сила. До 
др. пол. ХІХ ст. переважно це були воли. Їхня витривалість дозволяла 
обробляти поля. Коней здебільшого використовували для їзди та бідні 
господарі (які тримали одного коня, а для виконання польових та інших робіт 
спрягалися із сусідами). Українські селяни зауважили певні вигоди 
використання волів для оранки, наприклад, на Бойківщині ними орали, адже 
ними можна було обробляти землю на схилах: ―воли ідуть поволі-поволі і 
тягнуть добрий груз у верх і в долину. Якщо кіньми гальмувати, то вони 
роблять колію, а дожджі, часті грози виробляло яри такі, канали. А воли 
йдуть у долину і рогами гальмують усьо ярмо‖ (с. Латірка Воловецького р-ну 
Закарпатської обл.) [1, Арк. 22]. 

На Західному Поділлі респонденти зазначали, що воли ще були до 
Другої Світової війни. Зокрема, у одному із сіл зазначали, що овес сіяли лише 
ті господарі, які тримали коней, а таких у їхньому селі було дуже мало 
(с. Ілавче Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.). Таким чином, коли 
відбулася заміна тяглової сили з волів на коней, аналогічних змін зазнав 
обрядово-звичаєвий супровід хліборобства, адже розширилися посіви вівса, 
якого до цього часу сіяли дуже мало (або й зовсім не сіяли). Традиційні 
уявлення українців передбачали виконання певних ритуальних дій при засіві і 
зборі кожної злакової культури, коли ж активного поширення набув овес, то 
ритуали, які виконувалися при сівбі, повторювали обряди під час сівби інших 
злакових культур. Натомість виготовлення атрибутів жниварства з вівса 
починаючи з др. пол. ХІХ ст., пояснюється значенням цієї культури в 
господарстві. Приблизно в цей період активно поширюються інші звичаї, 
пов‘язані із кіньми, зокрема звичай ―заводити до хати коня‖ на Західному 
Поділлі (один із описів цього звичаю: ―До хати заводили, і господар ставив в 
цебер коневі, чи там в миску – вівса‖  (с. Ценів Козівського р-ну 
Тернопільської обл.) [3, Арк. 3]), групи колядників водили з собою живого 
коня, і цей звичай затримався до сьогодні. Присутність коня тлумачилося 
тим, що дає він здоров‘я і силу. 
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будь-яких сільськогосподарських робіт набував громадського характеру. Про 
такі форми колективного початку хліборобських робіт маємо інформацію із 
джерел здебільшого пізньосередньовічного періоду, за рідкісними винятками 
також зустрічаються свідчення давньоруського періоду. З погляду на таку 
ситуацію, підкреслена дослідниками ХІХ ст. етнопсихологічна риса українців 
– індивідуалізм – є досить пізньою за походженням. Її утвердження слід 
віднести до Нового часу, рубежу XVІ–ХVІІ століть. У зв‘язку із зазначеним є 
і еволюція обрядово-звичаєвого комплексу оранки та сівби, адже відбулась 
зміна особи-виконавця головних ритуальних дій. Якщо в попередній період ці 
дії здійснювалися колективно, то відтоді їх здійснює кожен господар (або ж 
господиня) на своєму полі. Архаїчні відголоски про давній пласт колективних 
дій – це ритуали початку важливих сільськогосподарських робіт, які 
здійснювалися при участі усієї громади. 

У колективі традиція має більше перспектив свого збереження і 
виконання. Коли ж відбувається еволюція у напрямку колективний – 
індивідуальний, то багато ритуальних дій виходять із вжитку або ж 
редукуються у зв‘язку з різними обставинами (здебільшого особистісного 
характеру). 

Інший важливий момент: у ранньомодерний період (XVІ–XVІІ ст.) на 
українських землях відбулися важливі кліматичні зміни. Завершилося 
похолодання, кліматичні умови щодо вирощування злакових стали 
сприятливішими. Отож, відбулася зміна у співвідношенні вирощування ярих і 
озимих культур. Обряди і звичаї, які були пов‘язані з вирощуванням 
зернових, в певній мірі, хронологічно змінили своє розташування, а подекуди 
просто зникли. В цей же час відбуваються зміни в землекористуванні, у 
зв‘язку з соціально-економічними та історичними обставинами (уходництво, 
козаччина, колонізація лісостепу і степу) збільшується кількість самостійних 
господарств, а це сприяло індивідуалізації звичаїв та обрядів. Інша обставина 
– поширення хутірського типу господарювання, особливо в лісостеповій 
частині України, що об‘єктивно сприяло індивідуалізації. 

Пережитком колективного виконання важливих польових робіт є звичай 
взаємодопомоги, що зберігся до нашого часу. З давен-давен українські селяни 
допомагали калікам, вдовам, сиротам та іншим людям, які не могли самі 
виконати важкі сільськогосподарські роботи, як-от зорати, засіяти, звезти із 
поля снопи. Зазвичай ця громадська допомога здійснювалася вже тоді, коли 
зробили своє. Називали таку допомогу ―вдовиний плуг‖, ―вдовина возовиця‖ 
тощо. Респонденти про це розповідали так: ―Даже могли серед роботи. Ми 
зробили город, їден посадили, а коли вона бідна зробить, ідім поможем. А в 
нас більше сім‘ї, то ми вспіємо в себе. Перше собі трошки зробили, шо для 
раньшого, а потім вдові і так решта собі‖ (с. Гробище Путильського р-ну 
Чернівецької обл.) [4, Арк. 12]. На волинсько-опільському пограниччі теж 
зазначали, що вдові помагають наостанок: ―В останню чергу. Комусь, то так, 
але вже перше собі, а пізніше – комусь‖ (с. Спас Кам‘янка-Буського р-ну 
Львівської обл.) [2, Арк. 15]. Подекуди на Волині ―вдовиний плуг‖ – це був 
перший вихід з плугом у поле, і роботу починали саме на полі вдовиці. 

 127 

Звичай ―вдовиного плуга‖ в багатьох селах був визначником як початку, так і 
завершення сільськогосподарського сезону. Таку допомогу можна було 
виконувати і у невеликі свята, і навіть у неділю. У тих селах, де першу оранку 
чи сівбу починали у вдови, це часто відбувалося з відома громади і за її 
сприяння. Після того, як започаткували у вдови, починали роботи й інші 
господарі. Дотримання такого звичаю мало на меті за допомогою ―доброї 
справи‖ добитися сприяння Бога у врожайності власного поля, так як такі дії 
опиралися на специфічне сприйняття вдів у народній культурі (так як 
вважали, що вона ―ближче до Бога‖). 

Важливий вплив на вирощування озимих чи ярих злакових культур 
справили соціально-економічні умови, які у свою чергу спричинили зміни у 
використанні тяглової сили. На важких українських ґрунтах для оранки 
потрібно дві-три пари волів або коней. На кін. ХІХ ст. в  Україні двори з 
трьома і більше кіньми становили лише 20,8 % загальної кількості, натомість 
42,4 % селянських дворів зовсім не мали тяглової сили [24, С. 73]. 

Для обробітку великих за обсягом площ потрібна тяглова сила. До 
др. пол. ХІХ ст. переважно це були воли. Їхня витривалість дозволяла 
обробляти поля. Коней здебільшого використовували для їзди та бідні 
господарі (які тримали одного коня, а для виконання польових та інших робіт 
спрягалися із сусідами). Українські селяни зауважили певні вигоди 
використання волів для оранки, наприклад, на Бойківщині ними орали, адже 
ними можна було обробляти землю на схилах: ―воли ідуть поволі-поволі і 
тягнуть добрий груз у верх і в долину. Якщо кіньми гальмувати, то вони 
роблять колію, а дожджі, часті грози виробляло яри такі, канали. А воли 
йдуть у долину і рогами гальмують усьо ярмо‖ (с. Латірка Воловецького р-ну 
Закарпатської обл.) [1, Арк. 22]. 

На Західному Поділлі респонденти зазначали, що воли ще були до 
Другої Світової війни. Зокрема, у одному із сіл зазначали, що овес сіяли лише 
ті господарі, які тримали коней, а таких у їхньому селі було дуже мало 
(с. Ілавче Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.). Таким чином, коли 
відбулася заміна тяглової сили з волів на коней, аналогічних змін зазнав 
обрядово-звичаєвий супровід хліборобства, адже розширилися посіви вівса, 
якого до цього часу сіяли дуже мало (або й зовсім не сіяли). Традиційні 
уявлення українців передбачали виконання певних ритуальних дій при засіві і 
зборі кожної злакової культури, коли ж активного поширення набув овес, то 
ритуали, які виконувалися при сівбі, повторювали обряди під час сівби інших 
злакових культур. Натомість виготовлення атрибутів жниварства з вівса 
починаючи з др. пол. ХІХ ст., пояснюється значенням цієї культури в 
господарстві. Приблизно в цей період активно поширюються інші звичаї, 
пов‘язані із кіньми, зокрема звичай ―заводити до хати коня‖ на Західному 
Поділлі (один із описів цього звичаю: ―До хати заводили, і господар ставив в 
цебер коневі, чи там в миску – вівса‖  (с. Ценів Козівського р-ну 
Тернопільської обл.) [3, Арк. 3]), групи колядників водили з собою живого 
коня, і цей звичай затримався до сьогодні. Присутність коня тлумачилося 
тим, що дає він здоров‘я і силу. 
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З‘ясування семантики та історичних витоків звичаїв та обрядів, 
пов‘язаних із ярим та озимим збіжжям вимагає детальнішого ознайомлення з 
обрядово-звичаєвим супроводом польових робіт – оранки та сівби. Детальний 
опис та аналіз обрядово-звичаєвих комплексів оранки та сівби в українців 
Південно-Західного історико-етнографічного регіону здійснено автором у 
одній із статей [33]. 

В Україні наприкінці липня, здебільшого, уже завершували жнива (за 
винятком гірської частини Карпат та Закарпаття, де жнива закінчували значно 
пізніше і вони могли тривати до початку вересня). Після цього приступали до 
оранки та сівби озимини (детальніше див. статті автора [32; 34]).  

Варто відзначити, що комплекс захисних дій щодо яровини та озимини 
є відмінним. Зокрема, для весняно-літнього періоду характерні ритуальні 
обходи, а для осінньо-зимового утримання від робіт у свята. Детальніше 
охарактеризуємо кожен з них. 

Ритуальний вихід в поле в українців, як і інших слов‘янських народів, 
приурочений до свята Юрія. Цей звичай мав як колективний (коли учасником 
виступала уся громада, у пізніший період – церковна громада), так і 
індивідуальний характер (учасники – окрема сім‘я або ж сам господар). На 
Юрія качалися по житі та організовували святкову гостину (―Йдуть сім‘єю чи 
збираються ті, хто живуть по-сусідству, беруть зі собою горілку, закуску, 
йдуть десь на поле, розстеляють там покривало, сідають, вгощаються, 
закушують‖ (с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл.) 
[5, Арк. 28]). Качався по житу, зазвичай, господар, а якщо його з якихось 
причин не було, то хтось з рідних. Цікаво, що у народі дотримувалися 
певного напряму качання. Зокрема, на східній частині Волині зауважували, 
що ніколи не качалися на захід, або ж, що ―обично качалися на південь‖ 
(с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл.) [30, С. 541]. Селяни 
виходили у цей день дивитися на ріст злакових культур і на східній частині 
Бойківщини та Гуцульщині. Проте звичаю качатися у збіжжі тут не 
зафіксовано [4, Арк. 16–17; 6, Арк. 19–20]. Щодо святоюрських звичаїв на 
Опіллі, то місцеві респонденти розповідали: ―А, оглядати вже, на озимину 
дивитись ходили, було. І так віщували, як на Юра в тому посіві сховає сі 
курча, то значит, буде урожай. А як він ше-но ріденький, як курча не сховає 
сі, то слабий урожай буде‖ (с. Спас Кам‘янка-Бузького р-ну Львівської обл.) 
[2, Арк. 20]; ―Як на Юра сховається в жито кура, то тоже вже добре. Но на 
Юрів день ніхто на полі з землею не робив‖ (с. Соколя Буського р-ну 
Львівської обл.) [2, Арк. 35]. Звичай передбачати урожай за тим, як птахи 
поводяться у житі, детально проаналізувала Т. Агапкіна [7, С. 407–450]. 
Варто відзначити, що виходи відбувалися лише на житнє поле (озимина).  

В осінньо-зимовий період виконували інші дії. Слід відзначити, що 
ритуали захисного характеру затрималися у народній традиції інколи краще, 
ніж інші вірування. Для зазначеного періоду найхарактерніша захисна дія ―не 
працювати у свято‖. В усі осінні свята жінкам заборонялося прясти і снувати 
нитки. Зрідка респонденти обґрунтовують такі заборони тим, що якщо 
працюватимеш у певне осіннє свято, то мороз поморозить озимину, яку 
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посіяли цього року. Такий тип захисних дій, впроваджений християнською 
традицією, згідно з якою утримання від праці (насамперед  від чорнової 
фізичної роботи) трактувався як одна з основних форм відзначення 
календарного свята [54, С. 162]. 

Ярі злакові культури появилися значно раніше, аніж озимі. Отож, 
польові роботи на цьому етапі розвитку землеробства проводилися навесні. 
Коли активного поширення набувають озимі культури, то пласт звичаїв та 
обрядів просто переміщується на осінь. 

З весняними польовими роботами у землеробських народів пов‘язане 
святкування нового року. Не були винятком і слов‘яни, Новий рік в давнину 
розпочинався навесні, що напряму залежало від відновлення вегетативного 
циклу рослин, і що найважливіше для хлібороба – злакових. Початок 
польових робіт збігався з весняним рівноденням, яке маркувало собою час, 
коли не можна робити в полі, і час, коли можна працювати. Нині комплекс 
обрядів перехідного періоду перебрало на себе Благовіщення. В минулому, 
однак, ці звичаї та обряди мали відмінний характер і були приурочені, в тій 
чи іншій мірі, до двох тижнів перед або після рівнодення. Ці звичаї та обряди 
дуже часто мали яскраво виражений новорічний характер (у формі імітації 
оранки, сівби та інших сільськогосподарських робіт). Коли відбулося 
переміщення Нового року з березня на січень частина ритуалів також 
перемістились. Інші залишились і перейшли на сусідні свята: Масницю, 
Явдохи, Сорока святих, Благовіщення, Великий піст. В ХІХ ст. усі перелічені 
святкові періоди і свята передусім визначали терміни сівби злакових культур, 
а це свідчить, що у минулому найважливішим було астрономічне весняне 
рівнодення (детальніше про це див. статтю автора [35]). 

Обрядово-звичаєвий аспект оранки та сівби тісно пов‘язаний з іншими 
аспектами традиційної культури. В минулому існував тісний ритуальний 
зв‘язок між польовими та домашніми заняттями, перші визначали строки 
виконання других. Це можна простежити на прикладі освітлення житла. 
В Україні традиційно освітлювали житло лише в осінньо-зимовий період 
[58, S. 120–121]. Р. Радович на поліському матеріалі детально проаналізував 
обрядово-ритуальні аспекти пов‘язані з ―посвітом‖ та ―лучником‖, серед 
яких: ―женитьба комина‖ або печі з діжею, свято свічки, ритуали першого 
засвічення ―лучника‖ або ―посвіту‖ [44, С. 812–815]. Власний польовий 
матеріал автора розвідки дає можливість територіально простежити зв‘язок 
освітлення житла з ритуалами початку весняних чи осінніх польових робіт. 

На Поліссі перший раз запалювали ―посвітній комин‖ у свято Семена 
Стовпника (1(14).ІХ), в інших місцевостях це приурочували до Іллі 
(20.VII. (2.VІІІ) чи до Успіння Пресвятої Богородиці (15(28).VІІІ) [44, С. 812]. 
Усі перелічені святкові дати пов‘язані з початком чи завершенням посіву 
озимини. Закінчували освітлення напередодні або ж у свято Благовіщення, 
останнє пов‘язане із сівбою яровини. 



Яре та озиме збіжжя у народному календарі українців: ґенеза звичаїв...
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З‘ясування семантики та історичних витоків звичаїв та обрядів, 
пов‘язаних із ярим та озимим збіжжям вимагає детальнішого ознайомлення з 
обрядово-звичаєвим супроводом польових робіт – оранки та сівби. Детальний 
опис та аналіз обрядово-звичаєвих комплексів оранки та сівби в українців 
Південно-Західного історико-етнографічного регіону здійснено автором у 
одній із статей [33]. 

В Україні наприкінці липня, здебільшого, уже завершували жнива (за 
винятком гірської частини Карпат та Закарпаття, де жнива закінчували значно 
пізніше і вони могли тривати до початку вересня). Після цього приступали до 
оранки та сівби озимини (детальніше див. статті автора [32; 34]).  

Варто відзначити, що комплекс захисних дій щодо яровини та озимини 
є відмінним. Зокрема, для весняно-літнього періоду характерні ритуальні 
обходи, а для осінньо-зимового утримання від робіт у свята. Детальніше 
охарактеризуємо кожен з них. 

Ритуальний вихід в поле в українців, як і інших слов‘янських народів, 
приурочений до свята Юрія. Цей звичай мав як колективний (коли учасником 
виступала уся громада, у пізніший період – церковна громада), так і 
індивідуальний характер (учасники – окрема сім‘я або ж сам господар). На 
Юрія качалися по житі та організовували святкову гостину (―Йдуть сім‘єю чи 
збираються ті, хто живуть по-сусідству, беруть зі собою горілку, закуску, 
йдуть десь на поле, розстеляють там покривало, сідають, вгощаються, 
закушують‖ (с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл.) 
[5, Арк. 28]). Качався по житу, зазвичай, господар, а якщо його з якихось 
причин не було, то хтось з рідних. Цікаво, що у народі дотримувалися 
певного напряму качання. Зокрема, на східній частині Волині зауважували, 
що ніколи не качалися на захід, або ж, що ―обично качалися на південь‖ 
(с. Великий Скнит Славутського р-ну Хмельницької обл.) [30, С. 541]. Селяни 
виходили у цей день дивитися на ріст злакових культур і на східній частині 
Бойківщини та Гуцульщині. Проте звичаю качатися у збіжжі тут не 
зафіксовано [4, Арк. 16–17; 6, Арк. 19–20]. Щодо святоюрських звичаїв на 
Опіллі, то місцеві респонденти розповідали: ―А, оглядати вже, на озимину 
дивитись ходили, було. І так віщували, як на Юра в тому посіві сховає сі 
курча, то значит, буде урожай. А як він ше-но ріденький, як курча не сховає 
сі, то слабий урожай буде‖ (с. Спас Кам‘янка-Бузького р-ну Львівської обл.) 
[2, Арк. 20]; ―Як на Юра сховається в жито кура, то тоже вже добре. Но на 
Юрів день ніхто на полі з землею не робив‖ (с. Соколя Буського р-ну 
Львівської обл.) [2, Арк. 35]. Звичай передбачати урожай за тим, як птахи 
поводяться у житі, детально проаналізувала Т. Агапкіна [7, С. 407–450]. 
Варто відзначити, що виходи відбувалися лише на житнє поле (озимина).  

В осінньо-зимовий період виконували інші дії. Слід відзначити, що 
ритуали захисного характеру затрималися у народній традиції інколи краще, 
ніж інші вірування. Для зазначеного періоду найхарактерніша захисна дія ―не 
працювати у свято‖. В усі осінні свята жінкам заборонялося прясти і снувати 
нитки. Зрідка респонденти обґрунтовують такі заборони тим, що якщо 
працюватимеш у певне осіннє свято, то мороз поморозить озимину, яку 
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посіяли цього року. Такий тип захисних дій, впроваджений християнською 
традицією, згідно з якою утримання від праці (насамперед  від чорнової 
фізичної роботи) трактувався як одна з основних форм відзначення 
календарного свята [54, С. 162]. 

Ярі злакові культури появилися значно раніше, аніж озимі. Отож, 
польові роботи на цьому етапі розвитку землеробства проводилися навесні. 
Коли активного поширення набувають озимі культури, то пласт звичаїв та 
обрядів просто переміщується на осінь. 

З весняними польовими роботами у землеробських народів пов‘язане 
святкування нового року. Не були винятком і слов‘яни, Новий рік в давнину 
розпочинався навесні, що напряму залежало від відновлення вегетативного 
циклу рослин, і що найважливіше для хлібороба – злакових. Початок 
польових робіт збігався з весняним рівноденням, яке маркувало собою час, 
коли не можна робити в полі, і час, коли можна працювати. Нині комплекс 
обрядів перехідного періоду перебрало на себе Благовіщення. В минулому, 
однак, ці звичаї та обряди мали відмінний характер і були приурочені, в тій 
чи іншій мірі, до двох тижнів перед або після рівнодення. Ці звичаї та обряди 
дуже часто мали яскраво виражений новорічний характер (у формі імітації 
оранки, сівби та інших сільськогосподарських робіт). Коли відбулося 
переміщення Нового року з березня на січень частина ритуалів також 
перемістились. Інші залишились і перейшли на сусідні свята: Масницю, 
Явдохи, Сорока святих, Благовіщення, Великий піст. В ХІХ ст. усі перелічені 
святкові періоди і свята передусім визначали терміни сівби злакових культур, 
а це свідчить, що у минулому найважливішим було астрономічне весняне 
рівнодення (детальніше про це див. статтю автора [35]). 

Обрядово-звичаєвий аспект оранки та сівби тісно пов‘язаний з іншими 
аспектами традиційної культури. В минулому існував тісний ритуальний 
зв‘язок між польовими та домашніми заняттями, перші визначали строки 
виконання других. Це можна простежити на прикладі освітлення житла. 
В Україні традиційно освітлювали житло лише в осінньо-зимовий період 
[58, S. 120–121]. Р. Радович на поліському матеріалі детально проаналізував 
обрядово-ритуальні аспекти пов‘язані з ―посвітом‖ та ―лучником‖, серед 
яких: ―женитьба комина‖ або печі з діжею, свято свічки, ритуали першого 
засвічення ―лучника‖ або ―посвіту‖ [44, С. 812–815]. Власний польовий 
матеріал автора розвідки дає можливість територіально простежити зв‘язок 
освітлення житла з ритуалами початку весняних чи осінніх польових робіт. 

На Поліссі перший раз запалювали ―посвітній комин‖ у свято Семена 
Стовпника (1(14).ІХ), в інших місцевостях це приурочували до Іллі 
(20.VII. (2.VІІІ) чи до Успіння Пресвятої Богородиці (15(28).VІІІ) [44, С. 812]. 
Усі перелічені святкові дати пов‘язані з початком чи завершенням посіву 
озимини. Закінчували освітлення напередодні або ж у свято Благовіщення, 
останнє пов‘язане із сівбою яровини. 



В. Конопка
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У Карпатах поширений обряд ―вбирання печі‖, який виконували ввечері 
перед Новим роком (1(13).І)*. На піч клали різдвяний хліб, гроші, робили 
букет з колосків снопа ―діда‖ і зілля ―васильку‖, який прив‘язували до 
комина, прикрашали стрічками. Цієї ночі, згідно з уявленнями місцевих 
жителів, піч їде на ярмарок, ксьондзове чи Куликове поле, на весілля, де 
будуть усі печі, і тому вона має гарно виглядати: ―На Василя брали васильок і 
з того дідуха пару стебел, і хліб клали на піч, і казали, що їде піч‖ (с. Росільна 
Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.) [6 Арк. 10]. Пояснювали цей 
звичай, зокрема тим, що на ярмарку піч буде продавати те, що за цілий рік 
випекла. Щодо семантики цього звичаю, його слід пов‘язувати з подібними 
обрядовими діями в яких об‘єктом виступала піч. На Поліссі такі дії з піччю 
відбувалися по закінченню жнив – звичай ―женитьби комина‖, а також 
засвічення ―лучника‖, коли господар ―виїздив робити першу сівбу‖. На думку 
дослідника народного будівництва Р. Радовича, ці звичаї пов‘язані з 
поминальною обрядовістю та демонологічними уявленнями [44, С. 812–814]. 
Ритуальні дії, які пов‘язані з піччю, мали на меті через ―допомогу‖ душ 
предків посприяти врожайності злакових культур, добробуту господарства. В 
давніх слов‘ян Новий рік припадав на весну (пов‘язаний із весняним 
рівноденням), отже ритуальні дії ―вбирання печі‖ здійснювали навесні, з 
переміщенням Нового року перемістився і обряд. Таким чином, цей 
локальний карпатський звичай був пов‘язаний з сівбою ярого збіжжя. 

 
     

 
Отож, хліборобські звичаї та обряди почали формуватися одночасно із 

активним розвитком орного хліборобства, а свого завершеного вигляду набули 
із поширенням голозерних видів злакових (коли значного поширення набуває 
випічка вчиненого хліба). Археологічні та лінгвістичні дослідження надали 
можливість простежити ці явища і їх зміну в часі. Співставлення етнографічних 

                                                           

* Описи цього звичаю: ―На Василя така була мода васильки і того дідуха пару стебел, і хліб 
клали на піч і казали, що їде піч. Кудись їде на Василя, якось так. На другий день на Василя той 
хліб брали з печі, на печі стояв на куті на рушнику, той хліб мочали в воду і то ті гроші мочили в 
воду і тим сі мили‖ (c. Росільна Богородичанського р-ну Івано-Франківської обл.) [6, Арк. 10]; 
―Піч убирають на Маланію. В нас Маланка, Василь ходять колядують. Косичать васильком з 
квіточками комин, в кого є комин, і кажуть. що тієї ночі піч їде на ярмарок. Що вона за цілий рік 
спекла, що зварила, як приготувала і діти колись всі лізли на піч щоб тоже їхати‖ (c. Хмелівка 
Богородичанського р-ну Івано-Франківської обл.) [6, Арк. 31–32]; ―Вечором на Маланки. Вночі 
має піч їхати на базар. Як вона без косиці поїде. Треба її вбрати чимось. Та й давали хліб, мед, 
бутилку напою якогось давали. Колись раніше я пам‘ятаю лісниці давали, щоб піч мала чим 
торгувати‖ (c. Хмелівка Богородичанського р-ну Івано-Франківської обл.)  [6, Арк. 47]; ―Їхала, 
вбирали піч. З ―діда‖ брали колосків трохи, і васильку. Вбирали казали: ―Що іде на ксьондзів 
город, що вона їде‖. Але то на Василя. Що це означало yе знаю. То такий давній обичай‖, ―То 
було таке повір‘я. Під Новий рік всі хотіли вилізти на піч, бо піч буде їхати на якесь-там чи 
Василеве чи Куликове поле. І там будуть всі печі, і всі лізли на піч, бо піч буде їхати. Вбирали, 
прикрашали піч. Стрічками обв‘язували піч, як молоду‖ (c. Луквиця Богородичанського р-ну 
Івано-Франківської обл.)  [6, Арк. 74, 78]. 
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матеріалів слов‘янських народів дозволило зробити висновок, що обрядовість, 
яка супроводжувала землеробські заняття (хліборобські, поминальні та інші 
мотиви) у класичному своєму варіанті існувала ще до великого розселення 
слов‘ян, яке тривало у V–VІІ ст. Про це свідчить як термінологія, так і 
подібність багатьох елементів традиційної культури усіх слов‘янських народів. 

Найдавнішими злаковими культурами на українських землях були ярі, 
таким чином обрядово-звичаєвий супровід весняної оранки та сівби 
характеризується більшою кількістю інваріантів, збереженістю архаїчних 
елементів ритуалів. Ботанічні особливості злакових культур визначали час 
виконання обрядів під час сівби та збору врожаю. Однак переміщення звичаїв 
та обрядів із весняної сівби на осінь таки відбулося, етнографічні матеріали 
зібрані дослідниками протягом ХІХ–ХХІ ст. навіть свідчать про більшу 
кількість звичаїв та обрядів пов‘язаних із озимим збіжжям (жито, пшениця). 
Це пояснюється місцем злакових культур у традиційному харчуванні 
українців, адже починаючи з давньоруського періоду хліб випікали в 
основному із озимого жита. 

В українців відмінності обрядово-звичаєвого супроводу під час сівби 
ярини та озимини проявилися в основному при виборі часу початку і 
завершення сівби, збіжжя, яким розпочинали сівбу (зерно з атрибутів 
жниварства), ступінь ритуалізованості. Інший важливий аспект – це 
ландшафтно-кліматичні умови, які визначали поширення тієї чи іншої 
злакової культури, а у випадку з озиминою – розвиток систем сівозміни. 

Ярі та озимі злакові культури визначали свято врожаю – яке в 
християнський період отримало прив‘язку до котрогось із свят (аналогічно й 
час сівби пов‘язаний із святами християнського літургійного календаря). В 
давніх слов‘ян час польових робіт був пов‘язаний з весняним та осіннім 
рівноденням. Головна злакова культура визначала атрибут жниварства під час 
різдвяних свят, тут помітна закономірність: в українців Карпат (бойки, лемки 
і гуцули) ці атрибути були з ярих культур – овес, ячмінь, натомість в 
рівнинній частині України домінантними були озимі злакові культури, тому 
атрибути жниварства (сніп, вінок та ―борода‖) були з озимого жита та 
пшениці. Поширення з кін. ХІХ ст. на Поділлі атрибутів жниварства з вівса 
пов‘язано з соціально-економічними умовами (зменшення кількості волів та 
збільшення кількості коней спричинило розширення посівів вівса, який 
жнивували останнім. Отож звичаї виготовлення атрибутів жниварства з 
останньої культури просто перемістились з озимих пшениці і жита на яру 
культуру – овес). 

Українські селяни зважали на ботанічні особливості кожної із культур, 
важливим був і кліматичний фактор, адже озимина піддавалася впливу 
низької температури. З цим, на мою думку, пов‘язана відмінність захисних 
обрядових дій щодо озимини та яровини. Проаналізувавши народні прикмети, 
які стосуються злакових культур, дійшов висновку, що вони є досить пізні за 
походженням (важливі чинники, які це спричинили: похолодання ХVІ–
ХVІІ ст. котре змістило час сівби та період вегетації; реформа календаря, 
коли відбувся перехід з Юліанського на Григоріанський). 
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У Карпатах поширений обряд ―вбирання печі‖, який виконували ввечері 
перед Новим роком (1(13).І)*. На піч клали різдвяний хліб, гроші, робили 
букет з колосків снопа ―діда‖ і зілля ―васильку‖, який прив‘язували до 
комина, прикрашали стрічками. Цієї ночі, згідно з уявленнями місцевих 
жителів, піч їде на ярмарок, ксьондзове чи Куликове поле, на весілля, де 
будуть усі печі, і тому вона має гарно виглядати: ―На Василя брали васильок і 
з того дідуха пару стебел, і хліб клали на піч, і казали, що їде піч‖ (с. Росільна 
Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.) [6 Арк. 10]. Пояснювали цей 
звичай, зокрема тим, що на ярмарку піч буде продавати те, що за цілий рік 
випекла. Щодо семантики цього звичаю, його слід пов‘язувати з подібними 
обрядовими діями в яких об‘єктом виступала піч. На Поліссі такі дії з піччю 
відбувалися по закінченню жнив – звичай ―женитьби комина‖, а також 
засвічення ―лучника‖, коли господар ―виїздив робити першу сівбу‖. На думку 
дослідника народного будівництва Р. Радовича, ці звичаї пов‘язані з 
поминальною обрядовістю та демонологічними уявленнями [44, С. 812–814]. 
Ритуальні дії, які пов‘язані з піччю, мали на меті через ―допомогу‖ душ 
предків посприяти врожайності злакових культур, добробуту господарства. В 
давніх слов‘ян Новий рік припадав на весну (пов‘язаний із весняним 
рівноденням), отже ритуальні дії ―вбирання печі‖ здійснювали навесні, з 
переміщенням Нового року перемістився і обряд. Таким чином, цей 
локальний карпатський звичай був пов‘язаний з сівбою ярого збіжжя. 

 
     

 
Отож, хліборобські звичаї та обряди почали формуватися одночасно із 

активним розвитком орного хліборобства, а свого завершеного вигляду набули 
із поширенням голозерних видів злакових (коли значного поширення набуває 
випічка вчиненого хліба). Археологічні та лінгвістичні дослідження надали 
можливість простежити ці явища і їх зміну в часі. Співставлення етнографічних 

                                                           

* Описи цього звичаю: ―На Василя така була мода васильки і того дідуха пару стебел, і хліб 
клали на піч і казали, що їде піч. Кудись їде на Василя, якось так. На другий день на Василя той 
хліб брали з печі, на печі стояв на куті на рушнику, той хліб мочали в воду і то ті гроші мочили в 
воду і тим сі мили‖ (c. Росільна Богородичанського р-ну Івано-Франківської обл.) [6, Арк. 10]; 
―Піч убирають на Маланію. В нас Маланка, Василь ходять колядують. Косичать васильком з 
квіточками комин, в кого є комин, і кажуть. що тієї ночі піч їде на ярмарок. Що вона за цілий рік 
спекла, що зварила, як приготувала і діти колись всі лізли на піч щоб тоже їхати‖ (c. Хмелівка 
Богородичанського р-ну Івано-Франківської обл.) [6, Арк. 31–32]; ―Вечором на Маланки. Вночі 
має піч їхати на базар. Як вона без косиці поїде. Треба її вбрати чимось. Та й давали хліб, мед, 
бутилку напою якогось давали. Колись раніше я пам‘ятаю лісниці давали, щоб піч мала чим 
торгувати‖ (c. Хмелівка Богородичанського р-ну Івано-Франківської обл.)  [6, Арк. 47]; ―Їхала, 
вбирали піч. З ―діда‖ брали колосків трохи, і васильку. Вбирали казали: ―Що іде на ксьондзів 
город, що вона їде‖. Але то на Василя. Що це означало yе знаю. То такий давній обичай‖, ―То 
було таке повір‘я. Під Новий рік всі хотіли вилізти на піч, бо піч буде їхати на якесь-там чи 
Василеве чи Куликове поле. І там будуть всі печі, і всі лізли на піч, бо піч буде їхати. Вбирали, 
прикрашали піч. Стрічками обв‘язували піч, як молоду‖ (c. Луквиця Богородичанського р-ну 
Івано-Франківської обл.)  [6, Арк. 74, 78]. 
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матеріалів слов‘янських народів дозволило зробити висновок, що обрядовість, 
яка супроводжувала землеробські заняття (хліборобські, поминальні та інші 
мотиви) у класичному своєму варіанті існувала ще до великого розселення 
слов‘ян, яке тривало у V–VІІ ст. Про це свідчить як термінологія, так і 
подібність багатьох елементів традиційної культури усіх слов‘янських народів. 

Найдавнішими злаковими культурами на українських землях були ярі, 
таким чином обрядово-звичаєвий супровід весняної оранки та сівби 
характеризується більшою кількістю інваріантів, збереженістю архаїчних 
елементів ритуалів. Ботанічні особливості злакових культур визначали час 
виконання обрядів під час сівби та збору врожаю. Однак переміщення звичаїв 
та обрядів із весняної сівби на осінь таки відбулося, етнографічні матеріали 
зібрані дослідниками протягом ХІХ–ХХІ ст. навіть свідчать про більшу 
кількість звичаїв та обрядів пов‘язаних із озимим збіжжям (жито, пшениця). 
Це пояснюється місцем злакових культур у традиційному харчуванні 
українців, адже починаючи з давньоруського періоду хліб випікали в 
основному із озимого жита. 

В українців відмінності обрядово-звичаєвого супроводу під час сівби 
ярини та озимини проявилися в основному при виборі часу початку і 
завершення сівби, збіжжя, яким розпочинали сівбу (зерно з атрибутів 
жниварства), ступінь ритуалізованості. Інший важливий аспект – це 
ландшафтно-кліматичні умови, які визначали поширення тієї чи іншої 
злакової культури, а у випадку з озиминою – розвиток систем сівозміни. 

Ярі та озимі злакові культури визначали свято врожаю – яке в 
християнський період отримало прив‘язку до котрогось із свят (аналогічно й 
час сівби пов‘язаний із святами християнського літургійного календаря). В 
давніх слов‘ян час польових робіт був пов‘язаний з весняним та осіннім 
рівноденням. Головна злакова культура визначала атрибут жниварства під час 
різдвяних свят, тут помітна закономірність: в українців Карпат (бойки, лемки 
і гуцули) ці атрибути були з ярих культур – овес, ячмінь, натомість в 
рівнинній частині України домінантними були озимі злакові культури, тому 
атрибути жниварства (сніп, вінок та ―борода‖) були з озимого жита та 
пшениці. Поширення з кін. ХІХ ст. на Поділлі атрибутів жниварства з вівса 
пов‘язано з соціально-економічними умовами (зменшення кількості волів та 
збільшення кількості коней спричинило розширення посівів вівса, який 
жнивували останнім. Отож звичаї виготовлення атрибутів жниварства з 
останньої культури просто перемістились з озимих пшениці і жита на яру 
культуру – овес). 

Українські селяни зважали на ботанічні особливості кожної із культур, 
важливим був і кліматичний фактор, адже озимина піддавалася впливу 
низької температури. З цим, на мою думку, пов‘язана відмінність захисних 
обрядових дій щодо озимини та яровини. Проаналізувавши народні прикмети, 
які стосуються злакових культур, дійшов висновку, що вони є досить пізні за 
походженням (важливі чинники, які це спричинили: похолодання ХVІ–
ХVІІ ст. котре змістило час сівби та період вегетації; реформа календаря, 
коли відбувся перехід з Юліанського на Григоріанський). 
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Висвітлено основні результати дослідження оборонної лінії на схилі 
південно-західної частини ур. “Замчисько” (Пліснеський археологічний 
комплекс) у 2009 р. Охарактеризовано виявлені деструкції оборонних 
споруд, час їхнього функціонування та динаміку розвитку. 
Ключові слова: Пліснеський археологічний комплекс, ур. “Замчисько”, 
оборонна споруда, слов’янський період, давньоруський період. 
 
Велику роль у полісній та бургівській моделях Пліснеська (рис. 1) 

[2; 3, С. 282–283; 6, С. 228; 8, С. 5–12] відігравали оборонні рубежі, які 
витворювали складні системи захисту міста протягом різних періодів його 
функціонування. Один з найбільш цікавих відрізків фортифікацій Пліснеська 
знаходиться в ур. ―Замчисько‖, яке протягом давньоруського часу було 
укріпленою площадкою бургівського городища (дитинцем). Свідчення цьому – 
оборонна лінія, що обмежувала зазначену частину городища з півночі. Її 
дослідження проводилося І. Старчуком у 1946 р. [1, С. 77] та М. Филипчуком у 
2000 р. [4, С. 31–32; 5, С. 206]. Результати останніх робіт дозволили говорити 
про два періоди функціонування оборонної лінії: слов‘янський (протягом Х ст.) 
та давньоруський (час припинення функціонування лінії захисту – 
рубіж ХІІ/ХІІІ ст.) [4, С. 31–32; 6, С. 221]. 

Як з‘ясувалося, досліджуваний оборонний рубіж був не єдиним, який 
обмежував ур. ―Замчисько‖. Вздовж західної та південно-східної площадок 
урочища простягнулися невеличкі укріплення по краю та схилах місцевого 
плато. До останнього часу вони ще не були предметом польових досліджень. 
Для з‘ясування конструкції та часу функціонування вказаних укріплень, у 
південно-західній частині ур. ―Замчисько‖ (в напрямку до ур. ―Оленин Парк‖) у 
2009 р. було закладено розкоп ІІ, площею 37 м² (див. рис. 1) [9, С. 16–20]. Як 
виявилося у процесі робіт, верхня частина ґрунту в межах верхнього плато 
городища була поруйнованою до гл. 0,30 м від рівня сучасної поверхні. 
Основна тому причина – глибока оранка, яка проводилася на площі 
літописного міста аж до 1965 р. Змивними процесами до гл. 0,20 м також було 
пошкоджено схил південно-західної частини ур. ―Замчисько‖ (рис. 8). 
Культурний шар, зафіксований у розкопі ІІ, представлений чорними 
гумусованими суглинками, які насичені уламками кружальної кераміки, 
фрагментами кісток, камінням, глиняною вимазкою, а іноді й вугликами. 
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Подекуди траплялися артефакти, виготовлені із заліза (цвяхи, ножики, вістря 
стріл, скоби тощо). В результаті пошукувань вдалося зафіксувати і дослідити 4 
асинхронні об‘єкти . 

Об’єкт № 1 виявлено у кв. А 2 – Е 5 на гл. 0,35–0,80 м від рівня сучасної 
поверхні. Його рештки представлені ґрунтовою платформою (в перетині 
лінзоподібної форми), спорудженою з верстви світло–жовтого 
перевідкладеного лесу з кам‘яними включеннями, а також трьома 
паралельними канавками (від горизонтальних колод), які розташовувалися 
поверх насипу. Ширина між зовнішньою та внутрішньою колодами (найбільш 
ймовірною саме між передньою і задньою стінами будівлі) складала 3,6 м. 
Швидше за все, споруда була зрубною, на кшталт заборол (рис. 2, 3, 7; фото 1). 

В прошарку, що перекриває внутрішній схил земляної платформи, 
виявлено фрагменти вінця, боковини та денця кружальних горщиків 
др. пол. ХІІ ст. – сер. ХІІІ ст. Цим же часом, найбільш ймовірно, й слід 
продатувати й об. № 1. 

Об’єкт № 2 зафіксовано у кв. А 1. Вже на гл. 0,25–0,30 м від рівня 
сучасної поверхні вдалося простежити верхню межу заповнення прямокутної в 
плані ями (парам. 1,20×1,80 м), орієнтованої по осі північний схід – південний 
захід. Північно-західний кут ями перекривав внутрішню частину об. № 1. 
Максимальна глибина заповнення, представленого орними гумусними 
ґрунтами, сягала 0,40–0,50 м. Саме тут, на ―долівці‖ об‘єкту, знаходився скелет 
коня, що зберігся у правильному анатомічному порядку. Він лежав на правому 
боці, а його голова була повернута у сторону південного заходу 
(рис. 2, 4, 7; фото 2). В заповненні об‘єкту зафіксовано чимало рухомих 
знахідок, зокрема, рештки кружального посуду, вістря стріл, фрагмент кінської 
збруї, цвях вухналь, фрагмент ножика, дверний ключ та ін. 

Віднайдений керамічний матеріал слід віднести до сер. ХІІ – сер. ХІІІ ст. 
Враховуючи той факт, що об. № 2 перекривав об. № 1, перший з них слід 
датувати сер. – др. пол.  ХІІІ ст. 

Об’єкт № 3 знаходився у кв. А 3–4 на гл. 1,20–1,40 м від рівня сучасної 
поверхні. Це – рештки наземної прибудови до валу, що знаходилася під 
об. № 1. Вони представлені ледь заглибленим котлованом шир. 3,6 м, 
заповнення якого складалося з чорних гумусних суглинків, з вкрапленнями 
глиняної вимазки, дрібного каміння та вугілля. Долівка споруди практично 
повністю покрита вугільно-зольним прошарком. Тут, в межах передньої стіни, 
простежено рештки спресованої горілої колоди, каміння середніх розмірів та 
верхні частини кружального керамічного посуду кін. Х ст. (рис. 2, 5; фото 3) 
Таким чином, згідно стратиграфічних даних та рухомого матеріалу, час 
припинення функціонування об. № 3 слід віднести до кін. Х ст. 
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національного університету ім. Івана Франка, начальника Пліснеської археологічної експедиції 
М. Филипчука, за участю студентів старших курсів історичного факультету зазначеного вузу – 
В. Шелепа та А. Филипчука. 
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 Дослідження проводилися під керівництвом директора Інституту археології Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, начальника Пліснеської археологічної експедиції 
М. Филипчука, за участю студентів старших курсів історичного факультету зазначеного вузу – 
В. Шелепа та А. Филипчука. 
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Об’єкт № 4 відкрито у кв. А 11 – 13 на широкому ескарпі місцевого 
стрімкого схилу плато. Його залишки репрезентовано наземною будівлею, яка 
східною стороною ледь врізалася у схил. Заповнення споруди сформоване з 
чорних гумусних суглинків, дрібного каміння, вугілля, глиняної вимазки та 
уламків і фрагментів кружальних горщиків сер. – пер. пол. ХІІІ ст. Контури 
об‘єкта вдалося простежити з гл. 0,30–0,60 м від рівня сучасної поверхні. 
Східна його стінка представлена залишками похилої земляної стіни котловану, 
а західна – межею поширення долівки та доволі сильно поруйнованою 
кам‘яною кладкою. Ширина споруди сягає близько 4,00 м (рис. 6). Отже, на 
основі рухомого матеріалу та стратиграфічних спостережень над об. № 4, його 
можна віднести до сер. ХІІ – пер. пол. ХІІІ ст. 

 
     

 
Коротко підсумовуючи вищевикладене, відзначимо наступне. В 

розкопі ІІ 2009 р. вдалося відшукати 4 об‘єкти (3 з яких – оборонного 
призначення): дерев‘яні укріплення типу заборол (об’єкт № 1), яму з конем 
(―поховання‖ ?) (об’єкт № 2), земляний насип та наземну прибудову до валу 
(об’єкт № 3), а також наземну будівлю, споруджену на ескарпі стрімкого 
місцевого схилу (об’єкт № 4). До слов‘янського періоду слід віднести об. № 3, 
час припинення функціонування якого припадає на кін. Х ст. Поверх нього, в 
давньоруський період, було споруджено об. № 1, який відноситься до 
др. пол. ХІІ ст. – сер. ХІІІ ст. Приблизно в тогочасі (сер. ХІІ – 
пер. пол. ХІІІ ст.), нижче по схилу функціонував об. № 4. Найпізнішим у 
розкопі виявився об. № 2, який був закладеним десь у рамках сер. – 
др. пол. ХІІІ ст. 

Отримана у процесі робіт інформація дозволяє по-перше, стверджувати 
існування оборонного рубежу з західної та, ймовірно, й південно-східної сторін 
ур. ―Замчисько‖; а, по-друге, визначити час функціонування досліджених 
фортифікацій двома основними періодами функціонування слов‘яно-руських 
старожитностей Пліснеська. Подальші дослідження у цьому напрямку 
допоможуть з‘ясувати призначення ескарпованих площадок, що знаходяться 
нижче по схилу західної частини місцевого урочища. 
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Рис. 1. План Пліснеська, ур. ―Замчисько‖ 
та місце закладання розкопу ІІ 2009 р. 
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Рис. 2. Місце закладання розкопу ІІ 2009 р. та загальний план і профілі 
об‘єктів (№№ – 1–3) східної його частини. 
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Рис. 3. План і профіль об‘єкта № 1. 
 

 
 

Рис. 4. План і профіль об‘єкта № 2. 
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Рис. 3. План і профіль об‘єкта № 1. 
 

 
 

Рис. 4. План і профіль об‘єкта № 2. 
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Рис. 5. План і профіль об‘єкта № 3. 
 

 
 

Рис. 6. План і профіль об‘єкта № 4. 
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Рис. 7. Профіль південно-східної частини розкопу ІІ, 2009 р. 
Перерізи об‘єктів №№ 1, 2. 
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Рис. 8. План і профіль центральної частини розкопу ІІ, 2009 р. 
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Фото 1. Деструкції об‘єкта № 1. 
 
 

 
 

Фото 2. Деструкції об‘єкта № 2. 
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Фото 1. Деструкції об‘єкта № 1. 
 
 

 
 

Фото 2. Деструкції об‘єкта № 2. 
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Фото 3. Деструкції об‘єкта № 3. 
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This article describes the key results of the investigation of defensive line on 
the slope of the southwestern part of tract “Zamchusko” (Plisnesko 
archaelogical complex) in 2009. The author described the discovered 
destruction of defensive constructions, time of its functioning, and dynamics of 
development. 
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Фото 3. Деструкції об‘єкта № 3. 
 

 151 

INVESTIGATIONS OF DEFENSIVE LINE ON THE SLOPE 
OF THE SOUTHWESTERN PART OF TRACT “ZAMCHYSKO” 
(PLISNESKO ARCHAELOGICAL COMPLEX) IN 2009 
 
M. Fylypchuk*, V. Shelep**, A. Fylypchuk** 
 
* Ivan Franko Lviv National University 
Universytetska St. 1, Lviv, 79000, e-mail: archeofilip@ukr.net  
** Administration of Historical and Cultural Reserve “Ancient Plisnesk” 
V. Vynnychenko St. 14, Lviv, 79008,  
e-mail: plisnesko@ukr.net, archandrij@ukr.net 

 
This article describes the key results of the investigation of defensive line on 
the slope of the southwestern part of tract “Zamchusko” (Plisnesko 
archaelogical complex) in 2009. The author described the discovered 
destruction of defensive constructions, time of its functioning, and dynamics of 
development. 
Key words: Plisnesko archaeological complex, tract “Zamchysko”, defensive 
building, Slavic period, Old Russ period. 
 



 152 
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М. Филипчук*, А. Филипчук** 
 
* Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, e-mail: archeofilip@ukr.net 
** Адміністрація історико-культурний заповідник “Давній Пліснеськ” 
вул. В. Винниченка, 14, м. Львів, 79008, e-mail: archandrij@ukr.net 
 
Висвітлено основні результати дослідження лінії захисту № 3 (валу № 6) 
Пліснеського археологічного комплексу. Охарактеризовано виявлені 
деструкції оборонних споруд, час їхнього функціонування та динаміку 
розвитку.  
Ключові слова: Пліснеський археологічний комплекс, Пліснеськ, оборонні 
споруди, лінія захисту № 3, вал № 6, слов’янський період, давньоруський 
період. 
 
В 2013 р. польові дослідження Пліснеського археологічного комплексу 

проводилися у кількох місцях [15]. Один з розкопів (розкоп І) було закладено 
на території т.зв. ―верхнього плато‖ Пліснеського городища, перпендикулярно 
до оборонної лінії № 3 (валу № 6) (рис. 1) . Головна мета пошукових робіт 
полягала у з‘ясуванні конструктивних особливостей, часу, етапів 
функціонування укріплення, характеру забудови західної ділянки городища 
(між лініями захисту № 3 та № 4), а також у співвіднесенні цієї забудови із 
наявними оборонними спорудами.  

Для виконання поставлених завдань північна частина розкопу І (24 м²) 
була спрямована з вершини земляного валу до його підніжжя і далі у бік 
внутрішньої частини укріпленої ділянки городища. З цього ж місця, у 
південному напрямку розкоп було продовжено траншею (довж. 14 м). Загальна 
площа розкопу становила 46 м² (рис. 2). Нумерація квадратів проходила з 
півночі на південь, тобто від вершини насипу до його підніжжя.  

Після зняття лісової підстилки (північна частина розкопу) та дернового 
шару (решта розкопу) проводилися постійні зачищення досліджуваної площі. 
Фіксація культурних нашарувань та залишків синхронних і асинхронних 
об‘єктів велися відносно рівня сучасної та, по-можливості, тогочасної поверхні 
й абсолютного рівня, який прокладений через найвищу відмітку на вершині 
збереженого валу. Відбір рухомого матеріалу здійснювався як із заповнення 
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об‘єктів, так і безпосереньо ―in situ‖. При цьому, лише матеріали, здобуті в 
останній спосіб, залучалися для датування виявлених споруд. Культурні 
нашарування в цьому місці городища були представлені чорними, темно-
сірими, сірими суглинками, світло-палевими лесами та глеями.  

В межах досліджуваної площадки Пліснеська верхня частина 
культурного шару, здебільшого до гл. 0,25–0,30 м, виявилася перевідкладеною 
(до 1965 р. територія верхнього плато городища постійно розорювалася). В 
результаті, на внутрішніх схилах валу проходили змивні процеси. Як виявилося 
в процесі досліджень, сучасна вершина валу є значно поруйнованою, як 
природними так і антропогенними чинниками. З напільної сторони насипу 
коренева система дерев добре скріплювала даний схил. В той же час, постійне 
заорювання ґрунту до гребеня валу та його підніжжя сформувало тут 
перевідкладений культурний шар товщ. від 0,55 до 0,70 м, який представлений 
чорними гумусними суглинками, що насичені рухомими артефактами 
(насамперед фрагментами та уламками кружальної кераміки). Керамічний 
посуд здебільшого був репрезентований боковинами, рідше – верхніми 
частинами кухонних горщиків, що відносяться до двох культурно-
хронологічних горизонтів: слов‘янського (період ІІ: ІХ–Х ст.) та 
давньоруського (період І: ХІ ст.). 

Об’єкт № 1 виявлено у кв. А 2, А–Б 3, на гл. 0,35–0,65 м від рівня 
сучасної поверхні (рис. 2, 3; фото 1). Його залишки представлені валоподібним 
насипом (із шару світло-жовтого перевідкладеного лесу), який у західній 
частині зазначених квадратів виявився поруйнованою наземною спорудою 
(об‘єктом № 2). Збережена ширина насипу, котру вдалося виявити і дослідити 
становила бл. 4,00 м.; уціліла висота валу – лише 0,20 м. Річ зрозуміла, 
окреслені параметри зовсім не відповідали первісним розмірам оборонної 
споруди. 

Паралельно до гребеня валу, власне під насипом, в кв. А 2, А–Б 3, на 
гл. 0,50–0,65 м виявлено залишки наземної прибудови, шир. 3,00–3,10 м. Її 
заповнення представлене темними суглинками, які дещо насичені вугликами. У 
верхній частині насипу валу віднайдено фрагменти вінець та боковини 
кружальних горщиків, випал та текстура керамічного тіста яких дозволяють 
віднести їх до Х ст. В наземній прибудові було віднайдено придонну частину 
кружального горщика, продатовану дещо конкретніше – др. пол. Х ст. 
Найбільш ймовірно, що саме цим часом й слід датувати існування, або ж 
припинення функціонування об‘єкту № 1.  

Залишки об’єкта № 2 знаходився у кв. А 1 (див. рис. 2, 3; фото 2). Його 
верхні контури простежено вже з гл. 0,65 м від рівня сучасної поверхні. 
Подальші пошукові роботи дали підстави стверджувати, що це – південно-
східна частина наземної споруди (розм. 2,00–?×0,45–?×0,25 м), яка була 
представлена чорним гумусним заповненням.  

В об‘єкті на рівні його долівки виявлено уламки кружальних горщиків 
ХІ ст. З огляду на стратиграфію, дана споруда була найпізнішою у розкопі. І 
хоча вона знаходилася практично на вершині не функціонуючого валу, до лінії 
захисту відношення не мала. 
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Висвітлено основні результати дослідження лінії захисту № 3 (валу № 6) 
Пліснеського археологічного комплексу. Охарактеризовано виявлені 
деструкції оборонних споруд, час їхнього функціонування та динаміку 
розвитку.  
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В 2013 р. польові дослідження Пліснеського археологічного комплексу 

проводилися у кількох місцях [15]. Один з розкопів (розкоп І) було закладено 
на території т.зв. ―верхнього плато‖ Пліснеського городища, перпендикулярно 
до оборонної лінії № 3 (валу № 6) (рис. 1) . Головна мета пошукових робіт 
полягала у з‘ясуванні конструктивних особливостей, часу, етапів 
функціонування укріплення, характеру забудови західної ділянки городища 
(між лініями захисту № 3 та № 4), а також у співвіднесенні цієї забудови із 
наявними оборонними спорудами.  

Для виконання поставлених завдань північна частина розкопу І (24 м²) 
була спрямована з вершини земляного валу до його підніжжя і далі у бік 
внутрішньої частини укріпленої ділянки городища. З цього ж місця, у 
південному напрямку розкоп було продовжено траншею (довж. 14 м). Загальна 
площа розкопу становила 46 м² (рис. 2). Нумерація квадратів проходила з 
півночі на південь, тобто від вершини насипу до його підніжжя.  

Після зняття лісової підстилки (північна частина розкопу) та дернового 
шару (решта розкопу) проводилися постійні зачищення досліджуваної площі. 
Фіксація культурних нашарувань та залишків синхронних і асинхронних 
об‘єктів велися відносно рівня сучасної та, по-можливості, тогочасної поверхні 
й абсолютного рівня, який прокладений через найвищу відмітку на вершині 
збереженого валу. Відбір рухомого матеріалу здійснювався як із заповнення 
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об‘єктів, так і безпосереньо ―in situ‖. При цьому, лише матеріали, здобуті в 
останній спосіб, залучалися для датування виявлених споруд. Культурні 
нашарування в цьому місці городища були представлені чорними, темно-
сірими, сірими суглинками, світло-палевими лесами та глеями.  

В межах досліджуваної площадки Пліснеська верхня частина 
культурного шару, здебільшого до гл. 0,25–0,30 м, виявилася перевідкладеною 
(до 1965 р. територія верхнього плато городища постійно розорювалася). В 
результаті, на внутрішніх схилах валу проходили змивні процеси. Як виявилося 
в процесі досліджень, сучасна вершина валу є значно поруйнованою, як 
природними так і антропогенними чинниками. З напільної сторони насипу 
коренева система дерев добре скріплювала даний схил. В той же час, постійне 
заорювання ґрунту до гребеня валу та його підніжжя сформувало тут 
перевідкладений культурний шар товщ. від 0,55 до 0,70 м, який представлений 
чорними гумусними суглинками, що насичені рухомими артефактами 
(насамперед фрагментами та уламками кружальної кераміки). Керамічний 
посуд здебільшого був репрезентований боковинами, рідше – верхніми 
частинами кухонних горщиків, що відносяться до двох культурно-
хронологічних горизонтів: слов‘янського (період ІІ: ІХ–Х ст.) та 
давньоруського (період І: ХІ ст.). 

Об’єкт № 1 виявлено у кв. А 2, А–Б 3, на гл. 0,35–0,65 м від рівня 
сучасної поверхні (рис. 2, 3; фото 1). Його залишки представлені валоподібним 
насипом (із шару світло-жовтого перевідкладеного лесу), який у західній 
частині зазначених квадратів виявився поруйнованою наземною спорудою 
(об‘єктом № 2). Збережена ширина насипу, котру вдалося виявити і дослідити 
становила бл. 4,00 м.; уціліла висота валу – лише 0,20 м. Річ зрозуміла, 
окреслені параметри зовсім не відповідали первісним розмірам оборонної 
споруди. 

Паралельно до гребеня валу, власне під насипом, в кв. А 2, А–Б 3, на 
гл. 0,50–0,65 м виявлено залишки наземної прибудови, шир. 3,00–3,10 м. Її 
заповнення представлене темними суглинками, які дещо насичені вугликами. У 
верхній частині насипу валу віднайдено фрагменти вінець та боковини 
кружальних горщиків, випал та текстура керамічного тіста яких дозволяють 
віднести їх до Х ст. В наземній прибудові було віднайдено придонну частину 
кружального горщика, продатовану дещо конкретніше – др. пол. Х ст. 
Найбільш ймовірно, що саме цим часом й слід датувати існування, або ж 
припинення функціонування об‘єкту № 1.  

Залишки об’єкта № 2 знаходився у кв. А 1 (див. рис. 2, 3; фото 2). Його 
верхні контури простежено вже з гл. 0,65 м від рівня сучасної поверхні. 
Подальші пошукові роботи дали підстави стверджувати, що це – південно-
східна частина наземної споруди (розм. 2,00–?×0,45–?×0,25 м), яка була 
представлена чорним гумусним заповненням.  

В об‘єкті на рівні його долівки виявлено уламки кружальних горщиків 
ХІ ст. З огляду на стратиграфію, дана споруда була найпізнішою у розкопі. І 
хоча вона знаходилася практично на вершині не функціонуючого валу, до лінії 
захисту відношення не мала. 
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Об’єкт № 3 (вал та наземна прибудова до нього) зафіксовано у кв. А 1, 
А2, А–Б 3, на гл. 0,50–0,60 м від рівня сучасної поверхні (рис. 4, 5; фото 2, 3). 
Залишки об‘єкта виявилися перекритими земляним насипом. Деструкції 
досліджуваної споруди представлені ледь заглибленим котлованом 
(шир. 3,35 м), який був заповнений чорними гумусними суглинками, з 
вкрапленнями глиняної вимазки, дрібного каміння та вугілля. В кв. А 3, зі 
сторони внутрішнього майданчика, було простежено виступ підквадратної 
форми – ймовірні рештки ―входу‖. На долівці, що практично повністю 
покривалася вугільно-зольним прошарком, знаходилось дрібне каміння та 
окремі фрагменти кружального керамічного посуду, які слід віднести до 
пер. пол. Х ст. Загалом, як рухомий матеріал, так і стратиграфічні 
спостереження вказують, що час припинення функціонування об‘єкта № 3 
можна віднести до сер. Х ст.  

Залишки об’єкта № 4 простежено у кв. Б 4–5 (див. рис. 4, 5; фото 3). 
Абриси верхньої частини його заповнення знаходилися на гл. 0,50–0,60 м від 
рівня сучасної поверхні, на межі світло-сірих опідзолених суглинків. Об‘єкт 
представлений лінзоподібним у січенні заглибленням 
(розм. 2,00-?×0,90-1,30×0,45 м). Зі східної сторони його перекривають світло-
жовті перевідкладені суглинки, які потрапили сюди з насипу валу. Навколо 
об‘єкта, на рівні світло-сірих опідзолених суглинків, поширювався вугільно-
зольний прошарок (товщ. 0,03–0,05 м). Безпосередньо у гумусному заповненні 
споруди виявлено кості тварин, глиняну вимазку, фрагменти залізних шлаків, 
криці, залізний предмет та уламки кружальних горщиків сер. – кін. Х ст. Цим 
же часом слід й продатувати саму наземну споруду. Зрештою, стратиграфічні 
спостереження дозволяють стверджувати, що об‘єкт № 4 функціонував 
одночасно з об‘єктом № 3.  

Об’єкт № 5 представлений залишками південно-східного кута 
заглибленого житла, які виявлено у кв. А 1 на гл. 1,40 м від рівня сучасної 
поверхні (рис. 6; фото 4). Навколо відкритої частини земляного котловану 
зафіксовано рештки поруйнованого штучного нарощення земляних стін, (шир. 
бл. 1,00 м та вис. 0,20–0,25 м). Параметри відкритої частини котловану 
становили 0,75-?×0,90-?×0,70 м. Заповнення об‘єкту представлене сірими 
гумусними суглинками, які залягали трьома шарами: 
світло-сірі→темно-сірі→світло-сірі. Земляні стіни котловану – дещо похилі. В 
його нижній частині збереглися фрагменти струхлявілих плах – решток 
дерев‘яних стін. В заповненні споруди віднайдено уламки денець, боковин та 
вінець кружальних горщиків рубежу ІХ–Х ст. Враховуючи це, а також 
стратиграфію об‘єкту, його слід з ним продатувати цим же часом.  

Об’єкт № 6 відкритий у кв. А 10 (рис. 7). Він представлений залишками 
північно-західного кута заглибленого котловану. Верхні абриси об‘єкту 
простежувалися на гл. 0,60 м від рівня сучасної поверхні (на межі світло-сірих 
опідзолених суглинків). Ширина відкритої частини споруди сягала 0,40-?, 
довжина –  0,90-?, а глибина – 0,48 м. Земляні стінки котловану мали незначний 
нахил. 
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Заповнення об‘єкту складалося з темно-сірих слабо гумусних суглинків. 
Жодних керамічних матеріалів тут не віднайдено. Стратиграфічні 
спостереження однозначно вказують, що ця споруда знаходиться в 
слов‘янському шарі і може бути віднесена до ІХ/Х ст. Поки що невідомо, яке 
призначення мав цей об‘єкт, оскільки його більша (східна) частина виходить за 
межі розкопу.  

Після проведення пошукових робіт розкоп І було законсервовано. 
 

     
 
Отже, результати отримані під час дослідження лінії захисту № 3 

(валу № 6) дають підстави констатувати наступне: 
1) найпізнішим об‘єктом у розкопі була споруда наземного типу ХІ ст. 

(об’єкт № 2), яка не має жодного відношення до лінії захисту; 
2) об’єкти №№ 1 та 3 складалися із земляних насипів (власне валів) та 

наземних прибудов до останніх. Залишки обох сильно поруйновані 
природними та антропогенними процесами, що проходили після припинення їх 
функціонування; об‘єкт № 1 можна датувати другою, а об‘єкт № 3 – першою 
половиною Х ст.; 

3) об’єкт № 3 (вал з наземною прибудовою) перекривав рештки не 
функціонуючого житла рубежу ІХ–Х ст.;  

4) оборонних споруд давньоруського часу в розкопі І не виявлено; 
5) у давньоруський період в ур. ―Високе городиско‖ (―верхнє плато‖ 

Пліснеська) функціонували споруди житлово-господарського призначення; з 
поміж них – об‘єкт № 2, виявлений у розкопі І. 

Загалом, одержані у процесі польових робіт 2014 р. відомості у черговий 
раз спростовують тезу про те, що літописне городище Пліснеськ займало чи не 
всю територію ур. ―Високе городиско‖ [1; 2]. І справді, поширення культурного 
шару першого (ХІ ст.), а нерідко й другого (ХІІ–ХІІІ ст.) періодів 
давньоруського часу трапляється на усій зазначеній площі. Однак, 
давньоруські фортифікації зафіксовані лише в ур. ―Оленин Парк‖ [3, С. 14–15; 
6, С. 224; 10; 16] та ур. ―Замчисько‖ [4, С. 31–32; 5, С. 206; 6, С. 221]. Жодна з 
наступних оборонних ліній, які йдуть у напрямку напільної сторони високого 
плато Пліснеська не має слідів фортифікацій давньоруського часу [7–14; 17–
19]. Така інформація є важливою з огляду на відтворення загальної картини 
розвитку Пліснеського городища у слов‘яно-руський період. 

Не менш важливим є й датування двох горизонтів оборонних споруд 
слов‘янського часу (перша та друга половина Х ст.). Звичайно, важко 
достовірно визначити конкретну хронологію того чи іншого об‘єкту, проте вже 
не перший сезон розкопок ліній захисту на пам‘ятці вказує на те, що усі 
слов‘янські оборонні рубежі (як і досліджувана лінія захисту), гинуть в кінці 
Х ст. А ось десь у першій половині, або ж у середині Х ст. має місце заміна 
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Об’єкт № 3 (вал та наземна прибудова до нього) зафіксовано у кв. А 1, 
А2, А–Б 3, на гл. 0,50–0,60 м від рівня сучасної поверхні (рис. 4, 5; фото 2, 3). 
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споруди виявлено кості тварин, глиняну вимазку, фрагменти залізних шлаків, 
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же часом слід й продатувати саму наземну споруду. Зрештою, стратиграфічні 
спостереження дозволяють стверджувати, що об‘єкт № 4 функціонував 
одночасно з об‘єктом № 3.  

Об’єкт № 5 представлений залишками південно-східного кута 
заглибленого житла, які виявлено у кв. А 1 на гл. 1,40 м від рівня сучасної 
поверхні (рис. 6; фото 4). Навколо відкритої частини земляного котловану 
зафіксовано рештки поруйнованого штучного нарощення земляних стін, (шир. 
бл. 1,00 м та вис. 0,20–0,25 м). Параметри відкритої частини котловану 
становили 0,75-?×0,90-?×0,70 м. Заповнення об‘єкту представлене сірими 
гумусними суглинками, які залягали трьома шарами: 
світло-сірі→темно-сірі→світло-сірі. Земляні стіни котловану – дещо похилі. В 
його нижній частині збереглися фрагменти струхлявілих плах – решток 
дерев‘яних стін. В заповненні споруди віднайдено уламки денець, боковин та 
вінець кружальних горщиків рубежу ІХ–Х ст. Враховуючи це, а також 
стратиграфію об‘єкту, його слід з ним продатувати цим же часом.  

Об’єкт № 6 відкритий у кв. А 10 (рис. 7). Він представлений залишками 
північно-західного кута заглибленого котловану. Верхні абриси об‘єкту 
простежувалися на гл. 0,60 м від рівня сучасної поверхні (на межі світло-сірих 
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призначення мав цей об‘єкт, оскільки його більша (східна) частина виходить за 
межі розкопу.  

Після проведення пошукових робіт розкоп І було законсервовано. 
 

     
 
Отже, результати отримані під час дослідження лінії захисту № 3 

(валу № 6) дають підстави констатувати наступне: 
1) найпізнішим об‘єктом у розкопі була споруда наземного типу ХІ ст. 

(об’єкт № 2), яка не має жодного відношення до лінії захисту; 
2) об’єкти №№ 1 та 3 складалися із земляних насипів (власне валів) та 

наземних прибудов до останніх. Залишки обох сильно поруйновані 
природними та антропогенними процесами, що проходили після припинення їх 
функціонування; об‘єкт № 1 можна датувати другою, а об‘єкт № 3 – першою 
половиною Х ст.; 

3) об’єкт № 3 (вал з наземною прибудовою) перекривав рештки не 
функціонуючого житла рубежу ІХ–Х ст.;  

4) оборонних споруд давньоруського часу в розкопі І не виявлено; 
5) у давньоруський період в ур. ―Високе городиско‖ (―верхнє плато‖ 

Пліснеська) функціонували споруди житлово-господарського призначення; з 
поміж них – об‘єкт № 2, виявлений у розкопі І. 

Загалом, одержані у процесі польових робіт 2014 р. відомості у черговий 
раз спростовують тезу про те, що літописне городище Пліснеськ займало чи не 
всю територію ур. ―Високе городиско‖ [1; 2]. І справді, поширення культурного 
шару першого (ХІ ст.), а нерідко й другого (ХІІ–ХІІІ ст.) періодів 
давньоруського часу трапляється на усій зазначеній площі. Однак, 
давньоруські фортифікації зафіксовані лише в ур. ―Оленин Парк‖ [3, С. 14–15; 
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наступних оборонних ліній, які йдуть у напрямку напільної сторони високого 
плато Пліснеська не має слідів фортифікацій давньоруського часу [7–14; 17–
19]. Така інформація є важливою з огляду на відтворення загальної картини 
розвитку Пліснеського городища у слов‘яно-руський період. 

Не менш важливим є й датування двох горизонтів оборонних споруд 
слов‘янського часу (перша та друга половина Х ст.). Звичайно, важко 
достовірно визначити конкретну хронологію того чи іншого об‘єкту, проте вже 
не перший сезон розкопок ліній захисту на пам‘ятці вказує на те, що усі 
слов‘янські оборонні рубежі (як і досліджувана лінія захисту), гинуть в кінці 
Х ст. А ось десь у першій половині, або ж у середині Х ст. має місце заміна 
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старих укріплень на нові (перебудова). Таку ж динаміку розвитку лінії захисту 
№ 3 (валу № 6) вдалося зафіксувати у процесі розкопок 2014 р. 

Подальше вивчення даного оборонного рубежу дозволить сказати більше 
про його конструкції, конкретизувати динаміку розвитку, а відкриття ширшої 
площі між лініями захисту № 3 та № 4 сприятиме детальнішому вивченню 
забудови цієї ділянки городища. 
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Подальше вивчення даного оборонного рубежу дозволить сказати більше 
про його конструкції, конкретизувати динаміку розвитку, а відкриття ширшої 
площі між лініями захисту № 3 та № 4 сприятиме детальнішому вивченню 
забудови цієї ділянки городища. 
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Рис. 1. План Пліснеська, ур. ―Високе городиско‖ 
та місце закладання розкопу І 2014 р. 
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Рис. 2. Розкоп І 2014 р. Загальний план. 
Планіграфія та стратиграфія об‘єктів №№ 1 та 2. 

Давньоруський (І період) та слов‘янський (ІІ період) горизонти. 
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Рис. 3. Північна частина розкопу І 2014 р. 
Планіграфія та стратиграфія об‘єктів №№ 1 та 2. 

Давньоруський (І період) та слов‘янський (ІІ період) горизонти. 
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Рис. 4. Розкоп І 2014 р. Загальний план. 
Планіграфія та стратиграфія об‘єктів №№ 3 та 4. 

Слов‘янський горизонт (період ІІ). 
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Рис. 5. Північна частина розкопу І 2014 р. 
Планіграфія та стратиграфія об‘єктів №№ 3 та 4. 

Слов‘янський горизонт (період ІІ). 
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Рис. 6. Північна частина розкопу І 2014 р. 
Планіграфія та стратиграфія об‘єкту № 5. 

Слов‘янський горизонт (період ІІ). 
 
 
 
 
 
 
 

 165 

 

 
 

Рис. 7. Південна частина розкопу І 2014 р. 
Планіграфія та стратиграфія об‘єкту № 6. 

Слов‘янський горизонт (період ІІ). 
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Фото 1. Верхня частина заповнення об‘єкта № 1. 
 
 

 
 

Фото 2. Стратиграфія об‘єктів №№ 2 та 3. 
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Фото 3. Деструкцій об‘єктів №№ 3 та 4. 
 

 
 

Фото 4. Деструкції об‘єкта № 5. 
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Фото 3. Деструкцій об‘єктів №№ 3 та 4. 
 

 
 

Фото 4. Деструкції об‘єкта № 5. 
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described the discovered destruction of defensive constructions, time of its 
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Висвітлено основні результати дослідження лінії захисту № 1 (валу № 8) 
Пліснеського археологічного комплексу. Охарактеризовано виявлені 
деструкції оборонних споруд, час їхнього функціонування та динаміку 
розвитку.  
Ключові слова: Пліснеський археологічний комплекс, Пліснеськ, 
оборонні споруди, лінія захисту № 1, вал № 8, слов’янський період, 
давньоруський період. 

 
Порівняно з 200–літньою історією дослідження Пліснеська, вивчення 

оборонних рубежів пам‘ятки має зовсім невелику історію. Воно проводилося 
лише двома фахівцями: в кін. 40–х рр. ХХ ст. І. Старчуком [3, С. 77; 
4, С. 32–33], та впродовж 1990–2014 рр. – М. Филипчуком [8–10; 11, С. 206; 12; 
13, С. 138–140, 144–146; 14–18]. Починаючи із 2007 р., лаборантом на посаді 
керівника одного з розкопів, спрямованих на вивчення оборонних споруд 
Пліснеська, працював А. Филипчук: 2007 р. – Р. VІ (лінія захисту № 7, 
південний відтинок); 2008–09 рр. – Р. І (лінія захисту № 4); 2010 р. – Р. ІІ (лінія 
захисту № 7, північний відтинок); 2011 р. – Р. ІІ (лінія захисту № 5); 2012 р. – 
Р. І. (лінія захисту № 4); 2013 р. – Тр. ІІ (ритуальна лінія захисту на схилі 
ур. ―Оленин Парк‖); 2014 р. – Р. І. (лінія захисту № 3) [5–7; 15–18]. 

Загалом, зусиллями зазначених археологів вдалося дослідити зовнішні та 
більшість внутрішніх ліній захисту Пліснеського городища. З недосліджених 
до 2015 р. оборонних рубежів високого плато Пліснеська (ур. ―Оленин Парк‖, 
―Замчисько‖, ―Високе городиско‖) були лише перша та друга лінії захисту 
(вали №№ 8 та 7 відповідно). Саме тому, вивчення першої внутрішньої лінії 
оборони (валу № 8) на територію ур. ―Високе городиско‖ було пріоритетним 
завданням, яке перед собою ставили автори даної праці, приступаючи у 2015 р. 
до дослідження північної частини Пліснеського археологічного комплексу . 

Задля з‘ясування конструктивних особливостей, часу, можливих етапів 
функціонування лінії захисту № 1 (валу № 8), а також характеру забудови 
                                                           

 Польового сезону 2015 р. на базі комплексу мали місце дві експедиції. У південній частині 
Пліснеська працювала експедиція під керівництвом директора Інституту археології ЛНУ 
ім. Івана Франка – М. Филипчука. Роботами у північній частині археологічного комплексу 
керував м.н.с. зазначеної установи – А. Филипчук. 
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завданням, яке перед собою ставили автори даної праці, приступаючи у 2015 р. 
до дослідження північної частини Пліснеського археологічного комплексу . 

Задля з‘ясування конструктивних особливостей, часу, можливих етапів 
функціонування лінії захисту № 1 (валу № 8), а також характеру забудови 
                                                           

 Польового сезону 2015 р. на базі комплексу мали місце дві експедиції. У південній частині 
Пліснеська працювала експедиція під керівництвом директора Інституту археології ЛНУ 
ім. Івана Франка – М. Филипчука. Роботами у північній частині археологічного комплексу 
керував м.н.с. зазначеної установи – А. Филипчук. 
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західної ділянки Пліснеська (між лініями захисту № 1 та № 2), 
перпендикулярно до гребеня валу, за 12 м на захід від одного з ймовірних 
в‘їздів було закладено розкоп І (рис. 1). Західна частина розкопу у вигляді 
довгої траншеї (12×2 м) була спрямована через гребінь валу у бік внутрішньої 
(8×2 м) та напільної його сторін (3,5×2 м). Між ними, на рівні гребеня насипу 
валу (перпендикулярно до останнього), залишено контрольний профіль 
шириною 0,5 м. Східна частина розкопу являла собою додаткову прирізку 
(8×1,5 м), закладену через контрольний профіль (шир. 0,5 м) до основної 
траншеї. Більша частина прирізки заходила з гребеня валу у бік внутрішньої 
сторони лінії захисту. Розкриття додаткової площі було зумовлене 
необхідністю повніше вивчити об‘єкти, зафіксовані в основній траншеї. 
Загальна площа розкопу становила 40 м². Нумерація квадратів проходила від 
вершини насипу до його підніжжя і з цієї ж відмітки у бік напільної сторони 
валу.  

Після зняття дернового шару (товщ. 0,04–0,05 м) проводилися постійні 
зачищення досліджуваної площі. Фіксація культурних нашарувань та залишків 
синхронних і асинхронних об‘єктів велися відносно рівня сучасної та, по-
можливості, й тогочасної поверхні. Враховувався також абсолютний рівень, 
прокладений через найвищу відмітку на вершині збереженого валу. Відбір 
рухомого матеріалу здійснювався як із заповнення об‘єктів, так і безпосередньо 
―in situ‖. Однак, лише матеріали, що здобуті в останній спосіб, залучалися для 
датування зафіксованих споруд. Культурні нашарування в цьому місці 
городища були представлені: чорними суглинками (орний шар), чорними 
суглинками, які не були пошкодженими оранкою, чорними гумусними 
суглинками, темно-сірими опідзоленими суглинками, перевідкладеними 
лесовими ґрунтами, перевідкладеними ґрунтами із перехідного 
(т.зв. ―передматерикового‖) горизонту, а також іншими ґрунтами, 
перемішаними та утвореними на основі вищезазначених (із різним при цьому 
насиченням гумусованості). Слід зауважити, що у кв. А 1–5 та Б 3–4, поза 
межами об‘єктів, переважно у верхніх нашаруваннях (гл. від 0,20 до 0,60 м) 
віднайдено фрагменти керамічних виробів (денець, боковин, вінець, придонних 
та верхніх частин кружальних посудин), виріб невідомого призначення із 
чорного металу, а також уламки тваринних кісток. Керамічні вироби 
відносяться до широкого культурно-хронологічного діапазону (від ІХ до кін. 
ХІХ – поч. ХХ ст.). Абсолютна більшість фрагментів кераміки має відношення 
до Х ст. (слов‘янський період), а також кін. ХІ – поч. ХІІ ст. та ХІІ–ХІІІ ст. 
(давньоруський період). 

Об’єкт № 1 зафіксовано у кв. А–Б 1'–2 (рис. 2–7; фото 1). Його верхні 
контури простежувалися вже з глибини 0,22–0,60 м від рівня сучасної поверхні. 
Об‘єкт представлений валоподібним насипом із перевідкладених лесових 
суглинків та перевідкладеного перехідного ―передматерикового‖ горизонту. 

Доволі хороші уявлення про структуру цього насипу можна скласти на 
основі аналізу стратиграфії розкопу у кв. А 1'–1 (напільна сторона від гребеня 
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валу). Тут, опісля дернового шару та двох горизонтів чорних суглинків 
товщиною від 0,12 до 0,25 м кожен (верхній з них – колишній орний шар), 
вдалося зафіксувати почергове залягання перевідкладених лесових суглинків, 
перевідкладеного перехідного горизонту, а згодом і знову – перевідкладених 
лесів. Основа насипу валу знаходилася на непоруханому темно-сірому 
опідзоленому суглинку. Уціліла товщина горизонтів складала у середньому 
0,40–0,60 м. Цікаво, що у верстві чорних суглинків, а також у верхній частині 
об‘єкту (у шарі перевідкладених лесів), у кв. А 1, а частково й А 2, на глибині 
від 0,30 до 0,85 м простежувалося кілька ― плям‖ – свого роду вугільних 
прошарків з включенням кусків горілого дерева, що тягнулися вздовж гребеня 
валу (див. рис. 6–7). І хоча верхня частина фортифікацій була поруйнована 
оранкою, відносити виявлені вугільні прошарки до складових конструкцій 
оборонного типу немає сенсу. Тим більше, що у кв. А 1 трішки вище однієї з 
таких вугільних ―плям‖ (гл. 0,30 м) віднайдено фрагмент придонної частини 
керамічного виробу із каолінової глини, який датується кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Майже на верхній межі такої ―плями‖ було зафіксовано окремі металеві деталі 
від сільсько-господарської техніки др. пол. ХХ ст. 

Цікавими є й спостереження у кв. Б 1, де у планіграфічному зрізі опісля 
прошарку перевідкладених лесів, практично на гребені валу (гл. 0,85 м), у 
верстві перевідкладеного перехідного сильно насиченого вугіллям горизонту 
вдалося зафіксувати скупчення дрібних та середніх камінців. Продовження 
скупчення камінців було зафіксовано й у кв. Б 2, у шарі сильно гумусованих 
(―масних‖) чорних суглинків, теж насичених вугіллям (див. рис. 3). Можливо, 
це були деструкції якоїсь частини оборонної конструкції. Саме тут, поміж 
камінцями, у кв. Б 2 на глибині 0,80–1,20 м віднайдено фрагменти боковин, 
денець, придонних частин, вінець і верхньої частини кружальних посудин (рис. 
8, 1). Вони виготовлені на основі супіскової текстури тіста із домішками 
середнього та великого піску. Випал одних фрагментів редукований, у зломах 
стінок інших – простежуються чорне димлення без відновлювального випалу. 
Щодо вінець, то вони характеризуються ―класичним‖ чітким манжетом. 
Наведені ознаки дають підстави датувати ці керамічні рештки Х ст. 

Між іншим, у північній стінці східного краю розкопу (розріз З–З1) чітко 
видно, що перевідкладений лес залягав на верстві непоруханих темно-сірих 
опідзолених суглинків (див. рис. 5).  

У кв. А 2 об‘єкт № 1 конструктивно переходив в об’єкт № 1а 
(рис. 3, 4, 6; фото 1). Останній репрезентований ледь помітною прибудовою до 
валу, яка гарно фіксувалася у планіграфічному зрізі та в західній стінці розкопу 
(розріз Г–Г1) на глибині 0,60–1,10 м від рівня сучасної поверхні (кв. А 4). 
Максимально простежена довжина прибудови складала 4,45 м. Долівка об‘єкту 
виражена слабким гумусованим прошарком. У східній частині кв. А 2–3 вона 
була поруйнована котлованами заглиблених об‘єктів №№ 2/ 2а, а у кв. А 4 – ще 
й похованням (об‘єктом № 3). На долівці споруди, у кв. А 2 на глибині 0,90 м 
відшукано фрагмент денець кружальної посудини кін. Х ст. (рис. 8, 4). 
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західної ділянки Пліснеська (між лініями захисту № 1 та № 2), 
перпендикулярно до гребеня валу, за 12 м на захід від одного з ймовірних 
в‘їздів було закладено розкоп І (рис. 1). Західна частина розкопу у вигляді 
довгої траншеї (12×2 м) була спрямована через гребінь валу у бік внутрішньої 
(8×2 м) та напільної його сторін (3,5×2 м). Між ними, на рівні гребеня насипу 
валу (перпендикулярно до останнього), залишено контрольний профіль 
шириною 0,5 м. Східна частина розкопу являла собою додаткову прирізку 
(8×1,5 м), закладену через контрольний профіль (шир. 0,5 м) до основної 
траншеї. Більша частина прирізки заходила з гребеня валу у бік внутрішньої 
сторони лінії захисту. Розкриття додаткової площі було зумовлене 
необхідністю повніше вивчити об‘єкти, зафіксовані в основній траншеї. 
Загальна площа розкопу становила 40 м². Нумерація квадратів проходила від 
вершини насипу до його підніжжя і з цієї ж відмітки у бік напільної сторони 
валу.  

Після зняття дернового шару (товщ. 0,04–0,05 м) проводилися постійні 
зачищення досліджуваної площі. Фіксація культурних нашарувань та залишків 
синхронних і асинхронних об‘єктів велися відносно рівня сучасної та, по-
можливості, й тогочасної поверхні. Враховувався також абсолютний рівень, 
прокладений через найвищу відмітку на вершині збереженого валу. Відбір 
рухомого матеріалу здійснювався як із заповнення об‘єктів, так і безпосередньо 
―in situ‖. Однак, лише матеріали, що здобуті в останній спосіб, залучалися для 
датування зафіксованих споруд. Культурні нашарування в цьому місці 
городища були представлені: чорними суглинками (орний шар), чорними 
суглинками, які не були пошкодженими оранкою, чорними гумусними 
суглинками, темно-сірими опідзоленими суглинками, перевідкладеними 
лесовими ґрунтами, перевідкладеними ґрунтами із перехідного 
(т.зв. ―передматерикового‖) горизонту, а також іншими ґрунтами, 
перемішаними та утвореними на основі вищезазначених (із різним при цьому 
насиченням гумусованості). Слід зауважити, що у кв. А 1–5 та Б 3–4, поза 
межами об‘єктів, переважно у верхніх нашаруваннях (гл. від 0,20 до 0,60 м) 
віднайдено фрагменти керамічних виробів (денець, боковин, вінець, придонних 
та верхніх частин кружальних посудин), виріб невідомого призначення із 
чорного металу, а також уламки тваринних кісток. Керамічні вироби 
відносяться до широкого культурно-хронологічного діапазону (від ІХ до кін. 
ХІХ – поч. ХХ ст.). Абсолютна більшість фрагментів кераміки має відношення 
до Х ст. (слов‘янський період), а також кін. ХІ – поч. ХІІ ст. та ХІІ–ХІІІ ст. 
(давньоруський період). 

Об’єкт № 1 зафіксовано у кв. А–Б 1'–2 (рис. 2–7; фото 1). Його верхні 
контури простежувалися вже з глибини 0,22–0,60 м від рівня сучасної поверхні. 
Об‘єкт представлений валоподібним насипом із перевідкладених лесових 
суглинків та перевідкладеного перехідного ―передматерикового‖ горизонту. 

Доволі хороші уявлення про структуру цього насипу можна скласти на 
основі аналізу стратиграфії розкопу у кв. А 1'–1 (напільна сторона від гребеня 
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валу). Тут, опісля дернового шару та двох горизонтів чорних суглинків 
товщиною від 0,12 до 0,25 м кожен (верхній з них – колишній орний шар), 
вдалося зафіксувати почергове залягання перевідкладених лесових суглинків, 
перевідкладеного перехідного горизонту, а згодом і знову – перевідкладених 
лесів. Основа насипу валу знаходилася на непоруханому темно-сірому 
опідзоленому суглинку. Уціліла товщина горизонтів складала у середньому 
0,40–0,60 м. Цікаво, що у верстві чорних суглинків, а також у верхній частині 
об‘єкту (у шарі перевідкладених лесів), у кв. А 1, а частково й А 2, на глибині 
від 0,30 до 0,85 м простежувалося кілька ― плям‖ – свого роду вугільних 
прошарків з включенням кусків горілого дерева, що тягнулися вздовж гребеня 
валу (див. рис. 6–7). І хоча верхня частина фортифікацій була поруйнована 
оранкою, відносити виявлені вугільні прошарки до складових конструкцій 
оборонного типу немає сенсу. Тим більше, що у кв. А 1 трішки вище однієї з 
таких вугільних ―плям‖ (гл. 0,30 м) віднайдено фрагмент придонної частини 
керамічного виробу із каолінової глини, який датується кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Майже на верхній межі такої ―плями‖ було зафіксовано окремі металеві деталі 
від сільсько-господарської техніки др. пол. ХХ ст. 

Цікавими є й спостереження у кв. Б 1, де у планіграфічному зрізі опісля 
прошарку перевідкладених лесів, практично на гребені валу (гл. 0,85 м), у 
верстві перевідкладеного перехідного сильно насиченого вугіллям горизонту 
вдалося зафіксувати скупчення дрібних та середніх камінців. Продовження 
скупчення камінців було зафіксовано й у кв. Б 2, у шарі сильно гумусованих 
(―масних‖) чорних суглинків, теж насичених вугіллям (див. рис. 3). Можливо, 
це були деструкції якоїсь частини оборонної конструкції. Саме тут, поміж 
камінцями, у кв. Б 2 на глибині 0,80–1,20 м віднайдено фрагменти боковин, 
денець, придонних частин, вінець і верхньої частини кружальних посудин (рис. 
8, 1). Вони виготовлені на основі супіскової текстури тіста із домішками 
середнього та великого піску. Випал одних фрагментів редукований, у зломах 
стінок інших – простежуються чорне димлення без відновлювального випалу. 
Щодо вінець, то вони характеризуються ―класичним‖ чітким манжетом. 
Наведені ознаки дають підстави датувати ці керамічні рештки Х ст. 

Між іншим, у північній стінці східного краю розкопу (розріз З–З1) чітко 
видно, що перевідкладений лес залягав на верстві непоруханих темно-сірих 
опідзолених суглинків (див. рис. 5).  

У кв. А 2 об‘єкт № 1 конструктивно переходив в об’єкт № 1а 
(рис. 3, 4, 6; фото 1). Останній репрезентований ледь помітною прибудовою до 
валу, яка гарно фіксувалася у планіграфічному зрізі та в західній стінці розкопу 
(розріз Г–Г1) на глибині 0,60–1,10 м від рівня сучасної поверхні (кв. А 4). 
Максимально простежена довжина прибудови складала 4,45 м. Долівка об‘єкту 
виражена слабким гумусованим прошарком. У східній частині кв. А 2–3 вона 
була поруйнована котлованами заглиблених об‘єктів №№ 2/ 2а, а у кв. А 4 – ще 
й похованням (об‘єктом № 3). На долівці споруди, у кв. А 2 на глибині 0,90 м 
відшукано фрагмент денець кружальної посудини кін. Х ст. (рис. 8, 4). 
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Текстура тіста екземпляру супіскова, присутні домішки середнього та великого 
піску. Простежуються сліди чорного димлення у зломі фрагменту. 

У кв. А 4 на глибині 0,55 м зберігся опалювальний пристрій у вигляді 
решток вогнища (розм. 0,60×0,70 м). На черені останнього виявлено два 
фрагменти вінець кружальних посудин із чітким манжетом, виготовлені на 
основі супіскової маси з домішками середнього та дрібного піску (рис. 8, 2-3). 
Випал в одного фрагменту редукований, у іншого має місце виключно чорне 
димлення. Такі екземпляри віднесено до кін. Х ст. 

Над описаною долівкою поширювався шар двічі перевідкладених дещо 
гумусованих лесових суглинків (сформованих у принципі, із вже 
перевідкладених лесів – насипу валу – об‘єкту № 1). Над таким ―заповненням‖ 
об‘єкту знаходили поширення два горизонти чорних суглинків, верхній з яких 
– орний шар. Нижче прибудови до валу локалізувалася верства темно-сірих 
опідзолених суглинків.  

Отже, об‘єкти №№ 1 та 1а репрезентували синхронний оборонний 
комплекс, представлений насипом валу та прибудовою до нього. Матеріал, 
відібраний для датування досліджених об‘єктів (насамперед із долівки та 
череня вогнища прибудови до валу) вказує на час загибелі (припинення 
функціонування фортифікації) – кін. Х ст. Це, у принципі, співпадає із 
загальним контекстом динаміки розвитку оборонних ліній Пліснеського 
городища. 

Об’єкти № 2 та 2а репрезентовані двома асинхронними заглибленими 
житловими спорудами, підквадратні котловани яких накладалися один на 
одного (рис. 2–6; фото 2, 3). Деструкції будівель виявлені у кв. А 2–4 та Б 2–3. 
Верхні контури заповнення об‘єкту № 2 (―верхнє‖, хронологічно пізніше 
житло) простежувалися з глибини 0,35–0,60 м від рівня сучасної поверхні. У 
західній та північній частинах заповнення котловану на тому ж рівні 
спостерігався ―заплив‖ із двічі перевідкладених лесових суглинків, а ось у 
східній та південній частинах простежувалися перевідкладені світло-сірі 
ґрунти, які були слабо насичені вугіллям. 

Виявлені параметри ―верхнього‖ житла виявилися більшими від розмірів 
―нижнього‖. У кв. Б 2–3 середня довжина споруди по лінії північ–південь 
складала 3,40 м, а виявлена протяжність котловану з заходу на схід – 2,85 м 
(тут не враховано незначні аморфні заглиблення у південній частині кв. А 2). 

У житлі вдалося зафіксувати деструкції печі-кам‘янки (південна частина 
кв. Б 2). Вона збереглася частково: уцілів незначною мірою черінь (парам. 
0,50×0,55 м) та нечисленна кількість камінців середніх параметрів, зосереджені 
у формі ―підкови‖ навколо останнього (розм. 1,10×0,80 м). Своїм устям 
опалювальний пристрій був спрямований до середини житлової споруди (в 
сторону півдня). 

На стику квадратів А 3–4 були простежені рештки невеликого 
заглиблення, яке вело у сторону котловану споруди. Цілком можливо, це вхід у 
житло. Загальна його довжина по лінії північ–південь складає 0,40 м, виявлена 
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ширина – 0,40 м. На жаль, основна частина ймовірного входу залягала у товщі 
контрольного профілю (зрізи Б–Б1, В–В1), а тому простежити його конкретні 
параметри, або ж говорити про певну конструкцію, наразі не вдається.  

Долівка споруди, загалом не була рівною. Так, якщо у кв. А 2–3 її 
відносно горизонтальну поверхню (у вигляді горілого шару, сильно насиченого 
вугіллям) було зафіксовано на рівні 0,90–1,20 м від рівня сучасної поверхні, то 
у кв. Б 2–3 рівень долівки виявився більш заглибленим (0,80–1,40 м). 
Поглянувши на стратиграфічний зріз східної стінки розкопу А–А1 можна 
зауважити, що долівка ще й прогиналася у формі лінзи по центрі споруди до 
долівки нижнього об‘єкту (№ 2а).  

Заповнення об‘єкту № 2 репрезентоване різними прошарками двічі 
перевідкладених лесів, двічі перевідкладеного перехідного горизонту (з насипу 
валу – об‘єкту № 1); основна ж частина заповнення представлена 
перевідкладеними світло-сірими суглинками, слабо насиченими вугіллям, та 
іншими культурними рештками, а ось по краях котловану спостерігалися 
верстви доволі гумусних чорних (―масних‖) суглинків. Середня товщина 
заповнення коливалася в рамках 0,70–0,90 м. 

Тут, у заповненні ―верхнього‖ житла на різних глибинах фіксувалися 
фрагменти керамічних виробів, кістки тварин, а також кістяна проколка 
(рис. 12, 1). У кв. Б 3 на глибині 0,60–0,70 м (верхній шар заповнення) 
віднайдено фрагменти боковин, верхніх частин та вінець кружальних посудин 
ХІ ст. Текстура тіста таких виробів супіскова, присутній дрібний та середній 
пісок. Випал, як правило, редукований, іноді спостерігається ―чорне 
димлення‖. Щодо вінець, то вони характеризуються наявністю ―пізнього‖ 
добре розвиненого великого манжету, а тому, як і решта подібної кераміки 
датуються ХІ ст. Вінце та денце посудини цього часу з аналогічними 
характеристиками відшукано у кв. Б 3 на глибині 0,70–0,70 м; уламки боковин, 
денець та вінець керамічного посуду (рис. 8, 5-6; 9, 1-4; 10, 1-4), віднесеного до 
сер. ХІ ст. зафіксовано у кв. Б 3 на глибині 1,00–1,10 м. 

Ближче до долівки (практично у ―наддолівковому‖ шарі) у кв. Б 2 на 
глибині 1,10–1,20 м віднайдено фрагменти боковин та денець кружальних 
виробів сер. – кін. ХІ ст. Текстура екземплярів супіскова, із домішками 
дрібного піску. У зламі фрагментів спостерігалися сліди чіткої редукції. 
Найбільш ймовірно, що таку кераміку, а заразом і досліджувану заглиблену 
житлову споруду слід датувати др. пол. ХІ ст. 

Як уже зазначалося вище, об‘єкт № 2 був споруджений на місці 
попередньої заглибленої споруди – об’єкта № 2а. Верхній рівень заповнення 
цієї будівлі визначалися рівнем долівки об‘єкта № 2. У кв. Б 2–3 середня 
довжина споруди по лінії північ–південь складала 3,20 м, а виявлена 
протяжність котловану з заходу на схід – 2,70 м.  

Опалювального пристрою у житлі не було віднайдено. Можливо, він міг 
локалізуватися на невідкритій площі розкопу. Долівка об‘єкту відносно рівна. 
Вона простежувалася на рівні 1,27–1,67 м від сучасної поверхні. Заповнення 
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Текстура тіста екземпляру супіскова, присутні домішки середнього та великого 
піску. Простежуються сліди чорного димлення у зломі фрагменту. 

У кв. А 4 на глибині 0,55 м зберігся опалювальний пристрій у вигляді 
решток вогнища (розм. 0,60×0,70 м). На черені останнього виявлено два 
фрагменти вінець кружальних посудин із чітким манжетом, виготовлені на 
основі супіскової маси з домішками середнього та дрібного піску (рис. 8, 2-3). 
Випал в одного фрагменту редукований, у іншого має місце виключно чорне 
димлення. Такі екземпляри віднесено до кін. Х ст. 

Над описаною долівкою поширювався шар двічі перевідкладених дещо 
гумусованих лесових суглинків (сформованих у принципі, із вже 
перевідкладених лесів – насипу валу – об‘єкту № 1). Над таким ―заповненням‖ 
об‘єкту знаходили поширення два горизонти чорних суглинків, верхній з яких 
– орний шар. Нижче прибудови до валу локалізувалася верства темно-сірих 
опідзолених суглинків.  

Отже, об‘єкти №№ 1 та 1а репрезентували синхронний оборонний 
комплекс, представлений насипом валу та прибудовою до нього. Матеріал, 
відібраний для датування досліджених об‘єктів (насамперед із долівки та 
череня вогнища прибудови до валу) вказує на час загибелі (припинення 
функціонування фортифікації) – кін. Х ст. Це, у принципі, співпадає із 
загальним контекстом динаміки розвитку оборонних ліній Пліснеського 
городища. 

Об’єкти № 2 та 2а репрезентовані двома асинхронними заглибленими 
житловими спорудами, підквадратні котловани яких накладалися один на 
одного (рис. 2–6; фото 2, 3). Деструкції будівель виявлені у кв. А 2–4 та Б 2–3. 
Верхні контури заповнення об‘єкту № 2 (―верхнє‖, хронологічно пізніше 
житло) простежувалися з глибини 0,35–0,60 м від рівня сучасної поверхні. У 
західній та північній частинах заповнення котловану на тому ж рівні 
спостерігався ―заплив‖ із двічі перевідкладених лесових суглинків, а ось у 
східній та південній частинах простежувалися перевідкладені світло-сірі 
ґрунти, які були слабо насичені вугіллям. 

Виявлені параметри ―верхнього‖ житла виявилися більшими від розмірів 
―нижнього‖. У кв. Б 2–3 середня довжина споруди по лінії північ–південь 
складала 3,40 м, а виявлена протяжність котловану з заходу на схід – 2,85 м 
(тут не враховано незначні аморфні заглиблення у південній частині кв. А 2). 

У житлі вдалося зафіксувати деструкції печі-кам‘янки (південна частина 
кв. Б 2). Вона збереглася частково: уцілів незначною мірою черінь (парам. 
0,50×0,55 м) та нечисленна кількість камінців середніх параметрів, зосереджені 
у формі ―підкови‖ навколо останнього (розм. 1,10×0,80 м). Своїм устям 
опалювальний пристрій був спрямований до середини житлової споруди (в 
сторону півдня). 

На стику квадратів А 3–4 були простежені рештки невеликого 
заглиблення, яке вело у сторону котловану споруди. Цілком можливо, це вхід у 
житло. Загальна його довжина по лінії північ–південь складає 0,40 м, виявлена 
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ширина – 0,40 м. На жаль, основна частина ймовірного входу залягала у товщі 
контрольного профілю (зрізи Б–Б1, В–В1), а тому простежити його конкретні 
параметри, або ж говорити про певну конструкцію, наразі не вдається.  

Долівка споруди, загалом не була рівною. Так, якщо у кв. А 2–3 її 
відносно горизонтальну поверхню (у вигляді горілого шару, сильно насиченого 
вугіллям) було зафіксовано на рівні 0,90–1,20 м від рівня сучасної поверхні, то 
у кв. Б 2–3 рівень долівки виявився більш заглибленим (0,80–1,40 м). 
Поглянувши на стратиграфічний зріз східної стінки розкопу А–А1 можна 
зауважити, що долівка ще й прогиналася у формі лінзи по центрі споруди до 
долівки нижнього об‘єкту (№ 2а).  

Заповнення об‘єкту № 2 репрезентоване різними прошарками двічі 
перевідкладених лесів, двічі перевідкладеного перехідного горизонту (з насипу 
валу – об‘єкту № 1); основна ж частина заповнення представлена 
перевідкладеними світло-сірими суглинками, слабо насиченими вугіллям, та 
іншими культурними рештками, а ось по краях котловану спостерігалися 
верстви доволі гумусних чорних (―масних‖) суглинків. Середня товщина 
заповнення коливалася в рамках 0,70–0,90 м. 

Тут, у заповненні ―верхнього‖ житла на різних глибинах фіксувалися 
фрагменти керамічних виробів, кістки тварин, а також кістяна проколка 
(рис. 12, 1). У кв. Б 3 на глибині 0,60–0,70 м (верхній шар заповнення) 
віднайдено фрагменти боковин, верхніх частин та вінець кружальних посудин 
ХІ ст. Текстура тіста таких виробів супіскова, присутній дрібний та середній 
пісок. Випал, як правило, редукований, іноді спостерігається ―чорне 
димлення‖. Щодо вінець, то вони характеризуються наявністю ―пізнього‖ 
добре розвиненого великого манжету, а тому, як і решта подібної кераміки 
датуються ХІ ст. Вінце та денце посудини цього часу з аналогічними 
характеристиками відшукано у кв. Б 3 на глибині 0,70–0,70 м; уламки боковин, 
денець та вінець керамічного посуду (рис. 8, 5-6; 9, 1-4; 10, 1-4), віднесеного до 
сер. ХІ ст. зафіксовано у кв. Б 3 на глибині 1,00–1,10 м. 

Ближче до долівки (практично у ―наддолівковому‖ шарі) у кв. Б 2 на 
глибині 1,10–1,20 м віднайдено фрагменти боковин та денець кружальних 
виробів сер. – кін. ХІ ст. Текстура екземплярів супіскова, із домішками 
дрібного піску. У зламі фрагментів спостерігалися сліди чіткої редукції. 
Найбільш ймовірно, що таку кераміку, а заразом і досліджувану заглиблену 
житлову споруду слід датувати др. пол. ХІ ст. 

Як уже зазначалося вище, об‘єкт № 2 був споруджений на місці 
попередньої заглибленої споруди – об’єкта № 2а. Верхній рівень заповнення 
цієї будівлі визначалися рівнем долівки об‘єкта № 2. У кв. Б 2–3 середня 
довжина споруди по лінії північ–південь складала 3,20 м, а виявлена 
протяжність котловану з заходу на схід – 2,70 м.  

Опалювального пристрою у житлі не було віднайдено. Можливо, він міг 
локалізуватися на невідкритій площі розкопу. Долівка об‘єкту відносно рівна. 
Вона простежувалася на рівні 1,27–1,67 м від сучасної поверхні. Заповнення 
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споруди представлене перевідкладеними темно-сірими суглинками, сильно 
насиченими вугіллям та культурними рештками. 

У заповненні споруди, у т.ч. й над долівкою та на самій долівці виявлено 
кераміку Х ст. Увагу слід звернути на матеріал з долівки, зафіксований у кв. Б 
3 на глибині 1,50 м від рівня сучасної поверхні. Мова йде за кілька боковин 
посуду виготовлені із супіскової керамічної маси з додаванням дрібного та 
середнього піску. Один з фрагментів має чіткий редукований випал, у зломі 
іншого – простежуються сліди чорного димлення. Швидше за все. таку 
кераміку слід датувати у рамках пер. пол. Х ст. Особливої уваги варті 
боковини, вінця, денця, верхні та придонні частини кружальних виробів 
локалізовані у кв. Б 3 на глибині 1,40 (долівка споруди) із аналогічними до 
зазначених вище технологічними характеристиками (рис. 11–1-4), а також 
кістяну проколку (рис. 12–2). Боковини та верхні частини нерідко мають сліди 
лінійного рифленого орнаменту, а ось вінця характеризуються наявністю 
манжету. Отримані дати дають підстави визначити час припинення 
функціонування споруди десь у межах пер. пол. Х ст. 

Об’єкт № 3 виявлено у кв. А–Б 4 (рис. 3–6; фото 4). Його верхні контури 
фіксувалися доволі важко. Вони простежувалися з глибини 0,40–0,50 м у шарі 
чорних гумусованих суглинків, вище яких знаходилися два горизонти чорних 
суглинків у т.ч. й орний шар.  

Об‘єкт представлений доволі поруйнованим похованням. Сама 
поховальна яма мала дещо продовгувату форму. Довжина останньої по лінії 
схід–захід складала 2,43 м. Щодо ширини, то там де яма виявилася краще 
збереженою (кв. Б 4) і мала овалоподібне завершення, середні параметри цієї 
величини складали 0,80 м. Натомість, значно гіршу збереженість ями було 
простежено у кв. А 4, де завершення останньої мало підпрямокутну форму; 
максимальна ширина тут доходила до 1,00 м. 

Окрім поруйнованих контурів поховальної ями, представлене у ній 
захоронення теж не сильно уціліло. Мова йде за рештки інгумаційного 
поховання, витягнутого вздовж осі могильної ями та зорієнтованого головою 
на захід (гл. 0,85–1,00 м). Від захоронення збереглися лише окремі кістки 
черепа, в т.ч. нижньої щелепи (черепна коробка була сильно фрагментована), 
фіксувалися сліди ребер, окремі кістки рук (кв. А 4), та ніг (кв. Б 4). До речі, 
той факт, що поховання колись було пошкоджене оранкою підтверджується 
віднайденими у кв. А 4 на глибині 0,40–0,60 м (над заповненням об‘єкту № 3) 
фрагментами окремих людських кісток, у т.ч. й кісток черепа.  

Поховальну яму було засипано тими ж чорними гумусними суглинками, 
у яких і було віднайдено об‘єкт. Проте, відтінок їхнього заповнення був більш 
темний. В заповненні ями віднайдено різночасовий керамічний матеріал 
(фрагменти кераміки Х та ХІ ст.), який сюди потрапив, звісно ж випадково. Не 
випадковими, однак, виявилися знахідки шести великих кованих цвяхів у 
різних частинах поховальної ями (кв. А 4, гл. 0,90 м; кв. Б 4, гл. 0,90 м; кв. Б 4, 
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гл. 0,90–1,00 м) (рис. 13, 1-6). Такі артефакти вказують на захоронення у 
домовині. 

В головах у небіжчика, у кв. А 4 майже на глибині 1,00 м віднайдено 
срібне (?) скроневе кільце з S-подібним кінцем (рис. 12, 3). 

Оскільки інгумація збереглася не найкращим чином, достовірно говорити 
про антропологічні характеристики небіжчика, у т.ч. про його більш-менш 
конкретний вік наразі важко. Хоча, довжина збереженої частини кістяка, а 
також великі параметри поховальної ями дають підстави припускати, що мова 
йде за дорослу особину. Зрештою, наявність прикраси у похованні 
опосередковано вказує на жіночу стать небіжчика.  

Керамічний матеріал, віднайдений у заповненні споруди потрапив туди 
лише опісля закидання самої поховальної ями, а тому поховання могло бути 
здійснене лише починаючи з ХІІ ст. Найближчі аналогії до скроневого кільця 
датуються переважно ХІІ ст., хоча відомі й знахідки ХІ ст. [1; 2, С. 88–99]. 
Зважаючи на це, а також на загальноісторичний контекст поширення 
християнства на наших землях (у т.ч. на час закладання поховань на 
Пліснеському археологічному комплексі), досліджуване захоронення було 
закладене десь у пер. пол. ХІІ ст.  

Об’єкт № 4 зафіксовано у кв. А 4–5 (див. рис. 3, 4, 6). Верхні його 
контури простежувалися з глибини 0,40–0,45 м у верстві чорних гумусних 
суглинків. Об‘єкт був репрезентований ледь заглибленою у ґрунт спорудою (на 
гл. 0,25–0,28 м від рівня виявлення). Заповнення об‘єкту представлене 
перевідкладеними чорними гумусованими суглинками із більш насиченим 
темним відтінком. Максимальна довжина ями по лінії північний захід – 
південний схід складає 1,90 м; а довжина виявлених сторін – 0,60 (північна) та 
1,50 м (південна). 

У заповненні об‘єкту в кв. А 5 на глибині 0,40–0,50 м віднайдено 
боковини посуду, виготовлені із супіскової маси з домішками великого тіску та 
вкрапленнями жорстви, їхній випал ще слабо редукований (ІХ ст.); денця, 
боковини, придонні та верхні частини із супіскової маси з приміссю дрібного 
та середнього піску, що були добре редуковані (Х ст.). Тут же віднайдено 
боковини та вінця, текстура тіста яких супіскова; тут присутні домішки 
дрібного та середнього піску; випал хороший, редукований. Вінця цих 
екземплярів характеризуються наявністю добре розвиненого манжету. Таку 
кераміку віднесено до ХІ ст. Найбільш ймовірно, що до цього часу слід 
віднести функціонування самої споруди.  

З південного сходу до об‘єкту № 4 примикав об’єкт № 4а (див. рис. 3, 4, 
6). Це була схожа споруда, ледь заглиблена у ґрунт. Верхні її контури 
фіксувалися у шарі чорних гумусних суглинків з глибини 0,50–0,60 м. Товщина 
заповнення об‘єкту – 0,25–0,30 м. Останнє, як і у випадку з об‘єктом № 4, 
представлене перевідкладеними чорними гумусова ними суглинками із більш 
темним відтінком. 
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споруди представлене перевідкладеними темно-сірими суглинками, сильно 
насиченими вугіллям та культурними рештками. 

У заповненні споруди, у т.ч. й над долівкою та на самій долівці виявлено 
кераміку Х ст. Увагу слід звернути на матеріал з долівки, зафіксований у кв. Б 
3 на глибині 1,50 м від рівня сучасної поверхні. Мова йде за кілька боковин 
посуду виготовлені із супіскової керамічної маси з додаванням дрібного та 
середнього піску. Один з фрагментів має чіткий редукований випал, у зломі 
іншого – простежуються сліди чорного димлення. Швидше за все. таку 
кераміку слід датувати у рамках пер. пол. Х ст. Особливої уваги варті 
боковини, вінця, денця, верхні та придонні частини кружальних виробів 
локалізовані у кв. Б 3 на глибині 1,40 (долівка споруди) із аналогічними до 
зазначених вище технологічними характеристиками (рис. 11–1-4), а також 
кістяну проколку (рис. 12–2). Боковини та верхні частини нерідко мають сліди 
лінійного рифленого орнаменту, а ось вінця характеризуються наявністю 
манжету. Отримані дати дають підстави визначити час припинення 
функціонування споруди десь у межах пер. пол. Х ст. 

Об’єкт № 3 виявлено у кв. А–Б 4 (рис. 3–6; фото 4). Його верхні контури 
фіксувалися доволі важко. Вони простежувалися з глибини 0,40–0,50 м у шарі 
чорних гумусованих суглинків, вище яких знаходилися два горизонти чорних 
суглинків у т.ч. й орний шар.  

Об‘єкт представлений доволі поруйнованим похованням. Сама 
поховальна яма мала дещо продовгувату форму. Довжина останньої по лінії 
схід–захід складала 2,43 м. Щодо ширини, то там де яма виявилася краще 
збереженою (кв. Б 4) і мала овалоподібне завершення, середні параметри цієї 
величини складали 0,80 м. Натомість, значно гіршу збереженість ями було 
простежено у кв. А 4, де завершення останньої мало підпрямокутну форму; 
максимальна ширина тут доходила до 1,00 м. 

Окрім поруйнованих контурів поховальної ями, представлене у ній 
захоронення теж не сильно уціліло. Мова йде за рештки інгумаційного 
поховання, витягнутого вздовж осі могильної ями та зорієнтованого головою 
на захід (гл. 0,85–1,00 м). Від захоронення збереглися лише окремі кістки 
черепа, в т.ч. нижньої щелепи (черепна коробка була сильно фрагментована), 
фіксувалися сліди ребер, окремі кістки рук (кв. А 4), та ніг (кв. Б 4). До речі, 
той факт, що поховання колись було пошкоджене оранкою підтверджується 
віднайденими у кв. А 4 на глибині 0,40–0,60 м (над заповненням об‘єкту № 3) 
фрагментами окремих людських кісток, у т.ч. й кісток черепа.  

Поховальну яму було засипано тими ж чорними гумусними суглинками, 
у яких і було віднайдено об‘єкт. Проте, відтінок їхнього заповнення був більш 
темний. В заповненні ями віднайдено різночасовий керамічний матеріал 
(фрагменти кераміки Х та ХІ ст.), який сюди потрапив, звісно ж випадково. Не 
випадковими, однак, виявилися знахідки шести великих кованих цвяхів у 
різних частинах поховальної ями (кв. А 4, гл. 0,90 м; кв. Б 4, гл. 0,90 м; кв. Б 4, 
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гл. 0,90–1,00 м) (рис. 13, 1-6). Такі артефакти вказують на захоронення у 
домовині. 

В головах у небіжчика, у кв. А 4 майже на глибині 1,00 м віднайдено 
срібне (?) скроневе кільце з S-подібним кінцем (рис. 12, 3). 

Оскільки інгумація збереглася не найкращим чином, достовірно говорити 
про антропологічні характеристики небіжчика, у т.ч. про його більш-менш 
конкретний вік наразі важко. Хоча, довжина збереженої частини кістяка, а 
також великі параметри поховальної ями дають підстави припускати, що мова 
йде за дорослу особину. Зрештою, наявність прикраси у похованні 
опосередковано вказує на жіночу стать небіжчика.  

Керамічний матеріал, віднайдений у заповненні споруди потрапив туди 
лише опісля закидання самої поховальної ями, а тому поховання могло бути 
здійснене лише починаючи з ХІІ ст. Найближчі аналогії до скроневого кільця 
датуються переважно ХІІ ст., хоча відомі й знахідки ХІ ст. [1; 2, С. 88–99]. 
Зважаючи на це, а також на загальноісторичний контекст поширення 
християнства на наших землях (у т.ч. на час закладання поховань на 
Пліснеському археологічному комплексі), досліджуване захоронення було 
закладене десь у пер. пол. ХІІ ст.  

Об’єкт № 4 зафіксовано у кв. А 4–5 (див. рис. 3, 4, 6). Верхні його 
контури простежувалися з глибини 0,40–0,45 м у верстві чорних гумусних 
суглинків. Об‘єкт був репрезентований ледь заглибленою у ґрунт спорудою (на 
гл. 0,25–0,28 м від рівня виявлення). Заповнення об‘єкту представлене 
перевідкладеними чорними гумусованими суглинками із більш насиченим 
темним відтінком. Максимальна довжина ями по лінії північний захід – 
південний схід складає 1,90 м; а довжина виявлених сторін – 0,60 (північна) та 
1,50 м (південна). 

У заповненні об‘єкту в кв. А 5 на глибині 0,40–0,50 м віднайдено 
боковини посуду, виготовлені із супіскової маси з домішками великого тіску та 
вкрапленнями жорстви, їхній випал ще слабо редукований (ІХ ст.); денця, 
боковини, придонні та верхні частини із супіскової маси з приміссю дрібного 
та середнього піску, що були добре редуковані (Х ст.). Тут же віднайдено 
боковини та вінця, текстура тіста яких супіскова; тут присутні домішки 
дрібного та середнього піску; випал хороший, редукований. Вінця цих 
екземплярів характеризуються наявністю добре розвиненого манжету. Таку 
кераміку віднесено до ХІ ст. Найбільш ймовірно, що до цього часу слід 
віднести функціонування самої споруди.  

З південного сходу до об‘єкту № 4 примикав об’єкт № 4а (див. рис. 3, 4, 
6). Це була схожа споруда, ледь заглиблена у ґрунт. Верхні її контури 
фіксувалися у шарі чорних гумусних суглинків з глибини 0,50–0,60 м. Товщина 
заповнення об‘єкту – 0,25–0,30 м. Останнє, як і у випадку з об‘єктом № 4, 
представлене перевідкладеними чорними гумусова ними суглинками із більш 
темним відтінком. 
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У заповненні споруди, у кв. А 5 на глибині 0,60–0,70 м зафіксовано 
боковину і вінця посудин ХІ ст. Фрагменти редуковані, виготовлені на основі 
супіскової маси, де присутні домішки дрібного та середнього піску. Вінця 
виробу характеризуються манжетом. Тому, доволі ймовірно, що сам 
об‘єкт № 4а датується саме у рамках першого давньоруського періоду розвитку 
Пліснеська – тобто ХІ ст. 

Виявлена довжина споруди по лінії північний схід – південний захід 
становить 1,60 м, а виявлена східна сторона (з півночі на південь) – 0,70 м. 

Варто відзначити, що як у об‘єкті № 4 так і в об‘єкті № 4а долівка була 
зовсім нерівною. Окрім цього, слідів опалювальних пристроїв чи слідів 
внутрішнього облаштування споруд не виявлено. 

По завершенні досліджень на місці всіх розкопів було проведено 
рекультиваційні роботи. 

 
     

 
Отже, отримана у розкопі І інформація дозволяє стверджувати, що 

місцева лінія захисту (№ 1) складалася із відносно примітивних дерев‘яно-
земляних укріплень, представлених валоподібним насипом ґрунту (об’єкт № 1) 
та прибудовою до валу (об’єкт № 1а). На долівці останньої вдалося 
зафіксувати навіть вогнище. Перша лінія оборони високого плато городища 
припинила функціонування в кін. Х ст. Доволі добре час існування оборонного 
рубежу 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 функціонування 
десь у пер. пол. Х ст. (об’єкт № 2а), (що до речі, уточнює час функціонування 
місцевих фортифікацій !), а друге – існувало у др. пол. ХІ ст. (об’єкт № 2). На 
південній частині прибудови до валу у пер. пол. ХІІ ст. було закладено жіноче 
ґрунтове інгумаційне поховання за християнським зразком (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.). 
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У заповненні споруди, у кв. А 5 на глибині 0,60–0,70 м зафіксовано 
боковину і вінця посудин ХІ ст. Фрагменти редуковані, виготовлені на основі 
супіскової маси, де присутні домішки дрібного та середнього піску. Вінця 
виробу характеризуються манжетом. Тому, доволі ймовірно, що сам 
об‘єкт № 4а датується саме у рамках першого давньоруського періоду розвитку 
Пліснеська – тобто ХІ ст. 

Виявлена довжина споруди по лінії північний схід – південний захід 
становить 1,60 м, а виявлена східна сторона (з півночі на південь) – 0,70 м. 

Варто відзначити, що як у об‘єкті № 4 так і в об‘єкті № 4а долівка була 
зовсім нерівною. Окрім цього, слідів опалювальних пристроїв чи слідів 
внутрішнього облаштування споруд не виявлено. 

По завершенні досліджень на місці всіх розкопів було проведено 
рекультиваційні роботи. 

 
     

 
Отже, отримана у розкопі І інформація дозволяє стверджувати, що 

місцева лінія захисту (№ 1) складалася із відносно примітивних дерев‘яно-
земляних укріплень, представлених валоподібним насипом ґрунту (об’єкт № 1) 
та прибудовою до валу (об’єкт № 1а). На долівці останньої вдалося 
зафіксувати навіть вогнище. Перша лінія оборони високого плато городища 
припинила функціонування в кін. Х ст. Доволі добре час існування оборонного 
рубежу 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 функціонування 
десь у пер. пол. Х ст. (об’єкт № 2а), (що до речі, уточнює час функціонування 
місцевих фортифікацій !), а друге – існувало у др. пол. ХІ ст. (об’єкт № 2). На 
південній частині прибудови до валу у пер. пол. ХІІ ст. було закладено жіноче 
ґрунтове інгумаційне поховання за християнським зразком (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.). 
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Рис. 1. План Пліснеська  
та місця закладання розкопів І, ІІ, 2015 р. у північній частині комплексу. 
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Рис. 2. Розкоп І. Планіграфічний зріз на початку робіт. 
Верхні контури об‘єктів №№ 1 та 2. 
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Рис. 2. Розкоп І. Планіграфічний зріз на початку робіт. 
Верхні контури об‘єктів №№ 1 та 2. 
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Рис. 3. Розкоп І. Планіграфічний зріз на середньому етапі робіт. 
Деструкції об‘єктів №№ 1, 1а, 2, 3, 4 та 4а. 
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Рис. 4. Розкоп І. Планіграфічний зріз на завершальному етапі робіт. 
Деструкції об‘єктів №№ 1, 1а, 2а, 3, 4 та 4а. 
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Рис. 5. Розкоп І. Стратиграфічні розрізи А–А1, Б–Б1, З–З1, И–И1. 
Деструкції об‘єктів №№ 1, 2, 2а та 3.
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Рис. 6. Розкоп І. Стратиграфічні розрізи В–В1, Г–Г1. 
Деструкції об‘єктів №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4 та 4а.
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Рис. 7. Розкоп І. Стратиграфічні розрізи Д–Д1, Е–Е1, Є–Є1, Ж–Ж1. 
Деструкції об‘єктів №№ 1 та 4а. 
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Рис. 8. Розкоп І. Фрагменти керамічних кружальних виробів:  
1 – фр. вінець (об. № 1, кв. Б. 2, гл. 0,80–1,20 м); 

2, 3 – фр. вінець (об. № 1а, кв. А 4, гл. 0,55 м; черінь вогнища);  
4 – фр. денець (об. №1а, кв. А 2, гл. 0,90 м; долівка прибудови); 

5, 6 – фр. денець (об. № 2, кв. Б 3, гл. 1,00–1,10 м). 
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Рис. 7. Розкоп І. Стратиграфічні розрізи Д–Д1, Е–Е1, Є–Є1, Ж–Ж1. 
Деструкції об‘єктів №№ 1 та 4а. 
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Рис. 8. Розкоп І. Фрагменти керамічних кружальних виробів:  
1 – фр. вінець (об. № 1, кв. Б. 2, гл. 0,80–1,20 м); 

2, 3 – фр. вінець (об. № 1а, кв. А 4, гл. 0,55 м; черінь вогнища);  
4 – фр. денець (об. №1а, кв. А 2, гл. 0,90 м; долівка прибудови); 

5, 6 – фр. денець (об. № 2, кв. Б 3, гл. 1,00–1,10 м). 
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Рис. 9. Розкоп І. Фрагменти керамічних кружальних виробів:  
1–4 – фр. вінець (об. № 2, кв. Б. 3, гл. 1,00–1,10 м). 
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Рис. 10. Розкоп І. Фрагменти керамічних кружальних виробів:  
1–4 – фр. вінець (об. № 2, кв. Б. 3, гл. 1,00–1,10 м). 
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Рис. 9. Розкоп І. Фрагменти керамічних кружальних виробів:  
1–4 – фр. вінець (об. № 2, кв. Б. 3, гл. 1,00–1,10 м). 
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Рис. 11. Розкоп І. Фрагменти керамічних кружальних виробів з долівки 
об. № 2а  (кв. Б. 3, гл. 1,40 м):  

1 – фр. вінець; 
2, 3 – фр. боковин; 

4 – фр. денець. 
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Рис. 12. Знахідки з розкопу І: 
1 – фр. кістяної проколки (об. № 2, кв. Б 3, гл. 1,00–1,10 м); 

2 – фр. кістяної проколки (об. № 2а кв. Б 3, гл. 1,50 м, долівка); 
3 – скроневе кільце (об. № 3, кв. А 4, гл. 1,00 м). 
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Рис. 13. Знахідки з розкопу І (об. № 3): 
1, 2, 3 – залізні цвяхи (кв.А 4, гл. 0,90 м); 

4 – залізний цвях (кв. Б 4, гл. 0,90 м); 
5, 6 – залізні цвяхи (кв. Б 4, гл. 0,90–1,00 м). 
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Фото 1. Об‘єкти №№ 1 та 1а. 
 

 
 

Фото 2. Рівень виявлення об‘єкту № 2 у кв. А 2–3. 
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4 – залізний цвях (кв. Б 4, гл. 0,90 м); 
5, 6 – залізні цвяхи (кв. Б 4, гл. 0,90–1,00 м). 
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Фото 1. Об‘єкти №№ 1 та 1а. 
 

 
 

Фото 2. Рівень виявлення об‘єкту № 2 у кв. А 2–3. 
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Фото 3. Об‘єкти №№ 2 та 2а (кв. А 2–3). 
 

 
 

Фото 4. Об‘єкт № 3 (кв. А 4). 
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Фото 3. Об‘єкти №№ 2 та 2а (кв. А 2–3). 
 

 
 

Фото 4. Об‘єкт № 3 (кв. А 4). 
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Висвітлено основні результати дослідження курганного насипу та 
зовнішньої лінії захисту Пліснеського археологічного комплексу в ур. 
“Поруби” у 2015 р. Охарактеризовано виявлені деструкції та час їхнього 
функціонування. 
Ключові слова: Пліснеський археологічний комплекс, Пліснеськ, 
могильник, курган, вал, слов’янський період, давньоруський період. 
 
Дослідження Пліснеського археологічного комплексу у 2015 р. 

проводилося двома археологічними експедиціями. У південній частині 
пам‘ятки працювала експедиція під керівництвом М. Филипчука (директора 
Інституту археології Львівського національного університету імені Івана 
Франка); у північній – А. Филипчука (м.н.с. зазначеної установи). Роботами на 
півночі комплексу було охоплено відтинок першої внутрішньої лінії захисту в 
ур. ―Високе городиско‖ (розкоп І – кер. А. Филипчук), а також відрізок 
зовнішньої лінії захисту та один з курганів на могильнику в ур. ―Поруби‖ 
(розкоп ІІ – кер. автор даної праці). 

Особливу увагу цього польового сезону було приділено дослідженням в 
ур. ―Поруби‖. Головна мета робіт тут полягала у з‘ясуванні хронології одного з 
курганів, для підтвердження висновків про час функціонування самого могильника. 
Важливо також було встановити час існування конкретної ділянки зовнішньої лінії 
захисту та співвіднести її із курганом у плані мікростратиграфічних 
спостережень. Для цього, перпендикулярно до гребеня валу зовнішньої лінії 
захисту, а також на місці одного з курганів, що знаходився у безпосередній 
близькості до захисного рубежу, за 60 м на захід від дороги, яка йде у напрямку 
до монастиря через курганний могильник було закладено розкоп ІІ (рис. 1). 

Основна частина розкопу у вигляді довгої траншеї 2×11 м була 
спрямована з вершини насипу місцевого валу до його підніжжя, охоплюючи 
при цьому половину (відштовхуючись від напряму на північ – праву половину) 
тутешнього кургану з його курганним ровиком із напільної сторони. Таким 
чином, на завершення робіт вдалося отримати стратиграфічний розріз (Б–Б1), 
на якому центральний перетин кургану знаходився на одній вертикалі із 
розрізом внутрішньої частини зовнішньої лінії захисту (рис. 4). Окрім цього, 
поруч з основною частиною розкопу, через контрольний профіль шириною 
0,50 м було закладено додаткову прирізку на місці лівої нижньої четвертини 
кургану (2×4 м). На території лівої верхньої четвертини кургану дослідження 
не проводилися у зв‘язку із проростанням тут великих дерев. Загальна відкрита 
площа розкопу без урахування контрольного профілю складала 30 м². 
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Нумерація квадратів проходила з півночі на південь, тобто від вершини насипу 
валу до його підніжжя.  

Після зняття лісової підстилки (товщ. 0,05–0,10 м) проводилися постійні 
зачищення досліджуваної площі. Фіксація культурних решток та деструкцій 
об‘єктів велися відносно рівня сучасної поверхні та абсолютного рівня, який 
був прокладений через найвищу відмітку на вершині валу. Культурні 
нашарування в цьому місці городища були представлені: світло-сірими 
суглинками, темно-сірими опідзоленими суглинками, темно-коричневими 
суглинками, підзолистими прошарками, перевідкладеними лесовими ґрунтами, 
слабогумусними чорними суглинками, перевідкладеними сильно опідзоленими 
темними суглинками, а також різними горизонтами перевідкладених темно-
сірих опідзолених суглинків, змішаних із лесовими вкрапленнями, або ж з 
―передматериковим‖ шаром; усі зазначені горизонти підстеляв перехідний 
―передматериковий‖ горизонт. 

Як виявилося у процесі досліджень, сучасна вершина насипу валу (який 
навіть візуально виглядав стрімко) виявилася добре збереженою – коренева 
система дерев гарно скріплювала даний схил. Відносно добре зберігся й насип 
кургану, адже на відміну від решти відтинків оборонної лінії чи інших 
курганів, він не був сильно поруйнований облаштуванням тут артилерійських 
позицій часів Другої світової війни, або ж інтенсивною діяльністю 
скарбошукачів.  

У процесі робіт, як і передбачалося, вдалося дослідити два об‘єкти – 
внутрішню сторону насипу валу зовнішньої лінії захисту (об’єкт № 1) та 
курганне поховання (об’єкт № 2). Решток конструкцій інших споруд у розкопі 
простежено не було.  

Об’єкт № 1 вдалося зафіксувати у кв. А 1–2, починаючи з глибини 0,30–
0,40 м від рівня сучасної поверхні (рис. 2–5; фото 1). Його деструкції були 
представлені частиною валоподібного насипу, що опісля припинення 
функціонування розповзлася у бік внутрішньої сторони місцевої площадки 
городища. Насип складався із перевідкладених лесових суглинків, різних за 
відтінком горизонтів перевідкладених темно-сірих опідзолених суглинків із 
вкрапленнями лесу чи ―передматерикового‖ шару, а також з темних 
коричневих суглинків. Загальна товщина нашарувань – від 0,40 м до 1,00 (1,15) 
м; середня виявлена довжина – 4,00 м. Між зазначеними вище прошарками 
ґрунту вклинювалися цілі смуги опідзоленого ґрунту, із сильно вираженою 
золистістю, що може бути свідченням наявності на верху гребеня валу, а також 
у його серцевині певного роду нині зітлілих дерев‘яних конструкцій. Вище 
описаних прошарків, що складали деструкції об‘єкту, поширювалися два 
горизонти світло-сірих суглинків, верхній з яких мав дещо світліший відтінок 
(товщ. кожного з горизонтів – 0,10–0,20 м). Нижче деструкцій об‘єкту залягав 
шар темно-сірих опідзолених непоруханих суглинків (сер. товщ. 0,30–0,35 м), 
що на рівні останнього планіграфічного зрізу розкопу переходив у перехідний 
горизонт. 

Майже на рівні гребеня валу, на глибинах 1,16 та 1,28 м від рівня 
сучасної поверхні (кв. А 1) було зафіксовано рештки зітлілих дерев‘яних плах 
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темними суглинками, а також різними горизонтами перевідкладених темно-
сірих опідзолених суглинків, змішаних із лесовими вкрапленнями, або ж з 
―передматериковим‖ шаром; усі зазначені горизонти підстеляв перехідний 
―передматериковий‖ горизонт. 

Як виявилося у процесі досліджень, сучасна вершина насипу валу (який 
навіть візуально виглядав стрімко) виявилася добре збереженою – коренева 
система дерев гарно скріплювала даний схил. Відносно добре зберігся й насип 
кургану, адже на відміну від решти відтинків оборонної лінії чи інших 
курганів, він не був сильно поруйнований облаштуванням тут артилерійських 
позицій часів Другої світової війни, або ж інтенсивною діяльністю 
скарбошукачів.  

У процесі робіт, як і передбачалося, вдалося дослідити два об‘єкти – 
внутрішню сторону насипу валу зовнішньої лінії захисту (об’єкт № 1) та 
курганне поховання (об’єкт № 2). Решток конструкцій інших споруд у розкопі 
простежено не було.  

Об’єкт № 1 вдалося зафіксувати у кв. А 1–2, починаючи з глибини 0,30–
0,40 м від рівня сучасної поверхні (рис. 2–5; фото 1). Його деструкції були 
представлені частиною валоподібного насипу, що опісля припинення 
функціонування розповзлася у бік внутрішньої сторони місцевої площадки 
городища. Насип складався із перевідкладених лесових суглинків, різних за 
відтінком горизонтів перевідкладених темно-сірих опідзолених суглинків із 
вкрапленнями лесу чи ―передматерикового‖ шару, а також з темних 
коричневих суглинків. Загальна товщина нашарувань – від 0,40 м до 1,00 (1,15) 
м; середня виявлена довжина – 4,00 м. Між зазначеними вище прошарками 
ґрунту вклинювалися цілі смуги опідзоленого ґрунту, із сильно вираженою 
золистістю, що може бути свідченням наявності на верху гребеня валу, а також 
у його серцевині певного роду нині зітлілих дерев‘яних конструкцій. Вище 
описаних прошарків, що складали деструкції об‘єкту, поширювалися два 
горизонти світло-сірих суглинків, верхній з яких мав дещо світліший відтінок 
(товщ. кожного з горизонтів – 0,10–0,20 м). Нижче деструкцій об‘єкту залягав 
шар темно-сірих опідзолених непоруханих суглинків (сер. товщ. 0,30–0,35 м), 
що на рівні останнього планіграфічного зрізу розкопу переходив у перехідний 
горизонт. 

Майже на рівні гребеня валу, на глибинах 1,16 та 1,28 м від рівня 
сучасної поверхні (кв. А 1) було зафіксовано рештки зітлілих дерев‘яних плах 
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(парам. 1,55×0,10 м та 0,60×0,10 м), які йшли паралельно насипу валу. Вони 
були виражені сильно золистим прошарком ґрунту на фоні темно-коричневих, 
а також перевідкладених темно-сірих опідзолених суглинків. 

Доволі цікавим виявився той факт, що жодних слідів прибудови до валу 
тут не було простежено. Швидше за все, це слід пояснювати конструктивними 
особливостями такого роду укріплень. 

Решток діяльності людини у вигляді окремих артефактів у верстві темно-
сірих опідзолених суглинків, що складали свого роду підоснову внутрішньої 
сторони насипу валу, майже не було зафіксовано. Натомість, у різних верствах 
насипу об‘єкту окремі керамічні матеріали все ж простежувалися. Так, у кв. А 2 
на глибині 0,71–0,77 м вдалося віднайти денце і боковини кружальних виробів 
Х ст., а також фрагмент точильного бруска. Текстура керамічного тіста 
зазначених фрагментів посудин супіскова, із домішками середнього та 
великого піску. Екземпляри мають сліди чорного димлення. Ці матеріали 
потрапили сюди (у сторону внутрішньої площадки від оборонної лінії) у 
зв‘язку із розповзанням основного насипу валу. Іншими словами, насипали вал 
зовнішньої лінії захисту у т.ч. й ґрунтом, де локалізувалися рештки людської 
діяльності Х ст. 

На рівні підошви валу, на межі темно-сірих опідзолених суглинків 
(кв. А 3, гл. 0,73–0,75 м) було зафіксовано рештки боковин та придонних 
частин кераміки, виготовлені на основі супіскової маси із домішками 
середнього та великого піску. Окремі фрагменти редуковані, інші – мають 
сліди димлення. Їх віднесено до Х ст. Тут слід додати, що раніше досліджувана 
зовнішня лінія захисту була також датована цим часом. Припинення її 
функціонування припадає саме на кін. Х ст. 

Об’єкт № 2 виявлено у кв. А 2–6 та А' 4–6 (рис. 2–6; фото 2, 3). Верхні 
його контури, що залягали під двома верствами світло-сірих суглинків (сер. 
товщ. прошарків – 0,17–0,20 м), були простежені у кв. А 3–4 з глибини 0,35–
0,40 м від рівня сучасної поверхні. Об‘єкт являв собою курганне поховання, 
насип якого сформований з перевідкладених сильно опідзолених темних 
суглинків, що частково перемішані із перехідним ―передматериковим‖ шаром. 
Максимальна довжина насипу зазначеної верстви ґрунту по діагоналі, 
проведеної через центр кургану (розріз Б–Б 1), складає 6,30–6,35 м, а 
максимальна товщина – 0,60 м. 

Курган, як на це вказують стратиграфічні спостереження, насипаний на 
рівні передматерикованого ―перехідного‖ горизонту (кв. А 5–6) та із темно-
сірих опідзолених суглинків (кв. А 2–4). Очевидно, що для насипання кургану 
брався ґрунт, насичений певною мірою культурними рештками попередньої 
епохи. Саме цим й слід пояснити наявність у верхній частині насипу кургану 
уламків керамічних виробів Х ст. (кв. А 3, гл. 0,37 м; кв. А 3, гл. 0,40 м; кв. А 4, 
гл. 0,40 м; кв. А' 4, гл. 0,45 м), що за своєю текстурою тіста та випалом не 
відрізнялися від вищеописаних синхронних матеріалів. 

Перші дрібненькі кальциновані кісточки, розсіяні вперемішку із дрібним 
вугіллям, фіксувалися вже у кв. А 4 на глибині 0,62–0,65 м від рівня сучасної 
поверхні. Саме тут, поближче до центру кургану, на стику кв. А 3–4 на глибині 
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0,50–0,55 м було простежено ―світлу пляму‖ ґрунту. Трішки нижче, на глибині 
0,67–0,70 м у кв. А 3–4 також було зафіксовано фрагменти людських 
кальцинованих кісток. А ось у кв. А 4 на рівні 0,68–0,73 м від сучасної поверхні 
з-поміж розсіяних кальцинованих кісток вдалося натрапити на фрагмент 
людської щелепи, що не піддавалася дії вогню. Зверху ―світлої плями‖ ґрунту 
та у її верхній частині, на глибині 0,65–0,68 м (кв. А 4) було віднайдено 
фрагменти металевих виробів невідомого призначення. 

Ближче до східної стінки розкопу (розріз А–А1) на глибині 0,65–0,70 м 
(стик кв. А 3–4) виявлено ―темну пляму‖ ґрунту, сильно насичену вугликами та 
кальцинованими кістками. Тут, у шарі зазначеного темного заповнення було 
віднайдено фрагменти сильно заіржавілих металевих виробів (кв. А 3, гл. 0,75 
м; А 4, гл. 0,65 м; А 4, гл. 0,84 м). Також, у кв. А 3 на глибині 0,70 м, поблизу 
цієї ―темної плями‖ ґрунту локалізовано боковину кружальної посудини із 
супісковою масою та домішками середнього й дрібного піску; випал хороший, 
редукований (др. пол. – кін. ХІ ст.).  

Рештки кальцинованих кісток зафіксовані й у кв. А 5 на глибині 0,50 м. А 
вже у кв. А' 4–6 (ліва нижня четверть кургану) кальцинованих кісток не 
простежено. Водночас, на глибині 0,50 м у кв. А' 4 пішло скупчення кераміки – 
вінця, верхні та придонні частини, а також боковини посудин, що їх можна 
віднести до рубежу ХІ/ХІІ ст. (рис. 7, 2-3) Текстура їхнього тіста супіскова, 
присутні домішки дрібного та середнього піску. Випал доволі хороший. 
Простежуються сліди ангобу, яким добре покрита зовнішня сторона 
екземплярів. Самі ж вінця є сильно відігнутими назовні. 

У тому ж місці, вже на глибині 0,54–0,55 м зафіксовано фрагменти 
металевих виробів, сильно пошкоджених корозією. Чергові металеві знахідки 
локалізувалися у кв. А' 4 на глибині 0,75 м. 

На межі перехідного горизонту у кв. А 4 (фактично під курганним 
насипом) простежено заглиблення до 0,05–0,06 м від тогочасного рівня (0,71 м 
від рівня сучасної поверхні) у вигляді неправильного овалу видовженого по 
лінії схід–захід (парам. 1,20×0,75 м). 

Курганний ровик об‘єкту вдалося простежити у кв. А–А' 5–6. 
Максимальна виявлена його глибина – до 0,60 м від рівня сучасної поверхні. 
Заповнення ровика складають слабогумусні чорні суглинки, насичені вугіллям. 

На дні ровика, фактично на фоні перехідного ―передматерикового‖ шару 
у кв. А 5–6 зафіксовано два заглиблення. Перше з них мало напівкруглу форму 
(заходило у стратиграфічний профіль – розріз Б–Б1) з діаметром 0,57 м. 
Максимальна його глибина від рівня сучасної поверхні – 0,53 м. Друге 
заглиблення заходило у східну стінку розкопу (розріз А–А1). Максимально 
простежена довжина цього заглиблення по лінії північ–південь складає 1,35 м, 
по лінії схід–захід – 0,70 м, глибина – 0,53 м. В заповненні курганного ровика 
(кв. А 6, гл. 0,45 м) віднайдено боковини керамічних виробів із супіскової 
текстури тіста з домішками середнього та великого піску. Екземпляри 
редуковані. Вони датуються Х ст. 

До речі, спостереження над розрізом Б–Б1 (західна частина основної 
траншеї), вказують на сліди часткового руйнування (?) у кв. А 5 самого насипу 



Попередні результати дослідження кургану та зовнішньої лінії захисту...

 198 

(парам. 1,55×0,10 м та 0,60×0,10 м), які йшли паралельно насипу валу. Вони 
були виражені сильно золистим прошарком ґрунту на фоні темно-коричневих, 
а також перевідкладених темно-сірих опідзолених суглинків. 

Доволі цікавим виявився той факт, що жодних слідів прибудови до валу 
тут не було простежено. Швидше за все, це слід пояснювати конструктивними 
особливостями такого роду укріплень. 

Решток діяльності людини у вигляді окремих артефактів у верстві темно-
сірих опідзолених суглинків, що складали свого роду підоснову внутрішньої 
сторони насипу валу, майже не було зафіксовано. Натомість, у різних верствах 
насипу об‘єкту окремі керамічні матеріали все ж простежувалися. Так, у кв. А 2 
на глибині 0,71–0,77 м вдалося віднайти денце і боковини кружальних виробів 
Х ст., а також фрагмент точильного бруска. Текстура керамічного тіста 
зазначених фрагментів посудин супіскова, із домішками середнього та 
великого піску. Екземпляри мають сліди чорного димлення. Ці матеріали 
потрапили сюди (у сторону внутрішньої площадки від оборонної лінії) у 
зв‘язку із розповзанням основного насипу валу. Іншими словами, насипали вал 
зовнішньої лінії захисту у т.ч. й ґрунтом, де локалізувалися рештки людської 
діяльності Х ст. 

На рівні підошви валу, на межі темно-сірих опідзолених суглинків 
(кв. А 3, гл. 0,73–0,75 м) було зафіксовано рештки боковин та придонних 
частин кераміки, виготовлені на основі супіскової маси із домішками 
середнього та великого піску. Окремі фрагменти редуковані, інші – мають 
сліди димлення. Їх віднесено до Х ст. Тут слід додати, що раніше досліджувана 
зовнішня лінія захисту була також датована цим часом. Припинення її 
функціонування припадає саме на кін. Х ст. 

Об’єкт № 2 виявлено у кв. А 2–6 та А' 4–6 (рис. 2–6; фото 2, 3). Верхні 
його контури, що залягали під двома верствами світло-сірих суглинків (сер. 
товщ. прошарків – 0,17–0,20 м), були простежені у кв. А 3–4 з глибини 0,35–
0,40 м від рівня сучасної поверхні. Об‘єкт являв собою курганне поховання, 
насип якого сформований з перевідкладених сильно опідзолених темних 
суглинків, що частково перемішані із перехідним ―передматериковим‖ шаром. 
Максимальна довжина насипу зазначеної верстви ґрунту по діагоналі, 
проведеної через центр кургану (розріз Б–Б 1), складає 6,30–6,35 м, а 
максимальна товщина – 0,60 м. 

Курган, як на це вказують стратиграфічні спостереження, насипаний на 
рівні передматерикованого ―перехідного‖ горизонту (кв. А 5–6) та із темно-
сірих опідзолених суглинків (кв. А 2–4). Очевидно, що для насипання кургану 
брався ґрунт, насичений певною мірою культурними рештками попередньої 
епохи. Саме цим й слід пояснити наявність у верхній частині насипу кургану 
уламків керамічних виробів Х ст. (кв. А 3, гл. 0,37 м; кв. А 3, гл. 0,40 м; кв. А 4, 
гл. 0,40 м; кв. А' 4, гл. 0,45 м), що за своєю текстурою тіста та випалом не 
відрізнялися від вищеописаних синхронних матеріалів. 

Перші дрібненькі кальциновані кісточки, розсіяні вперемішку із дрібним 
вугіллям, фіксувалися вже у кв. А 4 на глибині 0,62–0,65 м від рівня сучасної 
поверхні. Саме тут, поближче до центру кургану, на стику кв. А 3–4 на глибині 
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0,50–0,55 м було простежено ―світлу пляму‖ ґрунту. Трішки нижче, на глибині 
0,67–0,70 м у кв. А 3–4 також було зафіксовано фрагменти людських 
кальцинованих кісток. А ось у кв. А 4 на рівні 0,68–0,73 м від сучасної поверхні 
з-поміж розсіяних кальцинованих кісток вдалося натрапити на фрагмент 
людської щелепи, що не піддавалася дії вогню. Зверху ―світлої плями‖ ґрунту 
та у її верхній частині, на глибині 0,65–0,68 м (кв. А 4) було віднайдено 
фрагменти металевих виробів невідомого призначення. 

Ближче до східної стінки розкопу (розріз А–А1) на глибині 0,65–0,70 м 
(стик кв. А 3–4) виявлено ―темну пляму‖ ґрунту, сильно насичену вугликами та 
кальцинованими кістками. Тут, у шарі зазначеного темного заповнення було 
віднайдено фрагменти сильно заіржавілих металевих виробів (кв. А 3, гл. 0,75 
м; А 4, гл. 0,65 м; А 4, гл. 0,84 м). Також, у кв. А 3 на глибині 0,70 м, поблизу 
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кургану із перевідкладених сильно опідзолених темних суглинків, дещо 
перемішаних із перехідним ―передматериковим‖ шаром. Незначні руйнування 
верхньої частини основного насипу кургану мали місце й у кв. А 4. 

Трохи вище курганного насипу, у кв. А' 4 (гл. 0,26 м) було зафіксовано 
вінце кружального посуду пер. пол. – сер. ХІІ ст. (рис. 7, 1) Текстура тіста 
виробу суглинкова, із домішками середнього та великого піску. Випал 
хороший. Вінця сильно відігнуті назовні із наявністю закраїнки для покришки. 
Можливо, це були слабо збережені сліди тризни (?). 

Зважаючи на отриманий у процесі польових робіт матеріал, 
стратиграфічні та планіграфічні дані, можна стверджувати, що курган 
однозначно функціонував опісля припинення функціонування самого валу 
зовнішньої лінії захисту у цьому місці городища. Оскільки фортифікації в 
ур. ―Поруби‖ (територія курганного могильника) припинили своє існування в 
кін. Х ст, а курган був насипаним у т.ч. з культурного шару попередньої доби 
(слов‘янського періоду), то сюди (у насип кургану) цілком правомірно 
потрапили рештки кераміки Х ст. З іншої сторони, наявність на рівні 
поширення кальцинованих кісток, а також у інших частинах кургану кераміки 
ХІ ст., зламу ХІ/ХІІ ст. дозволяє продатувати це кремаційне захоронення саме 
стиком ХІ/ХІІ ст. 

По завершенні досліджень на розкопі ІІ було проведено рекультиваційні 
роботи. 

 
     

 
Відомості, почерпнуті під час польових студій на розкопі ІІ дають 

підстави говорити, що ділянка досліджуваної зовнішньої лінії захисту 
репрезентована насипом валу без прибудови до останнього (об’єкт № 1). Час її 
функціонування припадає у рамки Х ст. Власне, в кінці того сторіччя зовнішній 
оборонний рубіж у т.ч. й досліджуваний його відтинок припинив 
функціонування. На зламі ХІ/ХІІ ст. поблизу внутрішнього підніжжя валу було 
закладено один з курганів місцевого курганного могильника (об’єкт № 2). І 
хоча обряд захоронення тут виявився трохи ―консервативним‖, як на рубіж 
ХІ/ХІІ ст., таку дату було запропоновано на підставі ретельного аналізу 
керамічних решток із поховального насипу. 
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Рис. 1. План Пліснеського археологічного комплексу 
та місця закладання розкопів І, ІІ, 2015 р. 

(за М. Филипчуком, доопрацьовано автором).  
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Рис. 2. Розкоп ІІ. Планіграфічний зріз на початку робіт. 
Верхні шари деструкцій об‘єктів №№ 1 та 2. 
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Рис. 3. Розкоп ІІ. Планіграфічний зріз на завершенні робіт. 
Об‘єкти №№ 1 та 2.
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Рис. 4. Розкоп ІІ. Стратиграфічні зрізи А–А1, Б–Б1. 
Об‘єкти №№ 1 та 2.
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Рис. 5. Розкоп ІІ. Стратиграфічні зрізи В–В1, Г–Г1, Д–Д1. 
Об‘єкти №№ 1 та 2.
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Рис. 6. Розкоп ІІ. Стратиграфічні зрізи Е–Е1, Є–Є1. 
Об‘єкт № 2. 
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Рис. 7. Розкоп ІІ. Фрагменти керамічних кружальних виробів:  
1 – фр. вінець (кв. А' 4, гл. 0,26 м); 

2, 3 – фр. вінець та верхньої частини посудин 
(об. № 2, кв. А' 4, гл. 0,50 м). 
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Фото 1. Розкоп ІІ. Об‘єкт № 1. 
Стратиграфія західної стінки розкопу у кв. А 1. 

 

 
 

Фото 2. Розкоп ІІ. Об‘єкт № 2. 
Стратиграфія західної стінки розкопу у кв. А 3–5. 
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Фото 2. Розкоп ІІ. Об‘єкт № 2. 
Стратиграфія західної стінки розкопу у кв. А 3–5. 
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Фото 3. Розкоп ІІ. Південна частина об‘єкту № 2 у кв. А–А′ 4–6. 
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This article describes the key results of the investigation of the barrow and 
outside defensive line of  Plisnesko archaelogical complex in “Poruby” tract in 
2015. The author described the discovered destruction of defensive 
constructions and  time of its functionin. 
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НОВІ ВІДОМОСТІ ПРО СІЛЬСЬКУ ОКРУГУ  
ПЛІСНЕСЬКОГО ГОРОДИЩА 
(МАТЕРІАЛИ ОБСТЕЖЕНЬ 2009 р.) 
 
М. Филипчук*, А. Филипчук** 
 
* Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, e-mail: archeofilip@ukr.net 
** Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” 
вул. В. Винниченка, 14, м. Львів, 79008, e-mail: archandrij@ukr.net 
 
Публікуються матеріали селищ слов’яно-руського часу, виявлених у 
2009 р. в результаті обстежень околиць Пліснеського городища.  
Ключові слова: Пліснеськ, селище, слов’янський період, давньоруський 
період. 
 
Протягом весняних та осінніх місяців 2009 р. експедиція Інституту 

археології Львівського національного університету ім. Івана Франка проводила 
суцільні обстеження археологічних пам‘яток на території Бродівського та 
Золочівського р-нів Львівської обл.  Основна мета робіт зводилася до збору та 
підготовки даних для створення археологічного кадастру, а заразом і до 
обстеження околиць Пліснеського городища на предмет синхронних пам‘яток 
слов‘яно-руського часу. При цьому, роботами повністю або частково були 
охоплені: с. Підгірці Бродівського та сс. Грабово і Гутище Золочівського р-нів 
Львівської обл. 

Окрім повторного обстеження складових Пліснеського археологічного 
комплексу, відкриття пізньосередньовічного поселення Підгірці Х, також 
вдалося відкрити низку старожитностей слов‘яно-руського періоду (селища 
Підгірці ХІ, Гутище І, Грабово І–IV) (рис. 1). При нумерації виявлених 
пам‘яток враховувалася, насамперед, загальна нумерація складових 
Пліснеського археологічного комплексу (Підгірці ХІ)**, а також відносна 
нумерація нововідкритих у 2009 р. пам‘яток (Гутище І, Грабово І–IV). 
                                                           

 Роботи виконувалися в рамках ―пілотного‖ проекту ―Археологічний кадастр України 
/Львівська область/‖. Дослідження проводилися під керівництвом директора Інституту археології 
ЛНУ ім. І. Франка М. Филипчука  (начальник Пліснеської археологічної експедиції) за участю: 
аспіранта кафедри археології та історії стародавнього світу історичного факультету 
ЛНУ ім. І. Франка Б. Завітія, а також студентів старших курсів історичного факультету 
зазначеного вузу – А. Филипчука, В. Шелепа, О. Благої. 

** Підгірці І – селище ранньозалізного віку, локалізоване на мисовій частині Пліснеського 
городища в ур. ―Замчисько‖. Підгірці ІІ – культове місце Пліснеська VІІ–Х ст. в ур. ―Оленин 
Парк‖. Підгірці ІІІ – городище слов‘янського часу (ІХ–Х ст.) Пліснеськ. Підгірці ІV – 
давньоруське літописне місто Пліснеськ. Підгірці V – група відкритих селищ давньоруського 
часу (ХІ–ХІІІ ст.), виокремлена в окрему археологічну пам‘ятку; локалізувалася у межах не 
функціонуючого слов‘янського городища ІХ–Х ст. Пліснеськ. Підгірці VІ – курганний могильник 
Пліснеська в ур. ―Поруби‖ (ХІ – поч. ХІІ ст.). Підгірці VІІ – давньоруський Підгорецький 
монастир, що займає терасу західної частини слов‘янського городища Пліснеськ. Підгірці VІІІ – 
пам‘ятка садово-паркової архітектури XVII–XVIII ст. на території І тераси Підгорецького замку. 
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Підгірці ХІ. Географічні координати селища: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 368 м,  N – 49° 55' 42.98", E – 24° 57' 
46.32"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 358 м, N – 49° 
55' 40.20", E – 24° 57' 45.87". 

Пам‘ятка знаходиться за 200 м на південний захід від господарських 
будівель сучасного Підгорецького монастиря ЧСВВ, на території покинутих 
дворів хут. Пліснесько. Поселення займає нижню частину південного схилу, 
простягаючись вздовж заплави лівого берега безіменного струмка, води якого 
впадають у р. Західний Бужок (правий доплив р. Західний Буг). Видовжена 
форма селища наближена до неправильної трапеції. Максимальна довжина 
пам‘ятки сягає 160 м, а ширина – більше 40 м. З півночі від селища природні 
межі відсутні, а з півдня, сходу і заходу воно оточене болотистою заплавою та 
глибоким яром. 

Культурний шар пам‘ятки представлений чорними гумусованими 
суглинками, насиченими глиняною вимазкою, перепаленим камінням, 
уламками та фрагментами ранньокружальних і кружальних горщиків, серед 
яких переважали боковини, денця та вінця. Текстура їхнього тіста виявилася 
супісковою, з домішками жорстви. Випал мав сліди нерівномірної редукції. 
Подібні знахідки керамічного посуду можуть попередньо бути віднесені до 
другого періоду райковецької культури (ІХ–Х ст.). 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з півдня до пам‘ятки примикає широка (до 500 м) заплава, яка 
переходить в стрімкі горби, покриті правічним буковим лісом; із заходу та 
півночі прилягає горбиста місцевість, де також проростає правічний буковий 
ліс, з переважанням темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтів.  

Гутище І. Географічні координати селища: Т1 (західний край поширення 
культурного шару) – H – 292 м, N – 49° 54' 53.09", E – 24° 57' 14.39"; 
Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 290 м,  N – 49° 54' 
50.80", E – 24° 57' 20.63"; Т3 (східний край поширення культурного шару) – H – 
297 м, N – 49° 54' 52.17", E – 24° 57' 24.11"; Т4 (північний край поширення 
культурного шару) – H – 296 м,  N – 49° 54' 53.18", E – 24° 57' 21.80".  

Пам‘ятка знаходиться за 100 м на північ та північний захід від автобусної 
зупинки Гутище на шосе Броди–Золочів. Селище займає нижню частину 
південного схилу, простягаючись вздовж заплави лівого берега безіменного 
струмка, води якого впадають у р. Західний Бужок. Форма поселення має 
вигляд сегменту і добре вписується в конфігурацію місцевого ландшафту. 
Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 350 м, а ширина – більше 60 м. З 
півночі від селища природні межі відсутні, а з півдня, сходу та заходу воно 
оточене широкою болотистою заплавою зазначеної водної артерії. 

                                                                                                                                                       

Підгірці ІХ – залишки дерев‘яної церкви святого Михайла та кладовище XVI–XIX ст. у 
с. Підгірці. Підгірці Х – селище ХVІІ–ХVІІІ ст., відкрите 2009 р. у рамках зазначеного проекту, у 
південно-західній окраїні с Підгірці за 120–140 м на південний захід від місцевого Костелу 
Воздвиження. 
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* Львівський національний університет імені Івана Франка 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, e-mail: archeofilip@ukr.net 
** Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” 
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Публікуються матеріали селищ слов’яно-руського часу, виявлених у 
2009 р. в результаті обстежень околиць Пліснеського городища.  
Ключові слова: Пліснеськ, селище, слов’янський період, давньоруський 
період. 
 
Протягом весняних та осінніх місяців 2009 р. експедиція Інституту 

археології Львівського національного університету ім. Івана Франка проводила 
суцільні обстеження археологічних пам‘яток на території Бродівського та 
Золочівського р-нів Львівської обл.  Основна мета робіт зводилася до збору та 
підготовки даних для створення археологічного кадастру, а заразом і до 
обстеження околиць Пліснеського городища на предмет синхронних пам‘яток 
слов‘яно-руського часу. При цьому, роботами повністю або частково були 
охоплені: с. Підгірці Бродівського та сс. Грабово і Гутище Золочівського р-нів 
Львівської обл. 

Окрім повторного обстеження складових Пліснеського археологічного 
комплексу, відкриття пізньосередньовічного поселення Підгірці Х, також 
вдалося відкрити низку старожитностей слов‘яно-руського періоду (селища 
Підгірці ХІ, Гутище І, Грабово І–IV) (рис. 1). При нумерації виявлених 
пам‘яток враховувалася, насамперед, загальна нумерація складових 
Пліснеського археологічного комплексу (Підгірці ХІ)**, а також відносна 
нумерація нововідкритих у 2009 р. пам‘яток (Гутище І, Грабово І–IV). 
                                                           

 Роботи виконувалися в рамках ―пілотного‖ проекту ―Археологічний кадастр України 
/Львівська область/‖. Дослідження проводилися під керівництвом директора Інституту археології 
ЛНУ ім. І. Франка М. Филипчука  (начальник Пліснеської археологічної експедиції) за участю: 
аспіранта кафедри археології та історії стародавнього світу історичного факультету 
ЛНУ ім. І. Франка Б. Завітія, а також студентів старших курсів історичного факультету 
зазначеного вузу – А. Филипчука, В. Шелепа, О. Благої. 

** Підгірці І – селище ранньозалізного віку, локалізоване на мисовій частині Пліснеського 
городища в ур. ―Замчисько‖. Підгірці ІІ – культове місце Пліснеська VІІ–Х ст. в ур. ―Оленин 
Парк‖. Підгірці ІІІ – городище слов‘янського часу (ІХ–Х ст.) Пліснеськ. Підгірці ІV – 
давньоруське літописне місто Пліснеськ. Підгірці V – група відкритих селищ давньоруського 
часу (ХІ–ХІІІ ст.), виокремлена в окрему археологічну пам‘ятку; локалізувалася у межах не 
функціонуючого слов‘янського городища ІХ–Х ст. Пліснеськ. Підгірці VІ – курганний могильник 
Пліснеська в ур. ―Поруби‖ (ХІ – поч. ХІІ ст.). Підгірці VІІ – давньоруський Підгорецький 
монастир, що займає терасу західної частини слов‘янського городища Пліснеськ. Підгірці VІІІ – 
пам‘ятка садово-паркової архітектури XVII–XVIII ст. на території І тераси Підгорецького замку. 
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Підгірці ХІ. Географічні координати селища: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 368 м,  N – 49° 55' 42.98", E – 24° 57' 
46.32"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 358 м, N – 49° 
55' 40.20", E – 24° 57' 45.87". 

Пам‘ятка знаходиться за 200 м на південний захід від господарських 
будівель сучасного Підгорецького монастиря ЧСВВ, на території покинутих 
дворів хут. Пліснесько. Поселення займає нижню частину південного схилу, 
простягаючись вздовж заплави лівого берега безіменного струмка, води якого 
впадають у р. Західний Бужок (правий доплив р. Західний Буг). Видовжена 
форма селища наближена до неправильної трапеції. Максимальна довжина 
пам‘ятки сягає 160 м, а ширина – більше 40 м. З півночі від селища природні 
межі відсутні, а з півдня, сходу і заходу воно оточене болотистою заплавою та 
глибоким яром. 

Культурний шар пам‘ятки представлений чорними гумусованими 
суглинками, насиченими глиняною вимазкою, перепаленим камінням, 
уламками та фрагментами ранньокружальних і кружальних горщиків, серед 
яких переважали боковини, денця та вінця. Текстура їхнього тіста виявилася 
супісковою, з домішками жорстви. Випал мав сліди нерівномірної редукції. 
Подібні знахідки керамічного посуду можуть попередньо бути віднесені до 
другого періоду райковецької культури (ІХ–Х ст.). 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з півдня до пам‘ятки примикає широка (до 500 м) заплава, яка 
переходить в стрімкі горби, покриті правічним буковим лісом; із заходу та 
півночі прилягає горбиста місцевість, де також проростає правічний буковий 
ліс, з переважанням темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтів.  

Гутище І. Географічні координати селища: Т1 (західний край поширення 
культурного шару) – H – 292 м, N – 49° 54' 53.09", E – 24° 57' 14.39"; 
Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 290 м,  N – 49° 54' 
50.80", E – 24° 57' 20.63"; Т3 (східний край поширення культурного шару) – H – 
297 м, N – 49° 54' 52.17", E – 24° 57' 24.11"; Т4 (північний край поширення 
культурного шару) – H – 296 м,  N – 49° 54' 53.18", E – 24° 57' 21.80".  

Пам‘ятка знаходиться за 100 м на північ та північний захід від автобусної 
зупинки Гутище на шосе Броди–Золочів. Селище займає нижню частину 
південного схилу, простягаючись вздовж заплави лівого берега безіменного 
струмка, води якого впадають у р. Західний Бужок. Форма поселення має 
вигляд сегменту і добре вписується в конфігурацію місцевого ландшафту. 
Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 350 м, а ширина – більше 60 м. З 
півночі від селища природні межі відсутні, а з півдня, сходу та заходу воно 
оточене широкою болотистою заплавою зазначеної водної артерії. 

                                                                                                                                                       

Підгірці ІХ – залишки дерев‘яної церкви святого Михайла та кладовище XVI–XIX ст. у 
с. Підгірці. Підгірці Х – селище ХVІІ–ХVІІІ ст., відкрите 2009 р. у рамках зазначеного проекту, у 
південно-західній окраїні с Підгірці за 120–140 м на південний захід від місцевого Костелу 
Воздвиження. 
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Культурний шар пам‘ятки представлений у вигляді чорних гумусних 
суглинків, насичених глиняною вимазкою, перепаленим камінням, уламками та 
фрагментами ліпного та кружального посуду. 

Окрім ліпних керамічних фрагментів ранньозалізного віку, тут 
віднайдено ліплені від руки слов‘янські матеріали. Верхні частини ліпної 
слов‘янської кераміки характеризуються незначним відхиленням назовні 
верхньої губи. Керамічне тісто – важко суглинкове, з домішками 
середньозернистого піску та шамоту. Випал не редукований. За наведеними 
ознаками такі фрагменти посуду можна віднести до ранньозалізного віку. 
Разом з тим, серед ліпних фрагментів трапляються й товстостінні екземпляри. 
Передовсім, це боковини та придонні частини кухонних горщиків. Товщина 
боковин сягає 0,80–1,20 см. Текстура керамічного тіста також важко 
суглинкова, з домішками жорстви і шамоту. Поверхня виробів дещо 
горбкувата. Випал кераміки редукований, хоча зустрічаються й не редуковані 
фрагменти. Подібний матеріал можна попередньо віднести до першого періоду 
райковецької культури (VІІІ–ІХ ст.).  

Ранньокружальний посуд за багатьма параметрами (текстурою 
керамічного тіста, характером випалу, профілюванням верхньої частини вінець, 
шийки і тулуба) суттєво відрізняється від ліпного. Він представлений 
боковинами кухонних горщиків. Текстура тіста таких екземплярів супіскова, з 
домішками жорстви. Випал має сліди нерівномірної редукції. Подібні знахідки 
можна попередньо віднести до другого періоду райковецької культури (ІХ ст.). 
До кружального посуду слід зарахувати й фрагменти верхньої частини горщика 
та денця. Верхня частина характеризується манжетоподібним викінченням 
вінець, високою шийкою та плавним переходом до плічок. В тісті відсутня 
жорства, проте є досить чіткі сліди відновлюючого випалу. Подібну текстуру 
тіста має і фрагмент денця. Такий посуд був характерним для сер. – кін. Х ст. 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з півдня до пам‘ятки поширюється широка (до 300 м) заплава вказаної 
вище водної артерії, яка переходить в стрімкі горби, покриті правічним 
буковим лісом; із заходу та півночі до селища прилягає горбиста місцевість, з 
переважанням темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтів, зі сходу – горбиста 
місцевість покрита правічним буковим лісом.  

Грабово І. Географічні координати селища: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 286 м, N – 49° 54' 19.56", E – 24° 58' 
57.19"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 280 м,  N – 49° 
54' 16.08", E – 24° 57' 04.03"; Т3 (східний край поширення культурного шару) – 
H – 280 м,  N – 49° 54' 18.71", E – 24° 57' 07.10". 

Пам‘ятка знаходиться в північно-західній околиці с. Грабово, обабіч шосе 
Броди-Золочів. Вона займає нижню частину південного схилу, простягаючись 
вздовж заплави лівого берега безіменного струмка, що бере свій початок на 
краю західної частини поселення. Води цього струмка через 230 м впадають у 
р. Західний Бужок. Сегментоподібна форма селища добре вписується у 
конфігурацію ландшафту. Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 250 м, 
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а ширина – не більше 60 м. З півночі від селища природні межі відсутні. З 
півдня його омивають води струмка, що поступово переходять у широку 
заплаву; зі сходу поселення оточене широкою болотистою заплавою 
р. Західний Бужок, а з заходу – стрімким підвищенням та великим джерелом.  

Культурний шар пам‘ятки представлений у вигляді чорних гумусних 
суглинків, насичених глиняною вимазкою, перепаленим камінням, уламками та 
фрагментами ранньокружальних і кружальних горщиків.  

Кружальний посуд можна поділити на три групи. До першої слід віднести 
фрагменти ранньокружальних горщиків, представлених боковинами. На одній 
із боковин виявлено рифлений хвилястий орнамент. Текстура тіста цих 
фрагментів супіскова, випал пічний зі слідами редукції. Подібні екземпляри 
керамічного посуду можуть бути попередньо віднесені до другого періоду 
райковецької культури (ІХ–Х ст.). До другої групи належать боковини 
давньоруських кухонних горщиків (ХІІ–ХІІІ ст.), для яких притаманні 
легкосуглинкова чи супіскова структури керамічного тіста, пічний 
редукований випал; а на стінках окремих боковин простежуються ще й сліди 
ангобування. Третю група складали фрагменти тонкостінної кераміки ХVІ–
ХVІІ ст. 

Найближче природне оточення поселення виглядає наступним чином: з 
півдня та південного заходу до пам‘ятки поширені незначні рільничі ділянки; зі 
сходу, на лівому березі ріки, заходять пасовища, що поросли кущами, а також 
буковий ліс, який проростає на стрімких місцевих пагорбах.  

Грабово ІІ. Географічні координати селища: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 282 м, N – 49° 54' 15.16", E – 24° 56' 
51.96"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 281 м,  N – 49° 
54' 12.61", E – 24° 56' 56.89"; Т3 (східний край поширення культурного шару) – 
H – 279 м,  N – 49° 54' 11.67", E – 24° 57' 01.31". 

Пам‘ятка знаходиться на північно-західній околиці с. Грабово, обабіч 
шосе Броди–Золочів, за 250 м на південь від селища Грабово І. Поселення 
займає нижню частину південно-східного схилу, простягаючись вздовж 
заплави лівого берега безіменного струмка, який через 230 м впадає у 
р. Західний Бужок. В плані поселення має форму сегмента і добре вписується у 
конфігурацію ландшафту. Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 150 м, 
а ширина – не більше 80 м. З півночі від селища природні межі відсутні. З 
півдня його омивають води струмка, що поступово переходять у широку 
заплаву, зі сходу пам‘ятка оточена широкою болотистою заплавою р. Західний 
Бужок, а з заходу – стрімким підвищенням та великим джерелом. 

Культурний шар пам‘ятки представлений у вигляді чорних гумусних 
суглинків насичених глиняною вимазкою, перепаленим камінням, уламками та 
фрагментами ранньокружальних і кружальних горщиків, серед яких 
переважали боковини, денця та вінця. 

Кружальний посуд можна поділити на три групи. До першої слід віднести 
фрагменти ранньокружальних горщиків, представлених боковинами. Текстура 
тіста супіскова, випал пічний зі слідами редукції. Подібні знахідки керамічного 
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Культурний шар пам‘ятки представлений у вигляді чорних гумусних 
суглинків, насичених глиняною вимазкою, перепаленим камінням, уламками та 
фрагментами ліпного та кружального посуду. 

Окрім ліпних керамічних фрагментів ранньозалізного віку, тут 
віднайдено ліплені від руки слов‘янські матеріали. Верхні частини ліпної 
слов‘янської кераміки характеризуються незначним відхиленням назовні 
верхньої губи. Керамічне тісто – важко суглинкове, з домішками 
середньозернистого піску та шамоту. Випал не редукований. За наведеними 
ознаками такі фрагменти посуду можна віднести до ранньозалізного віку. 
Разом з тим, серед ліпних фрагментів трапляються й товстостінні екземпляри. 
Передовсім, це боковини та придонні частини кухонних горщиків. Товщина 
боковин сягає 0,80–1,20 см. Текстура керамічного тіста також важко 
суглинкова, з домішками жорстви і шамоту. Поверхня виробів дещо 
горбкувата. Випал кераміки редукований, хоча зустрічаються й не редуковані 
фрагменти. Подібний матеріал можна попередньо віднести до першого періоду 
райковецької культури (VІІІ–ІХ ст.).  

Ранньокружальний посуд за багатьма параметрами (текстурою 
керамічного тіста, характером випалу, профілюванням верхньої частини вінець, 
шийки і тулуба) суттєво відрізняється від ліпного. Він представлений 
боковинами кухонних горщиків. Текстура тіста таких екземплярів супіскова, з 
домішками жорстви. Випал має сліди нерівномірної редукції. Подібні знахідки 
можна попередньо віднести до другого періоду райковецької культури (ІХ ст.). 
До кружального посуду слід зарахувати й фрагменти верхньої частини горщика 
та денця. Верхня частина характеризується манжетоподібним викінченням 
вінець, високою шийкою та плавним переходом до плічок. В тісті відсутня 
жорства, проте є досить чіткі сліди відновлюючого випалу. Подібну текстуру 
тіста має і фрагмент денця. Такий посуд був характерним для сер. – кін. Х ст. 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з півдня до пам‘ятки поширюється широка (до 300 м) заплава вказаної 
вище водної артерії, яка переходить в стрімкі горби, покриті правічним 
буковим лісом; із заходу та півночі до селища прилягає горбиста місцевість, з 
переважанням темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтів, зі сходу – горбиста 
місцевість покрита правічним буковим лісом.  

Грабово І. Географічні координати селища: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 286 м, N – 49° 54' 19.56", E – 24° 58' 
57.19"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 280 м,  N – 49° 
54' 16.08", E – 24° 57' 04.03"; Т3 (східний край поширення культурного шару) – 
H – 280 м,  N – 49° 54' 18.71", E – 24° 57' 07.10". 

Пам‘ятка знаходиться в північно-західній околиці с. Грабово, обабіч шосе 
Броди-Золочів. Вона займає нижню частину південного схилу, простягаючись 
вздовж заплави лівого берега безіменного струмка, що бере свій початок на 
краю західної частини поселення. Води цього струмка через 230 м впадають у 
р. Західний Бужок. Сегментоподібна форма селища добре вписується у 
конфігурацію ландшафту. Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 250 м, 
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а ширина – не більше 60 м. З півночі від селища природні межі відсутні. З 
півдня його омивають води струмка, що поступово переходять у широку 
заплаву; зі сходу поселення оточене широкою болотистою заплавою 
р. Західний Бужок, а з заходу – стрімким підвищенням та великим джерелом.  

Культурний шар пам‘ятки представлений у вигляді чорних гумусних 
суглинків, насичених глиняною вимазкою, перепаленим камінням, уламками та 
фрагментами ранньокружальних і кружальних горщиків.  

Кружальний посуд можна поділити на три групи. До першої слід віднести 
фрагменти ранньокружальних горщиків, представлених боковинами. На одній 
із боковин виявлено рифлений хвилястий орнамент. Текстура тіста цих 
фрагментів супіскова, випал пічний зі слідами редукції. Подібні екземпляри 
керамічного посуду можуть бути попередньо віднесені до другого періоду 
райковецької культури (ІХ–Х ст.). До другої групи належать боковини 
давньоруських кухонних горщиків (ХІІ–ХІІІ ст.), для яких притаманні 
легкосуглинкова чи супіскова структури керамічного тіста, пічний 
редукований випал; а на стінках окремих боковин простежуються ще й сліди 
ангобування. Третю група складали фрагменти тонкостінної кераміки ХVІ–
ХVІІ ст. 

Найближче природне оточення поселення виглядає наступним чином: з 
півдня та південного заходу до пам‘ятки поширені незначні рільничі ділянки; зі 
сходу, на лівому березі ріки, заходять пасовища, що поросли кущами, а також 
буковий ліс, який проростає на стрімких місцевих пагорбах.  

Грабово ІІ. Географічні координати селища: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 282 м, N – 49° 54' 15.16", E – 24° 56' 
51.96"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 281 м,  N – 49° 
54' 12.61", E – 24° 56' 56.89"; Т3 (східний край поширення культурного шару) – 
H – 279 м,  N – 49° 54' 11.67", E – 24° 57' 01.31". 

Пам‘ятка знаходиться на північно-західній околиці с. Грабово, обабіч 
шосе Броди–Золочів, за 250 м на південь від селища Грабово І. Поселення 
займає нижню частину південно-східного схилу, простягаючись вздовж 
заплави лівого берега безіменного струмка, який через 230 м впадає у 
р. Західний Бужок. В плані поселення має форму сегмента і добре вписується у 
конфігурацію ландшафту. Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 150 м, 
а ширина – не більше 80 м. З півночі від селища природні межі відсутні. З 
півдня його омивають води струмка, що поступово переходять у широку 
заплаву, зі сходу пам‘ятка оточена широкою болотистою заплавою р. Західний 
Бужок, а з заходу – стрімким підвищенням та великим джерелом. 

Культурний шар пам‘ятки представлений у вигляді чорних гумусних 
суглинків насичених глиняною вимазкою, перепаленим камінням, уламками та 
фрагментами ранньокружальних і кружальних горщиків, серед яких 
переважали боковини, денця та вінця. 

Кружальний посуд можна поділити на три групи. До першої слід віднести 
фрагменти ранньокружальних горщиків, представлених боковинами. Текстура 
тіста супіскова, випал пічний зі слідами редукції. Подібні знахідки керамічного 
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посуду можуть бути попередньо віднесені до ІІ періоду райковецької культури 
(ІХ–Х ст.). Другу групу керамічних екземплярів складають боковини та денця 
давньоруських кухонних горщиків (ХІ–ХІІ ст.), для яких притаманна 
легкосуглинкова та супіскова текстури керамічного тіста і пічний 
(редукований) випал. Третя група репрезентована фрагментами тонкостінної 
кераміки ХVІ–ХVІІ ст. 

Щодо найближчого природного оточення пам‘ятки, то з півдня та 
південного заходу від неї поширюються незначні рільничі ділянки; зі сходу, на 
лівому березі ріки, знаходяться пасовища, що поросли кущами та буковий ліс, 
який проростає на стрімких пагорбах.  

Загалом, на селищі Грабово ІІ виявлено матеріали райковецької культури 
(ІХ–Х ст.), давньоруського (ХІ–ХІІ ст.) та пізньосередньовічного (XVІ–
XVІІ ст.) періодів. 

Грабово ІІІ. Географічні координати селища: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 284 м, N – 49° 54' 12.30", E – 24° 56' 
18.85"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 283 м,  N – 49° 
54' 08.09", E – 24° 56' 34.94"; Т3 (східний край поширення культурного шару) – 
H – 281 м,  N – 49° 54' 10.78", E – 24° 57' 36.57". 

Пам‘ятка знаходиться за 300 м від південно-західної околиці с. Грабово і 
займає нижню частину пологого схилу з південною експозицією, 
простягаючись вздовж заплави лівого берега безіменного струмка. Через 530 м 
води цього струмка впадають у р. Західний Бужок. В плані поселення має 
видовжену (зі сходу на захід) форму і добре вписується в конфігурацію 
ландшафту. Максимальна довжина селища сягає близько 450 м, а ширина – не 
більше 80 м. З півночі, заходу та сходу природні межі селища відсутні. З півдня 
його омивають води струмка, що поступово переходять у широку заплаву.  

Культурний шар поселення представлений у вигляді темно-сірих та 
чорних гумусних суглинків, насичених глиняною вимазкою, рідше 
перепаленим камінням, уламками та фрагментами ліпних, ранньокружальних і 
кружальних горщиків. Уламки та фрагменти ліпного посуду товстостінні (0,80–
1,20 см). Передовсім, це боковини та придонні частини кухонних горщиків. 
Текстура керамічного тіста екземплярів важкосуглинкова з домішками жорстви 
і шамоту; їхня поверхня горбкувата. Випал кераміки редукований, хоча 
зустрічаються й нередуковані фрагменти. Подібний матеріал можна 
попередньо віднести до першого періоду райковецької (VІІІ–ІХ ст.) культури. 
Ранньокружальний та кружальний посуд відрізняється від ліпного. В 
основному, це боковини кухонних горщиків. Текстура їхнього тіста супіскова, 
з домішками жорстви. Випал має сліди нерівномірної редукції. Такі екземпляри 
можуть бути попередньо віднесені до другого періоду райковецької культури і 
датовані ІХ ст. До кружального посуду слід також віднести фрагменти верхньої 
частини горщика та денця. Верхня частина характеризується манжетоподібним 
викінченням вінець, високою шийкою та плавним переходом до плічок. В тісті 
відсутня жорства, проте сліди відновлюючого випалу досить чіткі. За 
аналогіями, такий посуд може бути віднесений до сер. – кін. Х ст. 
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Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з півдня (до 30 м) поширюється заплава, яка в подальшому переходить 
у підвищення, що покриті хвойним лісом; із заходу, сходу та півночі до 
пам‘ятки прилягає горбиста місцевість, зайнята рільничими угіддями з 
переважанням темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтів. 

Грабово ІV. Географічні координати селища: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 281 м,  N – 49° 54' 07.55", E – 24° 56' 
47.78"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 277 м,  N – 49° 
54' 03.34", E – 24° 56' 59.19"; Т3 (північний край поширення культурного шару) 
– H – 281 м,  N – 49° 54' 07.88", E – 24° 56' 54.16". 

Пам‘ятка локалізується на південно-західній околиці с. Грабово, при 
впадінні безіменного струмочка в р. Західний Бужок. Селище займає нижню 
частину пологого схилу з південною та південно-східною експозиціями, 
простягаючись вздовж заплави лівого берега зазначеного струмка. В плані 
пам‘ятка має форму сегмента і добре вписується у конфігурацію місцевого 
ландшафту. Максимальна довжина селища сягає близько 250 м, а ширина – не 
більше 70 м. З півночі і заходу природні межі селища відсутні. З півдня його 
омивають води струмка, що поступово переходять у широку заплаву.  

Культурний шар пам‘ятки представлений у вигляді темно-сірих та 
чорних гумусних суглинків насичених глиняною вимазкою, перепаленим 
камінням, уламками та фрагментами ліпних та ранньокружальних горщиків. 
Уламки і фрагменти ліпного посуду товстостінні (0,80–1,20 см). Текстура 
керамічного тіста цих екземплярів важкосуглинкова. з домішками жорстви і 
шамоту. Поверхня фрагментів – горбкувата, а їхній випал – нередукований. 
Подібний матеріал можна попередньо віднести не стільки до початків 
райковецьких старожитностей, скільки до празької культури (VІ–VІІ ст.). 
Ранньокружальний та кружальний посуд за багатьма параметрами (текстурою 
керамічного тіста, характером випал,  профілюванням верхньої частини вінець, 
шийки і тулуба) відрізняється від ліпного. Він представлений передусім 
боковинами кухонних горщиків із супісковою текстурою тіста з домішками 
жорстви. Випал має сліди нерівномірної редукції. Такі екземпляри попередньо 
можна віднести до першого періоду райковецької культури (VІІІ–ІХ ст.). 
Рештки кружального посуду репрезентовано фрагментами верхньої частини 
горщика та денця. Верхній частині притаманне манжетоподібне викінчення 
вінець, висока шийка та плавний перехід до плічок. В керамічному тісті 
відсутня жорства, зате є сліди відновлюючого випалу. Схожий посуд слід 
датувати до сер. – кін. Х ст. 

Найближче природне оточення пам‘ятки характеризується у наступний 
спосіб. З півдня знаходиться (до 60 м) заплава, яка в подальшому переходить у 
підвищення, що покриті хвойним лісом. Натомість, із заходу, сходу та півночі 
до селища прилягає горбиста місцевість, зайнята рільничими угіддями з 
переважанням темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтів.  
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посуду можуть бути попередньо віднесені до ІІ періоду райковецької культури 
(ІХ–Х ст.). Другу групу керамічних екземплярів складають боковини та денця 
давньоруських кухонних горщиків (ХІ–ХІІ ст.), для яких притаманна 
легкосуглинкова та супіскова текстури керамічного тіста і пічний 
(редукований) випал. Третя група репрезентована фрагментами тонкостінної 
кераміки ХVІ–ХVІІ ст. 

Щодо найближчого природного оточення пам‘ятки, то з півдня та 
південного заходу від неї поширюються незначні рільничі ділянки; зі сходу, на 
лівому березі ріки, знаходяться пасовища, що поросли кущами та буковий ліс, 
який проростає на стрімких пагорбах.  

Загалом, на селищі Грабово ІІ виявлено матеріали райковецької культури 
(ІХ–Х ст.), давньоруського (ХІ–ХІІ ст.) та пізньосередньовічного (XVІ–
XVІІ ст.) періодів. 

Грабово ІІІ. Географічні координати селища: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 284 м, N – 49° 54' 12.30", E – 24° 56' 
18.85"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 283 м,  N – 49° 
54' 08.09", E – 24° 56' 34.94"; Т3 (східний край поширення культурного шару) – 
H – 281 м,  N – 49° 54' 10.78", E – 24° 57' 36.57". 

Пам‘ятка знаходиться за 300 м від південно-західної околиці с. Грабово і 
займає нижню частину пологого схилу з південною експозицією, 
простягаючись вздовж заплави лівого берега безіменного струмка. Через 530 м 
води цього струмка впадають у р. Західний Бужок. В плані поселення має 
видовжену (зі сходу на захід) форму і добре вписується в конфігурацію 
ландшафту. Максимальна довжина селища сягає близько 450 м, а ширина – не 
більше 80 м. З півночі, заходу та сходу природні межі селища відсутні. З півдня 
його омивають води струмка, що поступово переходять у широку заплаву.  

Культурний шар поселення представлений у вигляді темно-сірих та 
чорних гумусних суглинків, насичених глиняною вимазкою, рідше 
перепаленим камінням, уламками та фрагментами ліпних, ранньокружальних і 
кружальних горщиків. Уламки та фрагменти ліпного посуду товстостінні (0,80–
1,20 см). Передовсім, це боковини та придонні частини кухонних горщиків. 
Текстура керамічного тіста екземплярів важкосуглинкова з домішками жорстви 
і шамоту; їхня поверхня горбкувата. Випал кераміки редукований, хоча 
зустрічаються й нередуковані фрагменти. Подібний матеріал можна 
попередньо віднести до першого періоду райковецької (VІІІ–ІХ ст.) культури. 
Ранньокружальний та кружальний посуд відрізняється від ліпного. В 
основному, це боковини кухонних горщиків. Текстура їхнього тіста супіскова, 
з домішками жорстви. Випал має сліди нерівномірної редукції. Такі екземпляри 
можуть бути попередньо віднесені до другого періоду райковецької культури і 
датовані ІХ ст. До кружального посуду слід також віднести фрагменти верхньої 
частини горщика та денця. Верхня частина характеризується манжетоподібним 
викінченням вінець, високою шийкою та плавним переходом до плічок. В тісті 
відсутня жорства, проте сліди відновлюючого випалу досить чіткі. За 
аналогіями, такий посуд може бути віднесений до сер. – кін. Х ст. 
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Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з півдня (до 30 м) поширюється заплава, яка в подальшому переходить 
у підвищення, що покриті хвойним лісом; із заходу, сходу та півночі до 
пам‘ятки прилягає горбиста місцевість, зайнята рільничими угіддями з 
переважанням темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтів. 

Грабово ІV. Географічні координати селища: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 281 м,  N – 49° 54' 07.55", E – 24° 56' 
47.78"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 277 м,  N – 49° 
54' 03.34", E – 24° 56' 59.19"; Т3 (північний край поширення культурного шару) 
– H – 281 м,  N – 49° 54' 07.88", E – 24° 56' 54.16". 

Пам‘ятка локалізується на південно-західній околиці с. Грабово, при 
впадінні безіменного струмочка в р. Західний Бужок. Селище займає нижню 
частину пологого схилу з південною та південно-східною експозиціями, 
простягаючись вздовж заплави лівого берега зазначеного струмка. В плані 
пам‘ятка має форму сегмента і добре вписується у конфігурацію місцевого 
ландшафту. Максимальна довжина селища сягає близько 250 м, а ширина – не 
більше 70 м. З півночі і заходу природні межі селища відсутні. З півдня його 
омивають води струмка, що поступово переходять у широку заплаву.  

Культурний шар пам‘ятки представлений у вигляді темно-сірих та 
чорних гумусних суглинків насичених глиняною вимазкою, перепаленим 
камінням, уламками та фрагментами ліпних та ранньокружальних горщиків. 
Уламки і фрагменти ліпного посуду товстостінні (0,80–1,20 см). Текстура 
керамічного тіста цих екземплярів важкосуглинкова. з домішками жорстви і 
шамоту. Поверхня фрагментів – горбкувата, а їхній випал – нередукований. 
Подібний матеріал можна попередньо віднести не стільки до початків 
райковецьких старожитностей, скільки до празької культури (VІ–VІІ ст.). 
Ранньокружальний та кружальний посуд за багатьма параметрами (текстурою 
керамічного тіста, характером випал,  профілюванням верхньої частини вінець, 
шийки і тулуба) відрізняється від ліпного. Він представлений передусім 
боковинами кухонних горщиків із супісковою текстурою тіста з домішками 
жорстви. Випал має сліди нерівномірної редукції. Такі екземпляри попередньо 
можна віднести до першого періоду райковецької культури (VІІІ–ІХ ст.). 
Рештки кружального посуду репрезентовано фрагментами верхньої частини 
горщика та денця. Верхній частині притаманне манжетоподібне викінчення 
вінець, висока шийка та плавний перехід до плічок. В керамічному тісті 
відсутня жорства, зате є сліди відновлюючого випалу. Схожий посуд слід 
датувати до сер. – кін. Х ст. 

Найближче природне оточення пам‘ятки характеризується у наступний 
спосіб. З півдня знаходиться (до 60 м) заплава, яка в подальшому переходить у 
підвищення, що покриті хвойним лісом. Натомість, із заходу, сходу та півночі 
до селища прилягає горбиста місцевість, зайнята рільничими угіддями з 
переважанням темно-сірих та сірих опідзолених ґрунтів.  
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Коротко сумуючи викладене вище, відзначимо, що у результаті 

проведення суцільних обстежень на території сс. Підгірці Бродівського та 
Гутище і Грабово Золочівського р-нів Львівської обл. на площі 21 км² було 
повторно досліджено 9 (Підгірці І–ІХ) та відкрито 7 різночасових 
археологічних пам‘яток (Підгірці Х–ХІ, Гутище І, Грабово І–ІV). Матеріали 
ранньозалізного віку було виявлено на селищі Гутище І, старожитності 
пізнього середньовіччя (ХVІ–ХVІІ ст.) зафіксовано на пам‘ятках Підгірці Х, 
Грабово І–ІІ. 

Найбільше вдалося віднайти матеріалів слов‘янського й давньоруського 
періодів: кераміка празького типу виявлена на поселенні Грабово ІV; 
старожитності першого періоду райковецької культури (VІІІ–ІХ ст.) – на 
Гутищі І та Грабово ІІІ–ІV; матеріали другого періоду райковецьких 
старожитностей (ІХ–Х ст.) – на усіх описаних селищах (Підгірці ХІ, Гутище І, 
Грабово І–ІV); керамічні фрагменти давньоруського часу – на пам‘ятках 
Грабово І (ХІІ–ХІІІ ст.) та ІІ (ХІ–ХІІ ст.). 

Загалом, отримана у процесі обстежень 2009 р. інформація збагатила 
джерельну базу з археології. Подальші дослідження у цьому напрямку є 
надзвичайно важливими, адже сприятимуть вивченню системи заселення 
близької та далекої округи Пліснеського городища протягом слов‘янського й 
давньоруського періодів його розвитку. 
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Рис. 1. Картосхема місцезнаходження виявлених у 2009 р. поблизу 
Пліснеська поселень слов‘янської та давньоруської доби : 

1 – Підгірці ХІ; 2 – Гутище І; 3 – Грабово І; 
4 – Грабово ІІ; 5 – Грабово ІV; 6 – Грабово ІІІ. 
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Публікуються матеріали поселень слов’яно-руського часу, віднайдених у 
2011 р. в результаті суцільних археологічних обстежень території та 
околиць сіл Побіч, Ушня, Хомець (Золочівський район Львівська область). 
Ключові слова: Побіч, Ушня, Хомець, селище, кераміка, райковецька 
культура, давньоруська культура. 
 
Протягом осінніх місяців 2011 р. Пліснеська археологічна експедиція 

проводила суцільні розвідкові роботи на території та в околицях сс. Побіч, 
Ушня, Хомець Золочівського р-ну Львівської обл.  Основна мета досліджень 
полягала у виявленні нових пам‘яток, що знаходяться на околицях 
Пліснеського археологічного комплексу. Внаслідок проведення робіт вдалося 
віднайти 14 різночасових багатошарових поселень (рис. 1): Побіч І–ІV, Ушня 
І–VІІІ, Хомець І–ІІ. Серед них, на селищах Побіч І–ІV, Ушня І–ІІІ, VІ, Хомець 
ІІ, було зафіксовано матеріали слов‘янського й давноруського періодів. 
Нумерація усіх поселень була умовною.  

Побіч І. Географічні координати селища: Т1 (північний край поширення 
культурного шару) – H – 271 м, N – 49° 53' 53.96", E – 24° 57' 11.38"; Т2 
(східний край поширення культурного шару) – H – 277 м, N – 49° 53' 51.00", E – 
24° 57' 19.40"; Т3 (південний край поширення культурного шару) – H – 273 м,  
N – 49° 53' 49.22", E – 24° 57' 14.87". 

Пам‘ятка розташовується на північній околиці с. Побіч, за 320 м на схід 
(по лівий бік) від шосе Броди-Золочів та за 430 м на північ від крайніх хат 
зазначеного населеного пункту. Поселення займає південно-західний схил, 
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2011 р. в результаті суцільних археологічних обстежень території та 
околиць сіл Побіч, Ушня, Хомець (Золочівський район Львівська область). 
Ключові слова: Побіч, Ушня, Хомець, селище, кераміка, райковецька 
культура, давньоруська культура. 
 
Протягом осінніх місяців 2011 р. Пліснеська археологічна експедиція 

проводила суцільні розвідкові роботи на території та в околицях сс. Побіч, 
Ушня, Хомець Золочівського р-ну Львівської обл.  Основна мета досліджень 
полягала у виявленні нових пам‘яток, що знаходяться на околицях 
Пліснеського археологічного комплексу. Внаслідок проведення робіт вдалося 
віднайти 14 різночасових багатошарових поселень (рис. 1): Побіч І–ІV, Ушня 
І–VІІІ, Хомець І–ІІ. Серед них, на селищах Побіч І–ІV, Ушня І–ІІІ, VІ, Хомець 
ІІ, було зафіксовано матеріали слов‘янського й давноруського періодів. 
Нумерація усіх поселень була умовною.  

Побіч І. Географічні координати селища: Т1 (північний край поширення 
культурного шару) – H – 271 м, N – 49° 53' 53.96", E – 24° 57' 11.38"; Т2 
(східний край поширення культурного шару) – H – 277 м, N – 49° 53' 51.00", E – 
24° 57' 19.40"; Т3 (південний край поширення культурного шару) – H – 273 м,  
N – 49° 53' 49.22", E – 24° 57' 14.87". 

Пам‘ятка розташовується на північній околиці с. Побіч, за 320 м на схід 
(по лівий бік) від шосе Броди-Золочів та за 430 м на північ від крайніх хат 
зазначеного населеного пункту. Поселення займає південно-західний схил, 
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простягаючись вздовж заплави лівого берега р. Західний Бужок. У плані 
селище наближається до форми сегмента; доволі добре вписується в 
конфігурацію місцевого ландшафту. Максимальна довжина пам‘ятки становить 
близько 190 м, а максимальна ширина – близько 120 м. На північ та на схід від 
поселення природні межі відсутні; натомість, південна та західна межі селища 
визначаються широкою заболоченою заплавою згаданої водної артерії. 

На поверхні пам‘ятки віднайдено уламок крем‘яного серпа, фрагмент 
іншого крем‘яного виробу, ймовірно бронзової доби, а також керамічні 
матеріали ранньозалізного віку, райковецької та давньоруської культур. 
Матеріали слов‘янського періоду представлені фрагментами ліпних, 
підправлених на колі посудин VІІІ–ІХ ст. та уламками й фрагментами 
кружальних виробів ІХ–Х ст. Рештки ліпних та підправлених на колі посудин 
репрезентовані передусім товстостінними (0,80–1,20 см) фрагментами боковин 
кружальних горщиків із дещо горбкуватою поверхнею. Текстура керамічного 
тіста таких екземплярів важкосуглинкова; присутні домішки жорстви і шамоту. 
Випал фрагментів – не редукований. Серед уламків і фрагментів кружального 
посуду переважали боковини кухонних горщиків. Текстура керамічного тіста 
цих екземплярів супіскова, з домішками жорстви; випал – редукований. До 
давньоруських матеріалів слід віднести фрагменти боковин кружальних 
посудин із легкосуглинковою та супісковою текстурою керамічного тіста. 
Випал екземплярів пічний, редукований. Рештки такого посуду датуються ХІІ–
ХІІІ ст. 

Окрім обстеження території поверхні пам‘ятки, було проведено 
шурфування у різних її частинах. В траншеї І (H – 271 м, N – 49° 53' 52.10", E – 
24° 57' 11.73"), закладеній перпендикулярно до західного схилу північно-
західної частини селища, вдалося натрапити на фрагменти боковин кружальних 
керамічних виробів Х ст., а також пізнього середньовіччя/нового часу (гл. 0–
0,30 м). Боковини кружальних горщиків ІХ–Х ст. зафіксовано у траншеї ІІ (гл. 
0–0,30 м), що локалізувалася перпендикулярно до південного схилу південної 
частини поселення (координати: H – 277 м, N – 49° 53' 49.72", E – 24° 57' 
15.48"). Текстура керамічного тіста та характер випалу цих екземплярів не 
відрізнявся від аналогічних, віднайдених на поверхні пам‘ятки. 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з північного заходу до південного сходу селище оточує доволі широка 
заболочена заплава р. Західний Бужок; з північного сходу аж до південного 
сходу до поселення примикають пасовища. Лісові масиви проростають на 
значній відстані у східному керунку від пам‘ятки.  

Побіч ІІ. Географічні координати поселення: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 283 м, N – 49° 53' 40.70", E – 24° 57' 
26.03"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 276 м, N – 49° 
53' 31.19", E – 24° 57' 38.03". 

Пам‘ятка займає північно-західну частину с. Побіч. Вона розташована за 
320–330 м на південь від селища Побіч І. Знаходиться переважно на західних 
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схилах, що тягнуться вздовж північно-західної частини вказаного населеного 
пункту. У плані пам‘ятка має доволі продовгувату форму. Максимальна 
довжина селища сягає близько 370–380 м, а максимальна ширина – 75–85 м. На 
північ, схід та південний схід від поселення природні межі відсутні. Натомість, 
західна межа пам‘ятки визначається широкою заболоченою заплавою 
р. Західний Бужок. 

На поверхні селища віднайдено багато керамічного матеріалу 
слов‘янської, давньоруської доби та пізнього середньовіччя/нового часу. До 
райковецької культури слід віднести фрагменти боковин і денець кружальних 
та підправлених на колі посудин із супісковою текстурою керамічного тіста та 
домішками жорстви. Випал екемплярів редукований. Час їхнього побутування 
припадає на другий період райковецької культури: кін. ІХ–Х ст. 

Матеріали давньоруського періоду репрезентовані фрагментами боковин 
кружальних посудин. Текстура керамічного тіста легкосуглинкова чи 
супіскова. Випал пічний, редукований. На стінках окремих боковин 
простежується рифлений лінійний орнамент у вигляді широких (до 0,20 см) 
борозенок. Загалом, серед віднайдених екземплярів фіксуються фрагменти 
посудин як ХІ ст., так і ХІІ–ХІІІ ст. 

На поверхні пам‘ятки, у північно-західній її частині, де простежувалося 
скупчення матеріалів слов‘янського й давньоруського часу, було закладено 
розвідкову траншею І (H – 280 м, N – 49° 53' 38.62", E – 24° 57' 29.11"). 
Керамічний матеріал, що виявлений на глибині 0,10–0,60 м, репрезентований 
рештками кружальних керамічних посудин ІХ–Х ст., ХІ–ХІІ ст. та ХІІ–ХІІІ ст. 
Їхні технологічні характеристики були аналогічними до вищезазначених 
екземплярів, віднайдених на поверхні селища. 

Найближче природне оточення пам‘ятки характеризується наступним 
чином: з північного заходу до південного заходу до поселення прилягає доволі 
широка заболочена заплава р. Західний Бужок; з північного та південного 
сходу пам‘ятка межує з підвищенням. На значній відстані на схід від поселення 
знаходиться значне підвищення, на котрому проростає переважно буковий ліс.  

Побіч ІІІ. Географічні координати поселення: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 286 м, N – 49° 53' 53.86", E – 24° 57' 
26.11"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 298 м,  N – 49° 
53' 36.14", E – 24° 57' 53.69". 

Пам‘ятка знаходиться у північній частині с. Побіч та на його північно-
західних околицях, за 100–200 м на північ від поселення Побіч ІІ. Селище 
займає значні підвищення схилів, переважно із західною та південно-західною, 
рідше східною експозиціями. Побіч ІІІ має доволі витягнуту у плані форму. 
Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 800 м, а ширина – близько  
75–80 м. Топографія селища відзначається значним підвищенням, яке на північ 
та схід стрімко зростає угору. 

На поверхні пам‘ятки віднайдено глиняну вимазку та значну кількість 
керамічного матеріалу, який можна віднести до райковецької культури та 
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простягаючись вздовж заплави лівого берега р. Західний Бужок. У плані 
селище наближається до форми сегмента; доволі добре вписується в 
конфігурацію місцевого ландшафту. Максимальна довжина пам‘ятки становить 
близько 190 м, а максимальна ширина – близько 120 м. На північ та на схід від 
поселення природні межі відсутні; натомість, південна та західна межі селища 
визначаються широкою заболоченою заплавою згаданої водної артерії. 

На поверхні пам‘ятки віднайдено уламок крем‘яного серпа, фрагмент 
іншого крем‘яного виробу, ймовірно бронзової доби, а також керамічні 
матеріали ранньозалізного віку, райковецької та давньоруської культур. 
Матеріали слов‘янського періоду представлені фрагментами ліпних, 
підправлених на колі посудин VІІІ–ІХ ст. та уламками й фрагментами 
кружальних виробів ІХ–Х ст. Рештки ліпних та підправлених на колі посудин 
репрезентовані передусім товстостінними (0,80–1,20 см) фрагментами боковин 
кружальних горщиків із дещо горбкуватою поверхнею. Текстура керамічного 
тіста таких екземплярів важкосуглинкова; присутні домішки жорстви і шамоту. 
Випал фрагментів – не редукований. Серед уламків і фрагментів кружального 
посуду переважали боковини кухонних горщиків. Текстура керамічного тіста 
цих екземплярів супіскова, з домішками жорстви; випал – редукований. До 
давньоруських матеріалів слід віднести фрагменти боковин кружальних 
посудин із легкосуглинковою та супісковою текстурою керамічного тіста. 
Випал екземплярів пічний, редукований. Рештки такого посуду датуються ХІІ–
ХІІІ ст. 

Окрім обстеження території поверхні пам‘ятки, було проведено 
шурфування у різних її частинах. В траншеї І (H – 271 м, N – 49° 53' 52.10", E – 
24° 57' 11.73"), закладеній перпендикулярно до західного схилу північно-
західної частини селища, вдалося натрапити на фрагменти боковин кружальних 
керамічних виробів Х ст., а також пізнього середньовіччя/нового часу (гл. 0–
0,30 м). Боковини кружальних горщиків ІХ–Х ст. зафіксовано у траншеї ІІ (гл. 
0–0,30 м), що локалізувалася перпендикулярно до південного схилу південної 
частини поселення (координати: H – 277 м, N – 49° 53' 49.72", E – 24° 57' 
15.48"). Текстура керамічного тіста та характер випалу цих екземплярів не 
відрізнявся від аналогічних, віднайдених на поверхні пам‘ятки. 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з північного заходу до південного сходу селище оточує доволі широка 
заболочена заплава р. Західний Бужок; з північного сходу аж до південного 
сходу до поселення примикають пасовища. Лісові масиви проростають на 
значній відстані у східному керунку від пам‘ятки.  

Побіч ІІ. Географічні координати поселення: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 283 м, N – 49° 53' 40.70", E – 24° 57' 
26.03"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 276 м, N – 49° 
53' 31.19", E – 24° 57' 38.03". 

Пам‘ятка займає північно-західну частину с. Побіч. Вона розташована за 
320–330 м на південь від селища Побіч І. Знаходиться переважно на західних 
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схилах, що тягнуться вздовж північно-західної частини вказаного населеного 
пункту. У плані пам‘ятка має доволі продовгувату форму. Максимальна 
довжина селища сягає близько 370–380 м, а максимальна ширина – 75–85 м. На 
північ, схід та південний схід від поселення природні межі відсутні. Натомість, 
західна межа пам‘ятки визначається широкою заболоченою заплавою 
р. Західний Бужок. 

На поверхні селища віднайдено багато керамічного матеріалу 
слов‘янської, давньоруської доби та пізнього середньовіччя/нового часу. До 
райковецької культури слід віднести фрагменти боковин і денець кружальних 
та підправлених на колі посудин із супісковою текстурою керамічного тіста та 
домішками жорстви. Випал екемплярів редукований. Час їхнього побутування 
припадає на другий період райковецької культури: кін. ІХ–Х ст. 

Матеріали давньоруського періоду репрезентовані фрагментами боковин 
кружальних посудин. Текстура керамічного тіста легкосуглинкова чи 
супіскова. Випал пічний, редукований. На стінках окремих боковин 
простежується рифлений лінійний орнамент у вигляді широких (до 0,20 см) 
борозенок. Загалом, серед віднайдених екземплярів фіксуються фрагменти 
посудин як ХІ ст., так і ХІІ–ХІІІ ст. 

На поверхні пам‘ятки, у північно-західній її частині, де простежувалося 
скупчення матеріалів слов‘янського й давньоруського часу, було закладено 
розвідкову траншею І (H – 280 м, N – 49° 53' 38.62", E – 24° 57' 29.11"). 
Керамічний матеріал, що виявлений на глибині 0,10–0,60 м, репрезентований 
рештками кружальних керамічних посудин ІХ–Х ст., ХІ–ХІІ ст. та ХІІ–ХІІІ ст. 
Їхні технологічні характеристики були аналогічними до вищезазначених 
екземплярів, віднайдених на поверхні селища. 

Найближче природне оточення пам‘ятки характеризується наступним 
чином: з північного заходу до південного заходу до поселення прилягає доволі 
широка заболочена заплава р. Західний Бужок; з північного та південного 
сходу пам‘ятка межує з підвищенням. На значній відстані на схід від поселення 
знаходиться значне підвищення, на котрому проростає переважно буковий ліс.  

Побіч ІІІ. Географічні координати поселення: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 286 м, N – 49° 53' 53.86", E – 24° 57' 
26.11"; Т2 (південний край поширення культурного шару) – H – 298 м,  N – 49° 
53' 36.14", E – 24° 57' 53.69". 

Пам‘ятка знаходиться у північній частині с. Побіч та на його північно-
західних околицях, за 100–200 м на північ від поселення Побіч ІІ. Селище 
займає значні підвищення схилів, переважно із західною та південно-західною, 
рідше східною експозиціями. Побіч ІІІ має доволі витягнуту у плані форму. 
Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 800 м, а ширина – близько  
75–80 м. Топографія селища відзначається значним підвищенням, яке на північ 
та схід стрімко зростає угору. 

На поверхні пам‘ятки віднайдено глиняну вимазку та значну кількість 
керамічного матеріалу, який можна віднести до райковецької культури та 
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епохи пізнього середньовіччя/ нового часу. Матеріали райковецької культури 
репрезентовані фрагменти боковин кружальних посудин ІХ–Х ст. Текстура 
керамічного тіста супіскова, з домішками жорстви. Випал редукований.  

В південно-західній частині селища Побіч ІІІ було закладено розвідкову 
траншею І (H – 300 м, N – 49° 53' 36.86", E – 24° 57' 48.73"). До глибини 0,30–
0,40 м від рівня сучасної поверхні зустрічалися матеріали епохи бронзової 
доби, а також пізнього середньовіччя/нового часу. Решток матеріальної 
культури слов‘янського періоду, що були репрезентовані на поверхні, у 
траншеї зафіксовано не було. 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: південна частина пам‘ятки зараз зайнята під городи (розорюється). Те ж 
саме можна сказати про найближче оточення зі сторони півдня та півночі. 
Натомість, північна та центральна частини селища, як і аналогічне оточення з 
півночі та півдня, відведені під пасовища. За 250–300 м на північ та на схід від 
поселення проростає переважно буковий ліс. 

Побіч IV. Географічні координати поселення: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 277 м, N – 49° 53' 59.49", E – 24° 56' 
56.15"; Т2 (східний край поширення культурного шару) – H – 276 м, N – 49° 53' 
57.48", E – 24° 56' 59.47"; Т3 (південний край поширення культурного шару) – 
H – 277 м, N – 49° 53' 54.21", E – 24° 56' 55.91". 

Пам‘ятка розташована на далекій північно-західній околиці с. Побіч, по 
правий бік від шосе Золочів–Броди (за 30–50 м). Поселення займає незначне 
підвищення із переважно східною, північно-східною та південно-східною 
експозиціями, поблизу заплави правого берега р. Західний Бужок. Форма 
селища є дещо аморфною, проте вона добре вписується у конфігурацію 
місцевого ландшафту. Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 150 м, а 
ширина – близько 75–80 м. 

На поверхні пам‘ятки віднайдено значну кількість керамічного матеріалу 
черняхівської (ІІ–ІV ст.) та райковецької (Х ст.) культур. Артефакти 
слов‘янського часу репрезентовані фрагментами боковин кружальних 
кухонних горщиків. Текстура керамічного тіста цх екземплярів 
важкосуглинкова, із домішками великозернистого піску. Більшості фрагментам 
посуду притаманний редукований випал.  

Для з‘ясування характеру та потужності культурних нашарувань в 
південній частині поселення було закладено траншею І (H – 278 м,  N – 49° 53' 
55.04", E – 24° 56' 56.10"). На глибині 0,30 м від рівня сучасної поверхні 
виявлено керамічні рештки боковин кружальних посудин ІХ–Х ст. та пізнього 
середньовіччя/ нового часу. Фрагменти керамічних виробів слов‘янського часу 
мали такі ж технологічні характеристики, що й ті, які були віднайдені на 
поверхні поселення. 

Найближче природне оточення поселення складала, передусім заплава р. 
Західний Бужок, що поширювалася на північний схід, схід та південний схід 
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від пам‘ятки. Північніше та західніше селища нині проростає ліс. Територія 
самої пам‘ятки зайнята молодими насадженнями хвойних дерев. 

Ушня І. Географічні координати поселення: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 282 м, N – 49° 54' 06.28", E – 24° 56' 
29.81"; Т2 (східний край поширення культурного шару) – H – 284 м, N – 49° 54' 
03.00", E – 24° 56' 35.52". 

Пам‘ятка локалізується на далеких північно-східних окраїнах с. Ушня. 
Вона розташована за 290 м на захід від шосе Золочів–Броди та займає пологі 
схили нині заліснених масивів. Максимальна довжина селища сягає близько 
150 м, а ширина – 50 м. Північна межа поселення визначається поширенням 
заплави струмочка, що впадає у р. Західний Бужок. Південна, західна та східна 
межі пам‘ятки визначені на основі незначного поширення культурного шару. 
На північ, схід та південний схід від поселення природні межі відсутні. 
Натомість, західна межа селища визначається широкою заболоченою заплавою 
згаданого струмочка.  

На поверхні пам‘ятки віднайдено фрагмент глиняної вимазки та незначну 
кількість керамічного матеріалу слов‘янської доби і періоду пізнього 
середньовіччя/ нового часу. Матеріали слов‘янського часу репрезентовані 
фрагментами боковин кружальних посудин, які за текстурою керамічного тіста 
та характером випалу слід віднести до другого періоду райковецької культури 
(ІХ–Х ст.).  

У західній частині поселення, в місці скупчення матеріалів слов‘янського 
періоду було закладено розвідкову траншею І (H – 283 м, N – 49° 54' 05.59", E – 
24° 56' 30.25"). Керамічний матеріал, виявлений на глибині 0,30 м, був 
представлений фрагментами боковин кружальних посудин ІХ–Х ст. 

Найближче природне оточення пам‘ятки виглядає наступним чином: з 
півдня до селища нині прилягають молоді лісові насадження, а з півночі – 
заплава місцевого струмка.  

Ушня ІІ. Географічні координати поселення: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 274 м,  N – 49° 53' 58.75", E – 24° 55' 
26.49"; Т2 (західний край поширення культурного шару) – H – 267 м,  N – 49° 
53' 47.00", E – 24° 55' 21.26"; Т3 (південний край поширення культурного шару) 
– H – 266 м, N – 49° 53' 36.22", E – 24° 55' 28.71" 

Селище знаходиться на східних та північних околицях с. Ушня. Займає, 
як правило, західні схили Максимальна довжина пам‘ятки сягає 690–700 м, а 
максимальна ширина – близько 200 м. Західна й частково південно-західна 
межі поселення визначається заплавою струмочка; північна та південна – 
поширенням культурного шару; східна – значним підвищенням місцевого 
пагорбу. 

На поверхні пам‘ятки віднайдено велику кількість керамічного матеріалу, 
притаманного для черняхівської культури (ІІ–ІV ст.), слов‘яно-руської доби, а 
також епохи пізнього середньовіччя і нового часу. Фрагменти боковин 
кружальних посудин слов‘яно-руської доби характеризуються супісковою 
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епохи пізнього середньовіччя/ нового часу. Матеріали райковецької культури 
репрезентовані фрагменти боковин кружальних посудин ІХ–Х ст. Текстура 
керамічного тіста супіскова, з домішками жорстви. Випал редукований.  

В південно-західній частині селища Побіч ІІІ було закладено розвідкову 
траншею І (H – 300 м, N – 49° 53' 36.86", E – 24° 57' 48.73"). До глибини 0,30–
0,40 м від рівня сучасної поверхні зустрічалися матеріали епохи бронзової 
доби, а також пізнього середньовіччя/нового часу. Решток матеріальної 
культури слов‘янського періоду, що були репрезентовані на поверхні, у 
траншеї зафіксовано не було. 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: південна частина пам‘ятки зараз зайнята під городи (розорюється). Те ж 
саме можна сказати про найближче оточення зі сторони півдня та півночі. 
Натомість, північна та центральна частини селища, як і аналогічне оточення з 
півночі та півдня, відведені під пасовища. За 250–300 м на північ та на схід від 
поселення проростає переважно буковий ліс. 

Побіч IV. Географічні координати поселення: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 277 м, N – 49° 53' 59.49", E – 24° 56' 
56.15"; Т2 (східний край поширення культурного шару) – H – 276 м, N – 49° 53' 
57.48", E – 24° 56' 59.47"; Т3 (південний край поширення культурного шару) – 
H – 277 м, N – 49° 53' 54.21", E – 24° 56' 55.91". 

Пам‘ятка розташована на далекій північно-західній околиці с. Побіч, по 
правий бік від шосе Золочів–Броди (за 30–50 м). Поселення займає незначне 
підвищення із переважно східною, північно-східною та південно-східною 
експозиціями, поблизу заплави правого берега р. Західний Бужок. Форма 
селища є дещо аморфною, проте вона добре вписується у конфігурацію 
місцевого ландшафту. Максимальна довжина пам‘ятки сягає близько 150 м, а 
ширина – близько 75–80 м. 

На поверхні пам‘ятки віднайдено значну кількість керамічного матеріалу 
черняхівської (ІІ–ІV ст.) та райковецької (Х ст.) культур. Артефакти 
слов‘янського часу репрезентовані фрагментами боковин кружальних 
кухонних горщиків. Текстура керамічного тіста цх екземплярів 
важкосуглинкова, із домішками великозернистого піску. Більшості фрагментам 
посуду притаманний редукований випал.  

Для з‘ясування характеру та потужності культурних нашарувань в 
південній частині поселення було закладено траншею І (H – 278 м,  N – 49° 53' 
55.04", E – 24° 56' 56.10"). На глибині 0,30 м від рівня сучасної поверхні 
виявлено керамічні рештки боковин кружальних посудин ІХ–Х ст. та пізнього 
середньовіччя/ нового часу. Фрагменти керамічних виробів слов‘янського часу 
мали такі ж технологічні характеристики, що й ті, які були віднайдені на 
поверхні поселення. 

Найближче природне оточення поселення складала, передусім заплава р. 
Західний Бужок, що поширювалася на північний схід, схід та південний схід 
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від пам‘ятки. Північніше та західніше селища нині проростає ліс. Територія 
самої пам‘ятки зайнята молодими насадженнями хвойних дерев. 

Ушня І. Географічні координати поселення: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 282 м, N – 49° 54' 06.28", E – 24° 56' 
29.81"; Т2 (східний край поширення культурного шару) – H – 284 м, N – 49° 54' 
03.00", E – 24° 56' 35.52". 

Пам‘ятка локалізується на далеких північно-східних окраїнах с. Ушня. 
Вона розташована за 290 м на захід від шосе Золочів–Броди та займає пологі 
схили нині заліснених масивів. Максимальна довжина селища сягає близько 
150 м, а ширина – 50 м. Північна межа поселення визначається поширенням 
заплави струмочка, що впадає у р. Західний Бужок. Південна, західна та східна 
межі пам‘ятки визначені на основі незначного поширення культурного шару. 
На північ, схід та південний схід від поселення природні межі відсутні. 
Натомість, західна межа селища визначається широкою заболоченою заплавою 
згаданого струмочка.  

На поверхні пам‘ятки віднайдено фрагмент глиняної вимазки та незначну 
кількість керамічного матеріалу слов‘янської доби і періоду пізнього 
середньовіччя/ нового часу. Матеріали слов‘янського часу репрезентовані 
фрагментами боковин кружальних посудин, які за текстурою керамічного тіста 
та характером випалу слід віднести до другого періоду райковецької культури 
(ІХ–Х ст.).  

У західній частині поселення, в місці скупчення матеріалів слов‘янського 
періоду було закладено розвідкову траншею І (H – 283 м, N – 49° 54' 05.59", E – 
24° 56' 30.25"). Керамічний матеріал, виявлений на глибині 0,30 м, був 
представлений фрагментами боковин кружальних посудин ІХ–Х ст. 

Найближче природне оточення пам‘ятки виглядає наступним чином: з 
півдня до селища нині прилягають молоді лісові насадження, а з півночі – 
заплава місцевого струмка.  

Ушня ІІ. Географічні координати поселення: Т1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 274 м,  N – 49° 53' 58.75", E – 24° 55' 
26.49"; Т2 (західний край поширення культурного шару) – H – 267 м,  N – 49° 
53' 47.00", E – 24° 55' 21.26"; Т3 (південний край поширення культурного шару) 
– H – 266 м, N – 49° 53' 36.22", E – 24° 55' 28.71" 

Селище знаходиться на східних та північних околицях с. Ушня. Займає, 
як правило, західні схили Максимальна довжина пам‘ятки сягає 690–700 м, а 
максимальна ширина – близько 200 м. Західна й частково південно-західна 
межі поселення визначається заплавою струмочка; північна та південна – 
поширенням культурного шару; східна – значним підвищенням місцевого 
пагорбу. 

На поверхні пам‘ятки віднайдено велику кількість керамічного матеріалу, 
притаманного для черняхівської культури (ІІ–ІV ст.), слов‘яно-руської доби, а 
також епохи пізнього середньовіччя і нового часу. Фрагменти боковин 
кружальних посудин слов‘яно-руської доби характеризуються супісковою 
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текстурою керамічного тіста; їхній випал пічний, зі слідами редукції. Такі 
знахідки керамічного посуду можуть бути попередньо віднесені як до фіналу 
другого періоду райковецької культури (Х ст.) так і до початків давньоруського 
періоду (ХІ ст.). 

У північній частині поселення, на місці скупчення ―ранніх‖ матеріалів, 
впоперек місцевого невеликого південного схилу, було закладено розвідкову 
траншею І (H – 271 м, N – 49° 53' 53.14", E – 24° 55' 26.39"). Окрім решток 
кружальних посудин черняхівської культури та фрагментів боковин 
кружальних виробів пізнього середньовіччя/нового часу, інших матеріалів у 
траншеї зафіксовано не було. 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з заходу пам‘ятка межує із заплавою струмка, зі сходу вона оточена 
підвищенням із західною експозицією, вище якого знаходяться лісові 
насадження. Саме поселення нині зайняте житловою та господарською 
забудовами, а також використовується під ріллю. 

Ушня ІІІ. Географічні координати поселення: Т1 (північно-східний край 
поширення культурного шару) – H – 273 м, N – 49° 54' 21.69", E – 24° 55' 
20.28"; Т2 (західний край поширення культурного шару) – H – 271 м, N – 49° 
54' 19.37", E – 24° 55' 20.28"; Т3 (південний край поширення культурного шару) 
– H – 273 м, N – 49° 54' 16.98", E – 24° 55' 18.53". 

Пам‘ятка знаходиться на північно-західній околиці с. Ушня, за 550 м на 
північ від пам‘ятки Ушня ІІ. Займає схил із північно-західною та західною 
експозиціями. У плані селище має форму сегмента. Максимальна його довжина 
сягає 150 м, а ширина – близько 65 м. Північно-західна та західна межі 
пам‘ятки визначаються заплавою струмка, в той час як південна та східна – 
поширенням культурного шару. 

На поверхні селища віднайдено велику кількість керамічного матеріалу 
ранньозалізного віку, черняхівської культури (ІІ–ІV ст.), ―стику‖ черняхівської 
та празької культур (V ст.), а також райковецької культури (ІХ–Х ст.). 
Фрагменти кераміки V ст. товстостінні. Передусім, це рештки боковин ліпних 
посудин. Текстура керамічного тіста важкосуглинкова, з домішками 
великозернистого піску, жорстви і, особливо, шамоту. Поверхня горбкувата. 
Випал кераміки редукований, проте, зустрічаються й нередуковані уламки. 
Матеріали райковецької культури репрезентовані фрагментами боковин 
кружальних посудин ІХ–Х ст. Текстура керамічного тіста важкосуглинкова, із 
домішками великозернистого піску. Випал для більшості фрагментів посуду 
редукований.  

В східній частині поселення була закладена траншея І (H – 272 м, N – 49° 
54' 19.03", E – 24° 55' 17.50"). Керамічний матеріал, виявлений на глибині 0,30 
м, представлений двома групами виробів: фрагментами вінець і боковин ліпних 
посудин ранньозалізного віку та уламками боковин кружальних посудин ІХ–
Х ст. Текстура керамічного тіста та характер випалу останніх, практично не 
відрізнявся від аналогічних екземплярів, віднайдених на поверхні селища. 
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Найближче природне оточення пам‘ятки характеризується наступним 
чином: з північного заходу та заходу до селища прилягає заплава струмка; зі 
сходу – підвищення, які зараз використовуються для сільськогосподарських 
потреб. Територія самого поселення нині зайнята молодими насадженнями 
хвойних дерев.  

Ушня VІ. Географічні координати поселення: Т1 (північно-західний край 
поширення культурного шару) – H – 280 м, N – 49° 54' 28.06", E – 24° 55' 
14.43"; Т2 (південно-східний край поширення культурного шару) – H – 277 м, 
N – 49° 54' 25.16", E – 24° 55' 19.27". 

Пам‘ятка знаходиться на віддалених північно-західних околицях с. Ушня 
за 85–95 м на північ від Ушні ІІІ. Вона займає схил із південно-західною 
експозицією. У плані поселення нагадує форму дещо опуклого овалу; добре 
вписується у конфігурацію місцевості. Максимальна довжина селища сягає 150 
м, а ширина – близько 50–55 м. Межі пам‘ятки визначено переважно за 
поширенням культурного шару: з півночі та північного сходу природні межі 
відсутні, а з південного заходу, через декілька десятків метрів, поселення 
оточене заплавою місцевого струмка. 

На поверхні селища віднайдено глиняну вимазку, уламки перепаленого 
каміння та фрагменти різночасового кружального посуду, який можна віднести 
до слов‘янського часу, давньоруського періоду та епохи пізнього 
середньовіччя/ нового часу. Слов‘янський період репрезентують фрагменти 
боковин кружальних горщиків. Текстура їхнього тіста супіскова, випал пічний, 
зі слідами редукції. Подібні знахідки датуються ІХ–Х ст. Давньоруські 
матеріали представлені боковинами та вінцями кружальних горщиків, для яких 
притаманні наступні ознаки: текстура керамічного тіста – легкосуглинкова та 
супіскова, випал пічний, редукований. На стінках окремих фрагментів 
простежуються сліди ангобу. Такий посуд слід віднести до ХІІ–ХІІІ ст. 

В південно-східній частині поселення, впоперек південного схилу, була 
закладена траншея І (H – 279 м, N – 49° 54' 25.75", E – 24° 55' 19.27"). 
Керамічний матеріал, виявлений на глибині 0,30 м, представлений двома 
групами виробів. Першу групу становили фрагменти боковин кружальних 
посудин ІХ–Х ст., другу – фрагменти боковин кружальних виробів пізнього 
середньовіччя/нового часу. 

Найближче природне оточення селища характеризується наступним 
чином: з заходу до нього прилягає заплава струмка, а зі сходу – поширені 
рільничі угіддя. Зараз пам‘ятка інтенсивно розорюється. 

Ушня VІІ. Географічні координати поселення: Т1 (західний край 
поширення культурного шару) – H – 266 м, N – 49° 53' 19.20", E – 24° 56' 
45.29"; Т2 (східний край поширення культурного шару) – H – 268 м, N – 49° 53' 
19.01", E – 24° 56' 53.39". 

Пам‘ятка локалізована на віддалених східних околицях с. Ушня і 
знаходиться південніше роздоріжжя Золочів–Броди – Ушня, за 35–50 м на 
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текстурою керамічного тіста; їхній випал пічний, зі слідами редукції. Такі 
знахідки керамічного посуду можуть бути попередньо віднесені як до фіналу 
другого періоду райковецької культури (Х ст.) так і до початків давньоруського 
періоду (ХІ ст.). 

У північній частині поселення, на місці скупчення ―ранніх‖ матеріалів, 
впоперек місцевого невеликого південного схилу, було закладено розвідкову 
траншею І (H – 271 м, N – 49° 53' 53.14", E – 24° 55' 26.39"). Окрім решток 
кружальних посудин черняхівської культури та фрагментів боковин 
кружальних виробів пізнього середньовіччя/нового часу, інших матеріалів у 
траншеї зафіксовано не було. 

Найближче природне оточення поселення характеризується наступним 
чином: з заходу пам‘ятка межує із заплавою струмка, зі сходу вона оточена 
підвищенням із західною експозицією, вище якого знаходяться лісові 
насадження. Саме поселення нині зайняте житловою та господарською 
забудовами, а також використовується під ріллю. 

Ушня ІІІ. Географічні координати поселення: Т1 (північно-східний край 
поширення культурного шару) – H – 273 м, N – 49° 54' 21.69", E – 24° 55' 
20.28"; Т2 (західний край поширення культурного шару) – H – 271 м, N – 49° 
54' 19.37", E – 24° 55' 20.28"; Т3 (південний край поширення культурного шару) 
– H – 273 м, N – 49° 54' 16.98", E – 24° 55' 18.53". 

Пам‘ятка знаходиться на північно-західній околиці с. Ушня, за 550 м на 
північ від пам‘ятки Ушня ІІ. Займає схил із північно-західною та західною 
експозиціями. У плані селище має форму сегмента. Максимальна його довжина 
сягає 150 м, а ширина – близько 65 м. Північно-західна та західна межі 
пам‘ятки визначаються заплавою струмка, в той час як південна та східна – 
поширенням культурного шару. 

На поверхні селища віднайдено велику кількість керамічного матеріалу 
ранньозалізного віку, черняхівської культури (ІІ–ІV ст.), ―стику‖ черняхівської 
та празької культур (V ст.), а також райковецької культури (ІХ–Х ст.). 
Фрагменти кераміки V ст. товстостінні. Передусім, це рештки боковин ліпних 
посудин. Текстура керамічного тіста важкосуглинкова, з домішками 
великозернистого піску, жорстви і, особливо, шамоту. Поверхня горбкувата. 
Випал кераміки редукований, проте, зустрічаються й нередуковані уламки. 
Матеріали райковецької культури репрезентовані фрагментами боковин 
кружальних посудин ІХ–Х ст. Текстура керамічного тіста важкосуглинкова, із 
домішками великозернистого піску. Випал для більшості фрагментів посуду 
редукований.  

В східній частині поселення була закладена траншея І (H – 272 м, N – 49° 
54' 19.03", E – 24° 55' 17.50"). Керамічний матеріал, виявлений на глибині 0,30 
м, представлений двома групами виробів: фрагментами вінець і боковин ліпних 
посудин ранньозалізного віку та уламками боковин кружальних посудин ІХ–
Х ст. Текстура керамічного тіста та характер випалу останніх, практично не 
відрізнявся від аналогічних екземплярів, віднайдених на поверхні селища. 
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Найближче природне оточення пам‘ятки характеризується наступним 
чином: з північного заходу та заходу до селища прилягає заплава струмка; зі 
сходу – підвищення, які зараз використовуються для сільськогосподарських 
потреб. Територія самого поселення нині зайнята молодими насадженнями 
хвойних дерев.  

Ушня VІ. Географічні координати поселення: Т1 (північно-західний край 
поширення культурного шару) – H – 280 м, N – 49° 54' 28.06", E – 24° 55' 
14.43"; Т2 (південно-східний край поширення культурного шару) – H – 277 м, 
N – 49° 54' 25.16", E – 24° 55' 19.27". 

Пам‘ятка знаходиться на віддалених північно-західних околицях с. Ушня 
за 85–95 м на північ від Ушні ІІІ. Вона займає схил із південно-західною 
експозицією. У плані поселення нагадує форму дещо опуклого овалу; добре 
вписується у конфігурацію місцевості. Максимальна довжина селища сягає 150 
м, а ширина – близько 50–55 м. Межі пам‘ятки визначено переважно за 
поширенням культурного шару: з півночі та північного сходу природні межі 
відсутні, а з південного заходу, через декілька десятків метрів, поселення 
оточене заплавою місцевого струмка. 

На поверхні селища віднайдено глиняну вимазку, уламки перепаленого 
каміння та фрагменти різночасового кружального посуду, який можна віднести 
до слов‘янського часу, давньоруського періоду та епохи пізнього 
середньовіччя/ нового часу. Слов‘янський період репрезентують фрагменти 
боковин кружальних горщиків. Текстура їхнього тіста супіскова, випал пічний, 
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поширення культурного шару) – H – 266 м, N – 49° 53' 19.20", E – 24° 56' 
45.29"; Т2 (східний край поширення культурного шару) – H – 268 м, N – 49° 53' 
19.01", E – 24° 56' 53.39". 
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північ від струмка, який витікає з вказаного населеного пункту. Селище займає 
схил із південно-західною експозицією. У плані нагадує дещо опуклий овал; 
добре вписується у конфігурацію місцевості. Максимальна довжина поселення 
сягає 150 м, а ширина – близько 70 м. Межі памʼ ятки визначено за 
поширенням культурного шару. З півночі та північного сходу природні межі 
відсутні, а з південного заходу, через декілька десятків метрів, поселення 
оточене заплавою струмка. 

На поверхні селища віднайдено лише два фрагменти керамічних виробів: 
фрагмент вінець кухонного горщика черняхівської культури (ІІ–ІV ст.) та 
боковини кружальної посудини райковецької культури (Х ст.) із аналогічними 
до вищезгаданих слов‘янських артефактів технологічними характеристиками. 

У центральній частині памятки, трішки ближче до її північного краю 
було закладено траншею І (H – 268 м, N – 49° 53' 19.19", E – 24° 56' 49.14"). У 
ній, на глибині 0,15–0,20 м від рівня сучасної поверхні вдалося віднайти 
глиняну вимазку, фрагменти боковин і придонної частини кружальних посудин 
черняхівської культури (ІІ–ІV ст.) та фрагмент боковин кружальної посудини 
Х ст. 

Хомець ІІ. Географічні координати поселення: Т 1 (північний край 
поширення культурного шару) – H – 268 м, N – 49° 53' 22.11", E – 24° 56' 
59.69"; Т 2 (західний край поширення культурного шару) – H – 268 м, N – 49° 
53' 20.11", E – 24° 56' 58.31"; Т 3 (південний край поширення культурного 
шару) – H – 267 м, N – 49° 53' 18.25", E – 24° 57' 00.13". 

Пам‘ятка локалізована на південній околиці с. Хомець. Вона знаходиться 
за 75 м на схід від траси Золочів–Броди і за 230 м на південь від поселення 
Хомець І, займаючи незначне підвищення із ледь помітною східною 
експозицією. У плані селище має дещо овальну форму. Безпосередні природні 
межі відсутні. За 50 м на схід від поселення розташована заплава струмка. 
Максимальна довжина селища становить 115 м, а ширина – близько 65 м. 

На поверхні памʼ ятки віднайдено матеріали ранньозалізного віку, 
черняхівської, райковецької культур, а також пізнього середньовіччя і нового 
часу. До райковецьких старожитностей можна віднести лише один фрагмент 
боковини кружальної посудини, який датується Х ст. Його текстура 
керамічного тіста, а також технологія випалу аналогічні до вищеописаних 
слов‘янських керамічних знахідок цього ж часу. 

Для з‘ясування характеру та потужності культурного шару в центральній 
частині поселення впоперек східного схилу була закладена траншея І (H – 
267 м, N – 49° 53' 19.62", E – 24° 57' 00.11"). На глибині 0,20–0,60 м від рівня 
сучасної поверхні віднайдено фрагменти керамічного посуду, похожі до тих, 
що зафіксовані на поверхні селища. 

Найближче природне оточення пам‘ятки характеризується пасовищами 
та заплавою р. Західний Бужок, що знаходиться за 50 м на схід від поселення. 
Зараз територія селища зайнята під пасовища. 
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Коротко сумуючи вищезазначене, зауважимо наступне: у результаті 

проведення суцільних розвідкових робіт на території та в околицях сс. Побіч, 
Ушня, Хомець Золочівського р-ну Львівської обл., у 2011 р. було виявлено 14 
поселень, з яких на селищах Побіч І–ІV, Ушня І–ІІІ, VІ, Хомець ІІ, зафіксовано 
матеріали слов‘янського і давньоруського періодів. На усіх згаданих пам‘ятках 
відшукано матеріали другого періоду райковецької культури (переважно 
ІХ–Х ст.; рідше Х ст. /Хомець ІІ/). Старожитності V ст. (―стику‖ черняхівської 
та празької культур) віднайдено на Ушні ІІІ, матеріали першого періоду 
райковецької культури – на Побочі І, кераміку стику Х/ХІ ст. (рубежу 
слов‘яно-руської доби) – на Ушні ІІ. Давньоруські комплекси ХІІ–ХІІІ ст. 
зафіксовано на селищах Побіч І, ІІ Ушня VІ; старожитності ХІ–ХІІ ст. – ще й 
на пам‘ятці Побіч ІІ. 

Дослідження 2011 р. суттєво поповнили джерельну базу з археології. 
Адже відтак стали відомими низка пам‘яток слов‘яно-руського часу, які 
складали далеку сільську округу південно-західних та західних околиць 
Пліснеського городища. Майбутні розвідкові роботи та обстеження у цьому 
керунку є досить перспективними, поза як, сприяють більшому розумінню 
системи заселення окресленого мікрорегіону. 
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Рис. 1. Картосхема місцезнаходження виявлених у 2011 р. поблизу 
Пліснеська поселень слов‘янської та давньоруської доби : 
1 – Ушня VІ; 2 – Ушня ІІІ; 3 – Ушня І; 4 – Побіч ІV; 5 – Побіч І; 

6 – Побіч ІІІ; 7 – Ушня ІІ; 8 – Побіч ІІ; 9 – Хомець ІІ. 
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РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВІДКОВИХ РОБІТ НА ГОРОДИЩІ 
У С. КРОВІНКА (ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ) У 2014 РОЦІ 
 
А. Филипчук 
Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” 
вул. В. Винниченка, 14, м. Львів, 79008, e-mail: archandrij@ukr.net 
 
Публікуються матеріали розвідкових робіт 2014 р. на городищі у 
с. Кровінка (Теребовлянський р-н Тернопільської обл.).  
Автор досліджував менший з двох валів центральної площадки городища. 
Вдалося зафіксувати насип валу, викладений поверху кам’яними плитами 
середнього розміру, а також кам’яну вимостку, яка прилягала до його 
підніжжя. Конструкція “укріплення”, на наш погляд, вказує на його 
ритуальну функцію. Кам’яна вимостка поширювалася і на центральному 
майданчику городища. На вимостці, а також під нею, зафіксовано 
численний керамічний матеріал ранньозалізного віку, черняхівської 
культури та слов’янського часу. Верхня хронологічна межа останнього 
попередньо може бути віднесена до VІІ–VІІІ, а то й VІІІ ст. Кераміка 
“стику” празької і райковецької культур (VІІ–VІІІ ст.) залягала також під 
кам’яною вимосткою, яка згідно стратиграфічних спостережень, 
виявилася синхронною ритуальному насипу валу. Під останнім вдалося 
віднайти інгумаційні та кремаційні людські кістки, можливо, рештки 
ритуальних захоронень. 
Ключові слова: Кровінка, городище, укріплення, вал, ранньозалізний вік, 
черняхівська культура, празька культура, райковецька культура. 
 
Протягом другої половини серпня 2014 р. експедиція кафедри археології 

та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного 
університету ім. Івана Франка під керівництвом автора проводила розвідкові 
роботи на території Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. Об‘єктом 
наукових студій виступало ранньослов‘янське городище у селі Кровінка*. 
Основна мета робіт полягала в ознайомленні з топографією, хронологією і 
характером оборонних ліній, а також станом збереження одного з найбільш 
цікавих ранньослов‘янських городищ, яких, як відомо, є зовсім небагато. Для 
празької культури це – Зимно [1], Хотомель [4. С. 8, 22–27], Хоромськ [5], 
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здійснювалося А. Филипчуком, М. Филипчуком та Г Соловій. Науковий звіт підготовлений 
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Б. Гринюці), а також тернопільським дослідникам – М. Ягодинській і Б. Строценю за їхню 
допомогу у проведенні дослідницьких та рекультиваційних робіт на пам‘ятці. 

Окрему подяку висловлюємо тернопільському археологу В. Ільчишину, який люб‘язно надав 
нам план городища у с. Кровінка. 

 233 

Хильчиці [4. С. 22–27], Лежниця [2. С. 79–80] та Шеліги [10]. Відносно недавно 
стало відомим ще одне унікальне ранньосередньовічне укріплення у 
с. Кровінка. На жаль, результати археологічних досліджень городища у 1990 – 
на поч. 2000-х рр., належним чином не введені в науковий обіг. До останнього 
часу були відомі лише окремі фрагментарні свідчення про хронологію, 
причини загибелі городища, а також рухомі артефакти, віднайдені у процесі 
його розкопок [3]. 

 
     

 
Ранньослов‘янське городище розташовується на західній околиці 

с. Кровінка, праворуч від траси Тернопіль–Теребовля, за 800–850 м на 
північний захід від церкви Пресвятої Богородиці, що в центрі зазначеного 
населеного пункту. Укріплення займає мисоподібне викінчення великого 
підвищення давнього корінного правого берега р. Гнізни (ліва притока 
р. Серету – басейн Дністра). Місце розташування городища підвищене над 
заплавою вказаної водної артерії більш ніж на 60 м (рис. 1). Географічні 
координати пам‘ятки, встановлені за допомогою GPS є наступними: Т1 
(центральна частина городища) – H – 322 м, N – 49° 20' 15.82", E – 25° 40' 
37.14". 

Найближче природне оточення городища виглядає наступним чином: на 
північ, південь та захід від укріплення поширюються лісові масиви; на схід від 
пам‘ятки простягається заплава р. Гнізни; найближчі джерела води знаходяться 
лише за 100 м на південь від південного краю пам‘ятки (там протікає 
струмочок, що впадає у зазначену водну артерію). Сучасні ж води р. Гнізної 
течуть за 250 м на південний схід від південного краю городища.  

Городище у с. Кровінка складається з центральної площадки, а також 
трьох рядів оборонних ліній (нумерація зсередини – від площадки), 
представлених земляними насипами та ровами*. Найбільшим з усіх укріплень 
виявився земляний вал, що безпосередньо оточував центральну площадку 
городища із півночі, який переважно у південній та східній частинах останньої 
переходив у невеликий, почасти ескарпований насип (менший вал) (рис. 2).  

При вивченні центральної площадки пам‘ятки ми звернули увагу на 
сучасний стан тутешнього ландшафту. Він дуже поруйнований 
незаконсервованими розкопами, а також незасипаними ямами скарбошукачів. 
Стратиграфічні та планіграфічні спостереження над ними дозволяють 
говорити, що вище вапнякової породи, починаючи з шару чорних гумусованих 
                                                           

* Варто зазначити, що опісля валу та рову, які опоясували площадку укріплення, 
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що остання (3-тя – напільна) лінія захисту ―не замикалася‖, приблизно по центрі північного 
відтинку. Ці та інші ―нюанси‖ не позначені на окомірному плані, але в майбутньому будуть 
враховані на інструментальному плані городища. 
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Публікуються матеріали розвідкових робіт 2014 р. на городищі у 
с. Кровінка (Теребовлянський р-н Тернопільської обл.).  
Автор досліджував менший з двох валів центральної площадки городища. 
Вдалося зафіксувати насип валу, викладений поверху кам’яними плитами 
середнього розміру, а також кам’яну вимостку, яка прилягала до його 
підніжжя. Конструкція “укріплення”, на наш погляд, вказує на його 
ритуальну функцію. Кам’яна вимостка поширювалася і на центральному 
майданчику городища. На вимостці, а також під нею, зафіксовано 
численний керамічний матеріал ранньозалізного віку, черняхівської 
культури та слов’янського часу. Верхня хронологічна межа останнього 
попередньо може бути віднесена до VІІ–VІІІ, а то й VІІІ ст. Кераміка 
“стику” празької і райковецької культур (VІІ–VІІІ ст.) залягала також під 
кам’яною вимосткою, яка згідно стратиграфічних спостережень, 
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представлених земляними насипами та ровами*. Найбільшим з усіх укріплень 
виявився земляний вал, що безпосередньо оточував центральну площадку 
городища із півночі, який переважно у південній та східній частинах останньої 
переходив у невеликий, почасти ескарпований насип (менший вал) (рис. 2).  

При вивченні центральної площадки пам‘ятки ми звернули увагу на 
сучасний стан тутешнього ландшафту. Він дуже поруйнований 
незаконсервованими розкопами, а також незасипаними ямами скарбошукачів. 
Стратиграфічні та планіграфічні спостереження над ними дозволяють 
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суглинків з включеннями культурних решток, поширювалася вимостка із 
каменів середнього і дрібного розмірів. 

В результаті обстежень місць незаконсервованих розкопів, а також ще 
недосліджених ділянок центральної площадки городища, було виявлено 
незначний підйомний матеріал у вигляді фрагментів вінець, верхньої частини, 
денець та боковин ліпних посудин ранньозалізного віку (рис. 6, 2), придонної 
частини ліпного керамічного виробу доби енеоліту, а також фрагменту 
кальцинованої кістки.  

На північ, неподалік від укріплень пам‘ятки, також фіксувалися невеликі 
ями від діянь скарбошукачів. Розчищення однієї з таких незакидених ям 
(0,60×0,40 м) та спостереження над багатьма іншими, дозволили зафіксувати 
наступну стратиграфічну ―картину‖. На гл. 0,00–0,05/0,07 м знаходилася лісова 
підстилка; далі до рівня 0,15–0,17 м від сучасної поверні поширювалися сірі 
опідзолені суглинки, які поступово переходили у темніші суглинки із 
коричневим відтінком. Решток культурного шару, або ж кам‘яної вимостки, яка 
була зафіксована на центральній частині пам‘ятки, не віднайдено. Швидше за 
все, матеріали, які тут привласнили собі так звані ―чорні археологи‖, мають 
відношення до недалеких історичних епох (ймовірно, саме часів Першої і 
Другої світових воєн). 

Опісля вивчення стану сучасного ландшафту пам‘ятки ми законсервували 
кілька великих скарбошукацьких ―розкопів‖ та безліч менших ям від діянь так 
званих ―чорних археологів‖. Консервування ж власне самих розкопів на 
центральній частині пам‘ятки більш логічно, на наш погляд, відкласти до 
повторного широкого розчищення раніше не закиданих площ. Тоді, 
задокументувавши отримані відомості, можна буде й закидати зазначені 
розкопи. 

Ознайомлення з топографією центральної частини пам‘ятки дозволило 
візуально порівняти її до мисоподібної площадки культового місця 
Пліснеського археологічного комплексу (с. Підгірці Бродівського р-ну 
Львівської обл.) [7]. Тому, нашу увагу відразу привернув менший з двох 
місцевих валів (1-ша лінія захисту). Він, як і у Пліснеську, навіть за 
візуальними спостереженнями не міг мати оборонної функції.  

Для вивчення конструкції та хронології споруди було вирішено закласти 
траншею (тр. І, парам. 2×4 м), яку зорієнтовано перепендикулярно до гребеня 
насипу валу у бік внутрішньої частини центральної площадки городища (див. 
рис. 2). 

Опісля зняття лісової підстилки проводилося постійне зачищування 
досліджуваної ділянки. Фіксація нашарувань та решток об‘єктів здійснювалися 
відносно рівня сучасної, тогочасної поверхонь, а також абсолютного рівня, 
який прокладений через найвищу відмітку розкритої площі. 

Культурні нашарування в цьому місці городища були представлені: 
чорними легкоопідзоленими суглинками, з рідкими включеннями поодиноких 
камінців, вимазки чи решток керамічних посудин; дещо темнішими чорними 
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опідзоленими суглинками, які були сильно насичені глиняною вимазкою, 
керамікою, вапняковими камінцями і навіть вугіллям; ―бурими‖ опідзоленими 
суглинками (практично без включень культурних решток); вапняковою 
породою, а також та ін. перевідкладеними нашаруваннями із зазначених вище 
горизонтів – перевідкладеною вапняковою верствою; перевідкладеними 
чорними суглинками, змішаними із перевідкладеною вапняковою породою. 

В процесі робіт вдалося зафіксувати два об‘єкти (№№ 1–2). 
Об’єкт № 1 простежено у кв. А 1–2 з гл. 0,05–0,10 м від рівня сучасної 

поверхні. Його верхня частина репрезентована насипом ―бурих‖ опідзолених 
суглинків, де зафіксовано низку каменів великих і середніх розмірів, що 
починаючи від гребеня валу, спускалися у бік внутрішньої сторони площадки 
городища (рис. 3; фото 1–2).  

У зазначеній верстві грунту, на каменях та поміж ними, лише зрідка 
траплялися керамічні фрагменти й інші включення. Зокрема, на гребені валу 
(кв. А 1, гл. 0,1 м) зафіксовано фрагмент боковин ліпної посудини із 
суглинковою текстурою тіста, домішками жорстви, шамоту, дрібного та 
великого піску. Попередньо, його слід віднести до VІІІ ст. Ще один, схожий за 
текстурою керамічної маси фрагмент боковин ліпного виробу (кв. А 1, 
гл. 0,1 м; на камені гребеня валу), який виявився слаборедукованим, 
продатовано стиком празької і райковецької культур (VІІ/VІІІ ст.). 

Нижче від шару ―бурих‖ опідзолених суглинків, з гл. 0,20–0,50 м від 
рівня сучасної поверхні, поширювалися нашарування перевідкладеної 
вапнякової породи. Вони репрезентували нижню частину об. № 1, споруджену 
на непоруханій вапняковій породі (у кв. А 1–2 вона поширювалася з 
гл. 0,60-1,00 м). Планіграфічні спостереження над кв. А 1–2, а також 
стратиграфічні досліди над південною стінкою траншеї І у тих же квадратах 
дозволяють говорити, що більшість великих каменів первісно ―сиділи‖ на межі 
між ―бурими‖ опідзоленими суглинками та перевідкладеними вапняковими 
нашаруваннями. Іншими словами, вони ―вистеляли‖ верхню частину насипу 
валу саме з перевідкладених вапнякових нашарувань (рис. 5; фото 2). 

У верстві перевідкладеної вапнякової породи нам пощастило натрапити 
на доволі цікаві знахідки. У насипі валу, в кв. А 1 на гл. 0,60 м трапилося 
―скупчення‖ кісток (7 екз.). Один екземпляр виявився перепаленим, а ось інші – 
репрезентовані інгумаційними фрагментами (людськими кістками ?), де 
простежувалися частини стегнових та тазових кісток. 7 кальцинованих кісток 
(у т.ч. й кісток черепа) віднайдено у кв. А 2 на глибині 0,40 м. Там же 
зафіксовано інгумаційні рештки у вигляді ще 9 фрагментів ймовірно людських 
кісток. Фрагмент трубчастої кістки та хребця (людського ?) було виявлено у кв. 
А 2 (гл. 0,65–0,70 м), а також у насипі валу *.  

                                                           

* Подальше антропологічне опрацювання цих та інших, насамперед інгумаціних, матеріалів 
дозволить більше сказати про їхній характер та приналежність. 
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суглинків з включеннями культурних решток, поширювалася вимостка із 
каменів середнього і дрібного розмірів. 

В результаті обстежень місць незаконсервованих розкопів, а також ще 
недосліджених ділянок центральної площадки городища, було виявлено 
незначний підйомний матеріал у вигляді фрагментів вінець, верхньої частини, 
денець та боковин ліпних посудин ранньозалізного віку (рис. 6, 2), придонної 
частини ліпного керамічного виробу доби енеоліту, а також фрагменту 
кальцинованої кістки.  

На північ, неподалік від укріплень пам‘ятки, також фіксувалися невеликі 
ями від діянь скарбошукачів. Розчищення однієї з таких незакидених ям 
(0,60×0,40 м) та спостереження над багатьма іншими, дозволили зафіксувати 
наступну стратиграфічну ―картину‖. На гл. 0,00–0,05/0,07 м знаходилася лісова 
підстилка; далі до рівня 0,15–0,17 м від сучасної поверні поширювалися сірі 
опідзолені суглинки, які поступово переходили у темніші суглинки із 
коричневим відтінком. Решток культурного шару, або ж кам‘яної вимостки, яка 
була зафіксована на центральній частині пам‘ятки, не віднайдено. Швидше за 
все, матеріали, які тут привласнили собі так звані ―чорні археологи‖, мають 
відношення до недалеких історичних епох (ймовірно, саме часів Першої і 
Другої світових воєн). 

Опісля вивчення стану сучасного ландшафту пам‘ятки ми законсервували 
кілька великих скарбошукацьких ―розкопів‖ та безліч менших ям від діянь так 
званих ―чорних археологів‖. Консервування ж власне самих розкопів на 
центральній частині пам‘ятки більш логічно, на наш погляд, відкласти до 
повторного широкого розчищення раніше не закиданих площ. Тоді, 
задокументувавши отримані відомості, можна буде й закидати зазначені 
розкопи. 

Ознайомлення з топографією центральної частини пам‘ятки дозволило 
візуально порівняти її до мисоподібної площадки культового місця 
Пліснеського археологічного комплексу (с. Підгірці Бродівського р-ну 
Львівської обл.) [7]. Тому, нашу увагу відразу привернув менший з двох 
місцевих валів (1-ша лінія захисту). Він, як і у Пліснеську, навіть за 
візуальними спостереженнями не міг мати оборонної функції.  

Для вивчення конструкції та хронології споруди було вирішено закласти 
траншею (тр. І, парам. 2×4 м), яку зорієнтовано перепендикулярно до гребеня 
насипу валу у бік внутрішньої частини центральної площадки городища (див. 
рис. 2). 

Опісля зняття лісової підстилки проводилося постійне зачищування 
досліджуваної ділянки. Фіксація нашарувань та решток об‘єктів здійснювалися 
відносно рівня сучасної, тогочасної поверхонь, а також абсолютного рівня, 
який прокладений через найвищу відмітку розкритої площі. 

Культурні нашарування в цьому місці городища були представлені: 
чорними легкоопідзоленими суглинками, з рідкими включеннями поодиноких 
камінців, вимазки чи решток керамічних посудин; дещо темнішими чорними 
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опідзоленими суглинками, які були сильно насичені глиняною вимазкою, 
керамікою, вапняковими камінцями і навіть вугіллям; ―бурими‖ опідзоленими 
суглинками (практично без включень культурних решток); вапняковою 
породою, а також та ін. перевідкладеними нашаруваннями із зазначених вище 
горизонтів – перевідкладеною вапняковою верствою; перевідкладеними 
чорними суглинками, змішаними із перевідкладеною вапняковою породою. 

В процесі робіт вдалося зафіксувати два об‘єкти (№№ 1–2). 
Об’єкт № 1 простежено у кв. А 1–2 з гл. 0,05–0,10 м від рівня сучасної 

поверхні. Його верхня частина репрезентована насипом ―бурих‖ опідзолених 
суглинків, де зафіксовано низку каменів великих і середніх розмірів, що 
починаючи від гребеня валу, спускалися у бік внутрішньої сторони площадки 
городища (рис. 3; фото 1–2).  

У зазначеній верстві грунту, на каменях та поміж ними, лише зрідка 
траплялися керамічні фрагменти й інші включення. Зокрема, на гребені валу 
(кв. А 1, гл. 0,1 м) зафіксовано фрагмент боковин ліпної посудини із 
суглинковою текстурою тіста, домішками жорстви, шамоту, дрібного та 
великого піску. Попередньо, його слід віднести до VІІІ ст. Ще один, схожий за 
текстурою керамічної маси фрагмент боковин ліпного виробу (кв. А 1, 
гл. 0,1 м; на камені гребеня валу), який виявився слаборедукованим, 
продатовано стиком празької і райковецької культур (VІІ/VІІІ ст.). 

Нижче від шару ―бурих‖ опідзолених суглинків, з гл. 0,20–0,50 м від 
рівня сучасної поверхні, поширювалися нашарування перевідкладеної 
вапнякової породи. Вони репрезентували нижню частину об. № 1, споруджену 
на непоруханій вапняковій породі (у кв. А 1–2 вона поширювалася з 
гл. 0,60-1,00 м). Планіграфічні спостереження над кв. А 1–2, а також 
стратиграфічні досліди над південною стінкою траншеї І у тих же квадратах 
дозволяють говорити, що більшість великих каменів первісно ―сиділи‖ на межі 
між ―бурими‖ опідзоленими суглинками та перевідкладеними вапняковими 
нашаруваннями. Іншими словами, вони ―вистеляли‖ верхню частину насипу 
валу саме з перевідкладених вапнякових нашарувань (рис. 5; фото 2). 

У верстві перевідкладеної вапнякової породи нам пощастило натрапити 
на доволі цікаві знахідки. У насипі валу, в кв. А 1 на гл. 0,60 м трапилося 
―скупчення‖ кісток (7 екз.). Один екземпляр виявився перепаленим, а ось інші – 
репрезентовані інгумаційними фрагментами (людськими кістками ?), де 
простежувалися частини стегнових та тазових кісток. 7 кальцинованих кісток 
(у т.ч. й кісток черепа) віднайдено у кв. А 2 на глибині 0,40 м. Там же 
зафіксовано інгумаційні рештки у вигляді ще 9 фрагментів ймовірно людських 
кісток. Фрагмент трубчастої кістки та хребця (людського ?) було виявлено у кв. 
А 2 (гл. 0,65–0,70 м), а також у насипі валу *.  

                                                           

* Подальше антропологічне опрацювання цих та інших, насамперед інгумаціних, матеріалів 
дозволить більше сказати про їхній характер та приналежність. 
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Жодних інших рухомих матеріалів тут віднайдено не було. Зрештою, 
цьому не сприяла зовсім мала відкрита площа траншеї: саму конструкцію 
насипу об. № 1 вдалося дослідити лише опісля контрольного шурфування (до 
рівня вапнякової породи) на шир. 0,50 м у південній частині траншеї І (рис. 4).  

Об’єкт № 2 знаходився у кв. А 3–4. Він представлений вимосткою з 
каменів малих і середніх розмірів. Остання більш краще зафіксована саме у кв. 
А 4, де вона поширюється у бік внутрішньої площадки центральної частини 
укріплення (див. рис. 3, 4; фото 1–2).  

Вище кам‘яної вимостки знаходилося дві верстви грунту. Найбільш 
верхня, під лісовою підстилкою – це верства чорних легкоопідзолених 
суглинків із поодинокими включеннями дрібних камінців, глиняної вимазки 
та доволі численних решток керамічних посудин. Вона заходила до  
гл. 0,15–0,25 м. Ця ж верства, але майже без культурних включень на кілька 
сантиметрів перекривала ―бурі‖ опідзолені суглинки – верхню частину об. № 1. 
Нижче від описаного прашарку, у кв. А 3–4 знаходилися нашарування більш 
темних опідзолених суглинків, доволі сильно насичених уламками кераміки, 
вимазки, камінців та вугілля. Потужність цієї верстви коливалася у рамках 
0,20–0,30 м. Саму ж кам‘яну вимостку (об. № 2) зафіксовано на гл. 0,30–0,40 м 
від рівня сучасної поверхні, на рівні стику чорних опідзолених суглинків та 
вапнякової породи (див. рис. 5; фото 1–3). 

Вище від об. № 2 на різних глибинах у кв. А 3–4 виявлено рештки 
різночасових керамічних посудин. Тут траплялися фрагменти вінець, верхніх 
частин, боковин та придонних частин ліпних виробів ранньозалізного віку  
(рис. 8, 1), празької культури (рис. 7, 1-3), ―стику‖ празької культури й першого 
періоду райковецьких старожитностей (VІІ–VІІІ ст.), а також кружальних і 
ліпних посудин черняхівської культури. Текстура керамічного тіста посудин 
ранньозалізного віку, як правило, суглинкова, присутні домішки шамоту та 
дрібного піску. Керамічні фрагменти VІІ–VІІІ ст. виготовлені на основі 
суглинкового тіста з домішками шамоту, дрібного піску, рідше жорстви. 
Текстура керамічного тіста ліпних посудин черняхівської культури суглинкова, 
з домішками дрібного, середнього піску, подекуди й шамоту. Кружальні 
фрагменти черняхівської кераміки виготовлені з суглинкової маси з  
додаванням домішок дрібного піску. 

На різних глибинах у кв. А 3–4 зустрічалися й фрагменти кісток 
(людських ?). Окремі з них були кальцинованими, і тут навіть проглядалися 
фрагменти черепа (кв. А 3–4, гл. 0,20–0,30 м). Інші – репрезентовані 
інгумаційними фрагментами, де виділялися кістки черепа, ребра, трубчасті 
кості (кв. А 3, гл. 0,20–0,40 м). Були ще й фрагменти людських кісток, де 
траплялися у т.ч. й частини щелепи (кв. А 3–4, гл. 0,20–0,30 м), а також інші 
інгумаційні матеріали (кв. А 4, гл. 0,20–0,40 м). 

Цікаво, що різночасовий матеріал (фрагменти посудин ранньозалізного 
віку й пізньоримського часу – черняхівської культури, а також фрагменти 
кальцинованих й інгумаційних людських кісток зустрічалися на гл. 0,00–0,20 м, 
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на стику кв. А 2–3. У кв. А 3 на гл. 0,20–0,40 м було зафіксовано фрагмент 
керамічного пряслиця, виготовленого на основі супіскової маси (рис. 8, 2).  

Деякі матеріали виявлено на самій кам‘яній вимостці. Зокрема, на 
гл. 0,40 м, на стику кв. А 3 та А 4 виявлено фрагмент придонної частини ліпної 
посудини із суглинковою масою, з домішками дрібного піску та шамоту. 
Попередньо він може бути віднесений до ранньозалізного віку. У тому ж місці 
на гл. 0,20–0,30 м зафіксовано кілька людських (?) кальцинованих кісток. 

Під об. № 2, у кв. А 4 на гл. 0,45–0,50 м віднайдено рештки боковини 
посудини ранньозалізного віку, а також фрагменти вінець, боковин і придонної 
частини посудин періоду ―стику‖ празької  культури і райковецьких 
старожитностей (рис. 6, 1). Останні характеризуються суглинковою текстурою 
тіста, з домішками дрібного шамоту, рідше піску. Практично усі фрагменти 
редуковані.  

Цікавими видаються спостереження над південною стінкою траншеї. Тут, 
у кв. А 2 (ближче до південної частини траншеї), під насипом ―бурих‖ 
опідзолених суглинків та перевідкладеної вапнякової породи (об. № 1) 
вклинювався прошарок темних чорних гумусованих суглинків, аналогічних до 
тих, що простежувалися у кв. А 3–4. Надалі, у сторону півдня поширювався 
вже прошарок перевідкладених чорних опідзолених суглинків, змішаних з 
вапняковою породою. А ось у кв. А 4, в південній стінці траншеї, зафіксовано 
ще й стовбову (?) ямку діам. 0,10 м та максим. гл. 0,76 м від рівня сучасної 
поверхні (див. рис. 5). 

Простішою виявилася стратиграфія північної стінки траншеї І. Тут 
перший горизонт складали чорні легкоопідзолені суглинки (відразу під лісовою 
підстилкою), з поодинокими включеннями камінців, кераміки та вимазки. 
Товщина цих нашарувань у кв. А 3–4 становила 0,10–0,25 м. Звідти, нижче, до 
глибини 0,40 м поширювалися й більш темні гумусовані суглинки із значним 
вмістом камінців, вимазки, кераміки та вугілля (див. рис. 5). 

По завершенні досліджень велися консерваційні роботи на місці 
траншеї І. 

Загалом, стратиграфічні та планіграфічні спостереження над об. №№ 1 та 
2 дозволяють говорити, що вони складають єдиний синхронний комплекс, 
репрезентований ритуальним валом та кам‘яною вимосткою. Проблематичним, 
як бачимо, є його датування. Різночасові матеріали залягають як під кладкою, 
так і над нею, або ж на її поверхні. Навіть слов‘янську кераміку можна віднести 
переважно до ―стику‖ празької та райковецької культур, а то й першого періоду 
останньої, зрідше – власне до празьких старожитностей. 

Не виникає, однак, заперечення, що досліджувана лінія захисту мала 
ритуальний характер. Про це, на наш погляд, свідчать: по-перше, топографія 
досліджуваного укріплення; по-друге, відсутність слідів частоколу, прибудов 
до валу тощо (будь-яких слідів фортифікацій); по-третє, сама конструкція 
укріплення несе культовий характер. Поверхнево, вона має деяку схожість до 
ритуальної споруди, що зафіксована на схилі ур. ―Оленин Парк‖ культового 
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Жодних інших рухомих матеріалів тут віднайдено не було. Зрештою, 
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центру Пліснеська [6]. З іншого ж боку, тут викликають зацікавлення численні 
остеологічні матеріали: як кальциновані, так і інгумаційні. Багато кісток 
попередньо слід віднести до людських (напр. фрагменти щелепи, ін. фрагменти 
черепа та ін.). Важливо, що інгумаційні матеріали вдалося зафіксувати у 
самому насипі об. № 1. Певним чином це вже знаходить аналогії з т.зв. 
―жертовним поясом‖ культового центру Пліснеського археологічного 
комплексу, де виявлено безліч ритуальних інгумаційних та кремаційних 
захоронень сер. – кін. VІІ – поч. Х ст., що локалізовувалися під пізнішим валом 
сер. – др. пол. Х ст. [8; 9]. 

 
     

 
Коротко підсумовуючи вищевикладене, відзначимо наступне. Попередні 

результати дослідження меншого з валів, що опоясують центральну частину 
городища у с. Кровінка, не дозволяють говорити про його оборонну функцію. 
Швидше за все, вал був ритуальним. Від насипу валу, вимощеного камінням, 
виходила кам‘яна вимостка, яка поширювалася, очевидно, й по усій 
центральній частині городища. А ось за межами оборонних ліній її не 
зафіксовано. Різночасовий матеріал, а також конструкція укріплення, не 
дозволяють достовірно датувати городище тим чи іншим періодом. Швидше за 
все, лише подальші дослідження пам‘ятки дозволять більше сказати про 
функцію і хронологію т.зв. ―ранньослов‘янського городища‖. Обов‘язковим, на 
наш погляд, є продовження рекультиваційних робіт на пам‘ятці. При цьому, 
перед консервуванням не засипаних розкопів слід ще раз розчистити кам‘яну 
вимостку та зафіксувати можливі об‘єкти.  
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Рис. 1. Картосхема розташування  
ранньослов‘янського городища у с. Кровінка. 
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Рис. 2. Окомірний план городища у с. Кровінка (за В. Ільчишиним, 
оцифровано автором). Місце закладання траншеї І, 2014 р. 

 243 

 
 

Рис. 3. Траншея І. Планіграфія об‘єктів №№ 1 та 2. 
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Рис. 4. Траншея І. Контрольний зріз та планіграфія об‘єктів №№ 1 та 2. 

 245 

 
 

Рис. 5. Стратиграфічні зрізи траншеї І. 
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Рис. 6. Матеріали з розвідкових робіт на городищі у с. Кровінка. 
Фрагменти керамічних посудин: 1 – вінець ліпного виробу VІІ–VІІІ ст. (тр. І, 

кв. А 4, гл. 0,5 м; під об. № 2); 2 – вінець ліпної посудини ранньозалізного віку 
(п/м; центральна частина городища); 3 – денець ліпної посудини 

ранньозалізного віку (тр. І, кв. А 2–3, гл. 0–0,2 м). 
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Рис. 7. Матеріали з розвідкових робіт на городищі у с. Кровінка. 
Фрагменти вінець і верхніх частин керамічних посудин празько-

корчацької культури (1–3).(тр. І, кв. А 3, гл. 0,2–0,4 м). 
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Рис. 8. Матеріали з розвідкових робіт на городищі у с. Кровінка. 
Фрагменти керамічних посудин: 1 – денець ліпного виробу ранньозалізного 

віку (тр. І, кв. А4, гл. 0,25 м; над об. № 2); 
2 – керамічного пряслиця (тр. І, кв. А 3, гл. 0,2–0,4 м). 
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Фото 1. Траншея І. Об‘єкти №№ 1, 2. Вигляд з заходу. 
 

 
 

Фото 2. Вигляд з півночі на південну стінку траншеї І. 
Переріз об‘єктів № 1 та 2. 
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Фото 3. Вигляд з заходу на траншею І 
 Контрольний зріз та об‘єкти №№ 1 і 2. 
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TERNOPIL REGION) IN 2014 
 
A. Fylypchuk 
 
Administration of Historical and Cultural Reserve “Ancient Plisnesk” 
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The article deals with the materials from archaeological research at the hillfort 
near the village Krovinka (Terebovlya district, Ternopil region) in 2014. 
The author researched the smaller of the two shafts at the central area of the 
settlement. The author fixed the mound of shaft, which was lined on top with 
average size stone slabs and also a stone platform, which was adjoined the 
base of that shaft. The construction of “fortification”, in our opinion, indicates 
on its ritual function. A stone platform extended to the central area of the 
hillfort. On the stone platform and under it were fixed numerous ceramic 
materials of Iron Age, Cherniahiv culture and Slavic time. The upper 
chronological limit of the Slavic materials can be attributed to the7th–8th, and 
even 8th centuries. The pottery of the “frontier” of the Prague-Korchak and the 
Rayky culture (7th–8th centuries) fixed also under the stone platform. 
Stratigraphic observations indicate that the stone platform was synchronous 
ritual mounds shaft. Under the shaft discovered remains of the inhumations 
and cremation burials (perhaps, the remains of this burial ritual). 
Key words: Krovinka, hillfort, fortification, rampart, early Iron Age, cherniahiv 
culture, prague-korchak culture, rayky culture. 
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АНТРОПОМОРФНА ТА ЗООМОРФНА ПЛАСТИКА  
З ГОРОДИЩА РАННЬОЗАЛІЗНОГО ВІКУ ЛИСИЧНИКИ  
(З ДОСЛІДЖЕНЬ 2009 ТА 2011 РОКІВ) 
 
Б. Завітій 
 
Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” 
вул. В. Винниченка, 14, м. Львів, 79008, e-mail: zawitij@ukr.net  
 
Публікується антропоморфна та зооморфна пластика з розкопок 2009 та 
2011 рр. на городищі ґава-голіградської культури поблизу с. Лисичники 
Заліщицького р-ну Тернопільської області. 
Ключові слова: ґава-голіградська культура, городище, антропоморфна 
пластика, зооморфна пластика, фігурка. 
 
В червні–липні 2009 та 2011 років Західноподільською археологічною 

експедицією Інституту археології Львівського національного університету 
ім. Івана Франка під керівництвом автора було проведено дослідження на 
території та в околицях городища ґава-голіградської культури поблизу 
с. Лисичники Заліщицького р-ну Тернопільської обл. Основна мета пошукових 
робіт полягала в уточнені часу функціонування та у вивченні конструкції ліній 
захисту й планувальної структури укріпленої території. Під час дослідження 
оборонної лінії було виявлено дві різночасові наземні прибудови до валу. В 
нижній частині заповнення об‘єкта 2 (рис. 1) (наземна прибудова до валу І 
періоду) вдалося віднайти предмети антропоморфної та значну кількість 
зооморфної пластики. 

Антропоморфна пластика, виявлена у 2009 р., представлена трьома 
фрагментами фігурок. Нижче наводимо їх опис. 

1. Фігурка жінки з відбитою головою та правою рукою, виготовлена з 
добре відмуленої глиняної маси жовтуватого кольору (рис. 2, 1). Статуетка має 
витягнуту тонку шию, яка переходить в ширші плечі, звужену талію і округлу 
нижню частину. Рука сформована за допомогою конічного наліпу, який не 
стикається з статуеткою. На шиї, а також на правому і лівому плечі, зображено 
волосся. Висота збереженої статуетки становить 5 см, ширина в районі шиї – 
0,9 см, в районі рук – 2,6 см, нижньої частини ―в районі таза‖ – 2,5 см. Описана 
фігурка належить до типу так званих скрипкоподібних статуеток.  

2. Верхня частина фігурки жінки (див. рис. 2, 2). Має приблизно трикутну 
форму. Знизу, по боках, вона переходить в трикутні виступи, що імітують руки, 
зверху – у видовжену струнку шию, яка закінчується заокругленою голівкою. 
Очі передано чотирма заглибленнями. На верхній частині голови, а також 
правому і лівому плечі, зображене волосся. З шиї звисають два ряди намист, 
зображених за допомогою тонких заглиблень. Глиняна маса добре відмулена. 
Колір лицевої поверхні жовтуватий, спина темно-сіра. Висота збереженої 
частини становить 5,4 см, ширина верхньої частини на рівні голови – 1,6 см, а 
на рівні рук – 3,6 см. Описана фігурка також належить до типу 
скрипкоподібних статуеток.  
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Під час дослідження укріпленої території городища в 2011 р. у розкопі І 
на глибині 0,60 м віднайдено нижню частину фігурки жінки (див. рис. 2, 3) 
округлої форми. Пояс передано за допомогою округлих заглиблень, а одяг – у 
вигляді вертикальних заглиблених прямих насічок. Глиняна маса добре 
відмулена. Колір лицевої поверхні сірий, спина темно-сірого кольору. Висота 
збереженої частини – 3,5 см, ширина талії 3,7 см. Описану фігурку, як і 
попередні, віднесено до типу скрипкоподібних. Подібні фігурки знайшов 
Ю. Малєєв і на іншому городищі ґава-голіградської культури – Кривче 
[1. С. 64; 4. С. 11–14]. 

Зооморфна пластика виявлена при розкопках 2009, 2011 років 
представлена невеликими керамічними фігурками, які зображають коней, 
бичків, свиней, овець. Багато з них розбиті, або ж трохи пошкоджені. 
Узагальнення одержаних матеріалів дали можливість окреслити 
найхарактерніші морфологічні риси цієї пластики, створити її типологічну 
класифікацію та виділити їх основні групи відповідно до видової 
приналежності. Нижче наводимо їх опис. 

1. Фігурка барана. Глиняна маса оранжевого кольору, добре відмулена. 
Роги відсутні. Стать передана защипом. Аналогічним чином сформовані вуха, 
що нагадують ріжкоподібні виступи. Спина увігнута, а задня частина піднята 
догори. Ноги (відсутні ліва передня і задня) конічні, округлі в перетині. Хвіст 
ретельно сформований і прилягає до тулуба (рис. 3, 1). Довжина статуетки 
3,7 см, висота 3,4 см. 

2. Фрагмент фігурки бичка (задня частина). Глиняна маса сірого кольору, 
добре відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги 
стовпчасті, майже конічні, округлі у перетині. Хвіст (кінчик відбитий) 
овальний у перетині і не стикається з тулубом статуетки. Збережена частина 
має довжину 3,1 см, висоту 2,1 см (див. рис. 3, 2). 

3. Фігурка бичка з відбитими рогами та хвостом (див. рис. 3, 3), 
довжиною 5 см і висотою 3,5 см. Глиняна маса світло-сірого кольору, добре 
відмулена. Морда опукла, з потоншеною ротовою частиною. Роги передаються 
защипом, що нагадують ріжкоподібні виступи. Аналогічним способом 
сформована холка тварини. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. 
Ноги (відсутні праві передня і задня) конічні, округлі в перетині. Хвіст (кінчик 
відбитий) овальний у перетині, не стикається з тулубом статуетки. На шиї є 
заглиблення овальної форми.  

4. Фігурка коня з відбитою головою (див. рис. 3, 4). Глиняна маса 
світлосірого забарвлення, гарно відмулена. Спина увігнута, а задня частина 
піднята догори. Ноги (відсутня права передня) практично не сформовані і 
передаються конічними виступами. Грива на шиї передана защипом. Хвіст 
(кінчик відбитий) овальний у перетині, не стикається з тулубом статуетки. 
Довжина збереженої частини статуетки 3,7 см, висота 2 см. 

5. Фрагмент (тулуб) фігурки бичка, з відбитою головою довжиною 4,3 см 
і висотою 2,2 см (див. рис. 3, 5). Глиняна маса світло-сірого кольору, добре 
відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги (відсутні 
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території та в околицях городища ґава-голіградської культури поблизу 
с. Лисичники Заліщицького р-ну Тернопільської обл. Основна мета пошукових 
робіт полягала в уточнені часу функціонування та у вивченні конструкції ліній 
захисту й планувальної структури укріпленої території. Під час дослідження 
оборонної лінії було виявлено дві різночасові наземні прибудови до валу. В 
нижній частині заповнення об‘єкта 2 (рис. 1) (наземна прибудова до валу І 
періоду) вдалося віднайти предмети антропоморфної та значну кількість 
зооморфної пластики. 

Антропоморфна пластика, виявлена у 2009 р., представлена трьома 
фрагментами фігурок. Нижче наводимо їх опис. 

1. Фігурка жінки з відбитою головою та правою рукою, виготовлена з 
добре відмуленої глиняної маси жовтуватого кольору (рис. 2, 1). Статуетка має 
витягнуту тонку шию, яка переходить в ширші плечі, звужену талію і округлу 
нижню частину. Рука сформована за допомогою конічного наліпу, який не 
стикається з статуеткою. На шиї, а також на правому і лівому плечі, зображено 
волосся. Висота збереженої статуетки становить 5 см, ширина в районі шиї – 
0,9 см, в районі рук – 2,6 см, нижньої частини ―в районі таза‖ – 2,5 см. Описана 
фігурка належить до типу так званих скрипкоподібних статуеток.  

2. Верхня частина фігурки жінки (див. рис. 2, 2). Має приблизно трикутну 
форму. Знизу, по боках, вона переходить в трикутні виступи, що імітують руки, 
зверху – у видовжену струнку шию, яка закінчується заокругленою голівкою. 
Очі передано чотирма заглибленнями. На верхній частині голови, а також 
правому і лівому плечі, зображене волосся. З шиї звисають два ряди намист, 
зображених за допомогою тонких заглиблень. Глиняна маса добре відмулена. 
Колір лицевої поверхні жовтуватий, спина темно-сіра. Висота збереженої 
частини становить 5,4 см, ширина верхньої частини на рівні голови – 1,6 см, а 
на рівні рук – 3,6 см. Описана фігурка також належить до типу 
скрипкоподібних статуеток.  
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Під час дослідження укріпленої території городища в 2011 р. у розкопі І 
на глибині 0,60 м віднайдено нижню частину фігурки жінки (див. рис. 2, 3) 
округлої форми. Пояс передано за допомогою округлих заглиблень, а одяг – у 
вигляді вертикальних заглиблених прямих насічок. Глиняна маса добре 
відмулена. Колір лицевої поверхні сірий, спина темно-сірого кольору. Висота 
збереженої частини – 3,5 см, ширина талії 3,7 см. Описану фігурку, як і 
попередні, віднесено до типу скрипкоподібних. Подібні фігурки знайшов 
Ю. Малєєв і на іншому городищі ґава-голіградської культури – Кривче 
[1. С. 64; 4. С. 11–14]. 

Зооморфна пластика виявлена при розкопках 2009, 2011 років 
представлена невеликими керамічними фігурками, які зображають коней, 
бичків, свиней, овець. Багато з них розбиті, або ж трохи пошкоджені. 
Узагальнення одержаних матеріалів дали можливість окреслити 
найхарактерніші морфологічні риси цієї пластики, створити її типологічну 
класифікацію та виділити їх основні групи відповідно до видової 
приналежності. Нижче наводимо їх опис. 

1. Фігурка барана. Глиняна маса оранжевого кольору, добре відмулена. 
Роги відсутні. Стать передана защипом. Аналогічним чином сформовані вуха, 
що нагадують ріжкоподібні виступи. Спина увігнута, а задня частина піднята 
догори. Ноги (відсутні ліва передня і задня) конічні, округлі в перетині. Хвіст 
ретельно сформований і прилягає до тулуба (рис. 3, 1). Довжина статуетки 
3,7 см, висота 3,4 см. 

2. Фрагмент фігурки бичка (задня частина). Глиняна маса сірого кольору, 
добре відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги 
стовпчасті, майже конічні, округлі у перетині. Хвіст (кінчик відбитий) 
овальний у перетині і не стикається з тулубом статуетки. Збережена частина 
має довжину 3,1 см, висоту 2,1 см (див. рис. 3, 2). 

3. Фігурка бичка з відбитими рогами та хвостом (див. рис. 3, 3), 
довжиною 5 см і висотою 3,5 см. Глиняна маса світло-сірого кольору, добре 
відмулена. Морда опукла, з потоншеною ротовою частиною. Роги передаються 
защипом, що нагадують ріжкоподібні виступи. Аналогічним способом 
сформована холка тварини. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. 
Ноги (відсутні праві передня і задня) конічні, округлі в перетині. Хвіст (кінчик 
відбитий) овальний у перетині, не стикається з тулубом статуетки. На шиї є 
заглиблення овальної форми.  

4. Фігурка коня з відбитою головою (див. рис. 3, 4). Глиняна маса 
світлосірого забарвлення, гарно відмулена. Спина увігнута, а задня частина 
піднята догори. Ноги (відсутня права передня) практично не сформовані і 
передаються конічними виступами. Грива на шиї передана защипом. Хвіст 
(кінчик відбитий) овальний у перетині, не стикається з тулубом статуетки. 
Довжина збереженої частини статуетки 3,7 см, висота 2 см. 

5. Фрагмент (тулуб) фігурки бичка, з відбитою головою довжиною 4,3 см 
і висотою 2,2 см (див. рис. 3, 5). Глиняна маса світло-сірого кольору, добре 
відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги (відсутні 
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передні) стовпчасті, округлі у перетині. Хвіст прилягає до тулуба, округлий у 
перетині. Спереду на тулубі є заглиблення овальної форми. 

6. Фігурка баранчика (див. рис. 3, 6). Глиняна маса світло-сірого кольору, 
старанно відмулена. Роги відсутні. Вуха сформовані защипом, що нагадують 
ріжкоподібні виступи. В аналогічний спосіб сформована холка тварини. Спина 
увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги стовпчасті, майже конічні, 
округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) округлої форми, не стикається з 
тулубом статуетки. Довжина статуетки 3,2 см, висота 2,4 см. 

7. Фрагмент (тулуб) фігурки, можливо бичка, довжиною 2,9 см і висотою 
1,6 см (див. рис. 3, 7). Глиняна маса жовтого кольору, добре відмулена. Спина 
увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги (передня права відсутня) 
стовпчасті, майже конічні, округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) округлий 
в перетині і щільно прилягає до тулуба тварини. 

8. Фігурка коня з відбитою головою (див. рис. 3, 8). Глиняна маса світло-
сірого забарвлення, гарно відмулена. Спина злегка увігнута, а задня частина 
трішки піднята догори. Ноги (задні відсутні) практично не змодельовані, 
стовпчасті та округлі в перетині. Грива сформована защипом. Хвіст практично 
не змодельований. Довжина збереженої частини сягає 3,5 см, висота 1,8 см. 

9. Фрагмент (задня частина) фігурки баранчика довжиною 2,3 см та 
висотою 2,4 см (див. рис. 3, 9). Спина увігнута, а задня частина різко піднята 
догори. Ноги (права відсутня) стовпчасті, майже конічні, округлі в перетині. 
Хвіст (кінець відбитий) округлий в перетині, щільно прилягає до тулуба 
тварини. На тулубі є сліди ритуальних надрізів овальної форми. 

10. Фрагмент фігурки коня з відбитою головою (рис. 4, 1). Глиняна маса 
сірого кольору, старанно відмулена. Грива сформована шляхом защипу. Спина 
увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги (ліва задня відсутня) стовпчасті, 
округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) овальний в перетині, щільно 
прилягає до тулуба тварини. Довжина збереженої частини 3,2 см, висота 1,7 см.  

11. Фігурка бичка з відбитою нижньою частиною (див. рис. 4, 2). Глиняна 
маса світло-сірого забарвлення, добре відмулена. Роги (лівий відсутній) короткі 
і масивні. Морда опукла, з потоншеною ротовою частиною. Холка тварини 
передана за допомогою защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята 
догори. Довжина збереженої частини статуетки 4,4 см, висота 2,1 см. 

12. Фігурка баранчика, довжиною 4,3 см та висотою 3,2 см 
(див. рис. 4, 3). Глиняна маса сірого кольору. Вуха сформовані защипом, що 
нагадують ріжкоподібні виступи. Спина увігнута, а задня частина піднята 
догори. Ноги стовпчасті, округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) овальний в 
перетині, щільно прилягає до тулуба тварини. 

13. Фрагмент фігурки коня (тулуб) (див. рис. 4, 4). Глиняна маса сірого 
кольору, з домішками шамоту і дрібнозернистого піску. Грива сформована 
защипом. Ноги (задні відсутні) практично незмодельовані, стовпчасті та 
округлі в перетині. Довжина збереженої частини 5,3 см, висота 3,2 см. 

14. Фрагмент фігурки кабана (задня частина), довжиною 2,5 см, висотою 
2,4 см (див. рис. 4, 5). Глиняна маса світло-оранжевого кольору, добре 
відмулена. Хребет сформований за допомогою защипу. Він здіймається над 
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спиною фігурки. Ноги стовпчасті, округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) 
овальний в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 

15. Фрагмент фігурки бичка (задня частина) (див. рис. 4, 6). Глиняна маса 
оранжевого кольору, старанно відмулена. Спина увігнута, а задня частина 
піднята догори. Ноги стовпчасті, майже конічні, округлі в перетині. Хвіст 
(кінець відбитий) конічної форми, овальний в перетині і не стикається з 
тулубом статуетки. Довжина збереженої частини 3,2 см, висота 3 см. 

16. Фігурка бичка з відбитою головою (див. рис. 4, 7). Глиняна маса 
світло-сірого, місцями оранжевого кольору, добре відмулена. Стать передана 
защипом. Спина злегка увігнута, а задня частина трішки піднята догори. Ноги 
(передні і права задня відсутні) стовпчасті, округлі в перетині. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний, овальний в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Довжина збереженої частини скульптурки 5,1 см, висота 2,9 см. 

17. Фігурка баранчика, довжиною 3,6 см, висотою 2,2 см, (див. рис. 4, 8). 
Глиняна маса сірого кольору, старанно відмулена. Вуха сформовані защипом, 
що нагадують ріжкоподібні виступи. Аналогічним чином сформована і холка 
тварини. Ноги (права передня та ліва задня відсутні) стовпчасті, округлі в 
перетині. Хвіст (кінець відбитий) овальний в перетині, щільно прилягає до 
тулуба. 

18. Фрагмент фігурки коня (передня частина) (див. рис. 4, 9). Глиняна 
маса світло-жовтого кольору, добре відмулена. Шия тонка, витягнута. Вуха та 
мордочка сформовані защипом, аналогічним чином сформована і грива. Ноги 
(відбиті) стовпчасті, округлі в перетині. Довжина збереженої частини 1,6 см, 
висота 2,7 см. 

19. Фрагмент фігурки баранчика (передня частина), з відбитими рогами 
довжиною збереженої частини 2,4 см, висотою 3,6 см (рис. 5, 1). Глиняна маса 
світло-сірого і сірого кольору, добре відмулена. Морда (кінець відбитий) 
опукла, з потоншеною ротовою частиною. Роги скульптурки (кінчики відбиті) 
короткі, заокруглені назад і масивні. Ноги стовпчасті, округлі в перетині. 

20. Фрагмент фігурки баранчика (передня частина) з відбитими рогами 
(див. рис. 5, 2). Глиняна маса сірого кольору, добре відмулена. Роги 
скульптурки (кінчики відбиті) короткі, прямі і масивні. Ноги (відбиті) 
стовпчастої форми, округлі в перетині. Довжина збереженої частини 2,3 см, 
висота 2,6 см.  

21. Фрагмент фігурки бичка (передня частина) з відбитою головою (див. 
рис. 5, 3). Глиняна маса сірого кольору, старанно відмулена. Холка тваринки 
сформована за допомогою защипу. Ноги (кінцівки відбиті) конічної форми, 
овальні в перетині. Довжина збереженої частини 4,3 см, висота 5,8 см. 

22. Фігурка бичка з відбитими рогами, довжиною 4,6 см, висотою 3,7 см 
(див. рис. 5, 4). Глиняна маса світло-сірого кольору, старанно відмулена. Роги 
скульптурки (кінчики відбиті) короткі, прямі і масивні. Морда опукла, з 
потоншеною ротовою частиною. Холка тварини сформована за допомогою 
защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний, овальний в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (ліва задня відсутня) конічної форми, округлі в перетині. 
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передні) стовпчасті, округлі у перетині. Хвіст прилягає до тулуба, округлий у 
перетині. Спереду на тулубі є заглиблення овальної форми. 

6. Фігурка баранчика (див. рис. 3, 6). Глиняна маса світло-сірого кольору, 
старанно відмулена. Роги відсутні. Вуха сформовані защипом, що нагадують 
ріжкоподібні виступи. В аналогічний спосіб сформована холка тварини. Спина 
увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги стовпчасті, майже конічні, 
округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) округлої форми, не стикається з 
тулубом статуетки. Довжина статуетки 3,2 см, висота 2,4 см. 

7. Фрагмент (тулуб) фігурки, можливо бичка, довжиною 2,9 см і висотою 
1,6 см (див. рис. 3, 7). Глиняна маса жовтого кольору, добре відмулена. Спина 
увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги (передня права відсутня) 
стовпчасті, майже конічні, округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) округлий 
в перетині і щільно прилягає до тулуба тварини. 

8. Фігурка коня з відбитою головою (див. рис. 3, 8). Глиняна маса світло-
сірого забарвлення, гарно відмулена. Спина злегка увігнута, а задня частина 
трішки піднята догори. Ноги (задні відсутні) практично не змодельовані, 
стовпчасті та округлі в перетині. Грива сформована защипом. Хвіст практично 
не змодельований. Довжина збереженої частини сягає 3,5 см, висота 1,8 см. 

9. Фрагмент (задня частина) фігурки баранчика довжиною 2,3 см та 
висотою 2,4 см (див. рис. 3, 9). Спина увігнута, а задня частина різко піднята 
догори. Ноги (права відсутня) стовпчасті, майже конічні, округлі в перетині. 
Хвіст (кінець відбитий) округлий в перетині, щільно прилягає до тулуба 
тварини. На тулубі є сліди ритуальних надрізів овальної форми. 

10. Фрагмент фігурки коня з відбитою головою (рис. 4, 1). Глиняна маса 
сірого кольору, старанно відмулена. Грива сформована шляхом защипу. Спина 
увігнута, а задня частина піднята догори. Ноги (ліва задня відсутня) стовпчасті, 
округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) овальний в перетині, щільно 
прилягає до тулуба тварини. Довжина збереженої частини 3,2 см, висота 1,7 см.  

11. Фігурка бичка з відбитою нижньою частиною (див. рис. 4, 2). Глиняна 
маса світло-сірого забарвлення, добре відмулена. Роги (лівий відсутній) короткі 
і масивні. Морда опукла, з потоншеною ротовою частиною. Холка тварини 
передана за допомогою защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята 
догори. Довжина збереженої частини статуетки 4,4 см, висота 2,1 см. 

12. Фігурка баранчика, довжиною 4,3 см та висотою 3,2 см 
(див. рис. 4, 3). Глиняна маса сірого кольору. Вуха сформовані защипом, що 
нагадують ріжкоподібні виступи. Спина увігнута, а задня частина піднята 
догори. Ноги стовпчасті, округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) овальний в 
перетині, щільно прилягає до тулуба тварини. 

13. Фрагмент фігурки коня (тулуб) (див. рис. 4, 4). Глиняна маса сірого 
кольору, з домішками шамоту і дрібнозернистого піску. Грива сформована 
защипом. Ноги (задні відсутні) практично незмодельовані, стовпчасті та 
округлі в перетині. Довжина збереженої частини 5,3 см, висота 3,2 см. 

14. Фрагмент фігурки кабана (задня частина), довжиною 2,5 см, висотою 
2,4 см (див. рис. 4, 5). Глиняна маса світло-оранжевого кольору, добре 
відмулена. Хребет сформований за допомогою защипу. Він здіймається над 
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спиною фігурки. Ноги стовпчасті, округлі в перетині. Хвіст (кінець відбитий) 
овальний в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 

15. Фрагмент фігурки бичка (задня частина) (див. рис. 4, 6). Глиняна маса 
оранжевого кольору, старанно відмулена. Спина увігнута, а задня частина 
піднята догори. Ноги стовпчасті, майже конічні, округлі в перетині. Хвіст 
(кінець відбитий) конічної форми, овальний в перетині і не стикається з 
тулубом статуетки. Довжина збереженої частини 3,2 см, висота 3 см. 

16. Фігурка бичка з відбитою головою (див. рис. 4, 7). Глиняна маса 
світло-сірого, місцями оранжевого кольору, добре відмулена. Стать передана 
защипом. Спина злегка увігнута, а задня частина трішки піднята догори. Ноги 
(передні і права задня відсутні) стовпчасті, округлі в перетині. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний, овальний в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Довжина збереженої частини скульптурки 5,1 см, висота 2,9 см. 

17. Фігурка баранчика, довжиною 3,6 см, висотою 2,2 см, (див. рис. 4, 8). 
Глиняна маса сірого кольору, старанно відмулена. Вуха сформовані защипом, 
що нагадують ріжкоподібні виступи. Аналогічним чином сформована і холка 
тварини. Ноги (права передня та ліва задня відсутні) стовпчасті, округлі в 
перетині. Хвіст (кінець відбитий) овальний в перетині, щільно прилягає до 
тулуба. 

18. Фрагмент фігурки коня (передня частина) (див. рис. 4, 9). Глиняна 
маса світло-жовтого кольору, добре відмулена. Шия тонка, витягнута. Вуха та 
мордочка сформовані защипом, аналогічним чином сформована і грива. Ноги 
(відбиті) стовпчасті, округлі в перетині. Довжина збереженої частини 1,6 см, 
висота 2,7 см. 

19. Фрагмент фігурки баранчика (передня частина), з відбитими рогами 
довжиною збереженої частини 2,4 см, висотою 3,6 см (рис. 5, 1). Глиняна маса 
світло-сірого і сірого кольору, добре відмулена. Морда (кінець відбитий) 
опукла, з потоншеною ротовою частиною. Роги скульптурки (кінчики відбиті) 
короткі, заокруглені назад і масивні. Ноги стовпчасті, округлі в перетині. 

20. Фрагмент фігурки баранчика (передня частина) з відбитими рогами 
(див. рис. 5, 2). Глиняна маса сірого кольору, добре відмулена. Роги 
скульптурки (кінчики відбиті) короткі, прямі і масивні. Ноги (відбиті) 
стовпчастої форми, округлі в перетині. Довжина збереженої частини 2,3 см, 
висота 2,6 см.  

21. Фрагмент фігурки бичка (передня частина) з відбитою головою (див. 
рис. 5, 3). Глиняна маса сірого кольору, старанно відмулена. Холка тваринки 
сформована за допомогою защипу. Ноги (кінцівки відбиті) конічної форми, 
овальні в перетині. Довжина збереженої частини 4,3 см, висота 5,8 см. 

22. Фігурка бичка з відбитими рогами, довжиною 4,6 см, висотою 3,7 см 
(див. рис. 5, 4). Глиняна маса світло-сірого кольору, старанно відмулена. Роги 
скульптурки (кінчики відбиті) короткі, прямі і масивні. Морда опукла, з 
потоншеною ротовою частиною. Холка тварини сформована за допомогою 
защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний, овальний в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (ліва задня відсутня) конічної форми, округлі в перетині. 
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23. Фрагмент фігурки ведмедя (передня частина) (див. рис. 5, 5). Глиняна 
маса світло-оранжевого забарвлення, добре відмулена. Морда (кінчик 
відбитий) опукла, з потоншеною ротовою частиною. Вуха сформовані 
защипом, що нагадують ріжкоподібні виступи. Аналогічним способом 
сформована і грива тварини. Ноги (передня права відбита) стовпчастої, майже 
конічної форми, округлі в перетині. Довжина збереженої частини 2,8 см, 
висота 3,9 см. 

24. Фрагмент фігурки корови (передня частина), довжиною 3,1 см, 
висотою 2,7 см (див. рис. 5, 6). Глиняна маса жовтого кольору, добре 
відмулена. Шия потовщена, морда (кінчик відбитий) опукла, з потоншеною 
ротовою частиною. Вуха сформовані защипом, що нагадують ріжкоподібні 
виступи. Ноги відбиті, округлі в перетині. 

25. Фрагмент фігурки коня, з відбитою головою та задньою частиною 
(рис. 6, 1). Глиняна маса темно-сірого кольору, добре відмулена. Шия тонка, в 
перетині овальна. Грива сформована за допомогою защипу. Аналогічним 
способом передана і стать фігурки. Ноги (задні відбиті) майже зімкнуті, лише 
їх основа передана низько рельєфними конічними виступами. Довжина 
збереженої частини 2,3 см, висота 1,4 см. 

26. Фрагмент фігурки (задня частина), можливо, великої рогатої худоби, 
довжиною 2,7 см, висотою 1,6 см (див. рис. 6, 2). Глиняна маса світло-сірого 
кольору, старанно відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. 
Хвіст конічної форми, округлий в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (відбиті) стовпчастої форми, овальні в перетині. 

27. Фрагмент фігурки (середня частина) тварини, довжиною 2,3 см, 
діаметром 1,4 см (див. рис. 6, 3). Глиняна маса світло-оранжевого кольору, 
добре відмулена. Спина вигнута, округла в перетині. 

28. Фрагмент передньої частини фігурки коня з відбитою головою (див. 
рис. 6, 4). Глиняна маса сірого кольору, добре відмулена. Шия пряма, товста і 
округла в перетині. Грива сформована за допомогою защипу. Ноги відбиті, 
округлі в перетині. На шиї є сліди можливих ритуальних надрізів. Довжина 
збереженої частини 2,9 см, висота 2,3 см. 

29. Фрагмент фігурки (задня частина) ймовірно, баранчика, довжиною 
1,8 см, висотою 2,4 см (див. рис. 6, 5). Глиняна маса оранжевого кольору, добре 
відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) конічної форми, округлий в перетині і не стикається з тулубом 
статуетки. Ноги конічної форми, округлі в перетині. 

30. Фігурка бичка з частково відбитою задньою частиною (див. рис. 6, 6). 
Глиняна маса сірого та світло-сірого забарвлення, старанно відмулена. Роги 
(кінчики відбиті) короткі, прямі і тонкі. Морда опукла, з потоншеною ротовою 
частиною. Холка тварини сформована за допомогою защипу. Спина увігнута, а 
задня частина піднята догори. Ноги (ліві задня і передня відбиті) стовпчасті, 
майже конічні та округлі в перетині. Довжина скульптурки 4,6 см, висота  
3,2 см. 

31. Фігурка баранчика з частково відбитою головою (див. рис. 6, 7). 
Глиняна маса жовтуватого кольору, добре відмулена. Роги скульптурки 
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(кінчики відбиті) короткі, прямі і тонкі. Морда (кінець відбитий) опукла, з 
потоншеною ротовою частиною. Холка тварини сформована за допомогою 
защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний, овальний в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (задні та ліва передня відбиті) стовпчасті майже конічні, округлі в 
перетині. Довжина скульптурки 4,1 см, висота 2,7 см. 

32. Фрагмент  фігурки баранчика(передня частина), довжиною 3 см і 
висотою 2,8 см (див. рис. 6, 8). Глиняна маса світло-сірого та світло-
оранжевого кольору, добре відмулена. Роги скульптурки короткі, прямі і 
масивні. Морда опукла, з потоншеною ротовою частиною. Ноги відбиті, 
округлої в перетині форми. 

33. Фігурка вівці, виготовлена з добре відмуленої глини світло-
оранжевого кольору (рис. 7, 1). Вуха сформовані защипами, що нагадують 
ріжкоподібні виступи. Аналогічним способом сформований і хребет 
скульптурки. Морда (кінець відбитий) опукла. Спина увігнута, а задня частина 
піднята догори. Хвіст (кінець відбитий) масивний, овальний в перетині і 
прилягає до тулуба статуетки. Ноги відбиті, округлої в перетині форми. 
Довжина фігурки 4,3 см, висота 2,9 см. 

34. Фрагмент  фігурки бичка(задня частина), довжиною 4,1 см, висотою 
5,1 см (див. рис. 7, 2). Глиняна маса сірого забарвлення, добре відмулена. 
Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець відбитий) 
масивний, овальний в перетині і прилягає до тулуба статуетки. Ноги масивні 
конічної форми, округлі в перетині. 

35. Фігурка (?) виготовлена з добре відмуленої глини світло- оранжевого 
кольору (див. рис. 7, 3). Вуха сформовані защипами, що нагадують 
ріжкоподібні виступи. Аналогічним способом сформована і холка скульптурки. 
Морда конічної форми. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст 
(кінець відбитий) прямий, округлий в перетині і не стикається з тулубом 
статуетки. Ноги відбиті, округлої в перетині форми. Довжина фігурки 3,9 см, 
висота 1,8 см. 

36. Фігурка собаки, довжиною 3,5 см, висотою 2 см (див. рис. 7, 4), 
виготовлена з добре відмуленої глиняної маси сірого кольору. Вуха сформовані 
защипами, що нагадують ріжкоподібні виступи і нахиленні донизу. 
Аналогічним способом сформована і холка. Мордочка (кінець відбитий) 
конічної форми. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) прямий, округлий в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (передні і права задня) відбиті, передні майже зімкнуті, задні конічної 
форми, округлі в перетині. 

37. Фрагмент фігурки бичка (передня частина) з відбитими рогами (див. 
рис. 7, 5). Глиняна маса світло-жовтого кольору, старанно відмулена. Морда 
опукла з потоншеною ротовою частиною. Холка фігурки сформована за 
допомогою защипу. Ноги (кінці відбиті) стовпчастої форми, округлі в перетині. 
Довжина збереженої частини 3 см, висота 3,1 см. 

38. Фігурка бичка. Виготовлена з добре відмуленої глини сірого, місцями 
світло-оранжевого кольору, з відбитим правим і частково лівим рогом (див. 
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23. Фрагмент фігурки ведмедя (передня частина) (див. рис. 5, 5). Глиняна 
маса світло-оранжевого забарвлення, добре відмулена. Морда (кінчик 
відбитий) опукла, з потоншеною ротовою частиною. Вуха сформовані 
защипом, що нагадують ріжкоподібні виступи. Аналогічним способом 
сформована і грива тварини. Ноги (передня права відбита) стовпчастої, майже 
конічної форми, округлі в перетині. Довжина збереженої частини 2,8 см, 
висота 3,9 см. 

24. Фрагмент фігурки корови (передня частина), довжиною 3,1 см, 
висотою 2,7 см (див. рис. 5, 6). Глиняна маса жовтого кольору, добре 
відмулена. Шия потовщена, морда (кінчик відбитий) опукла, з потоншеною 
ротовою частиною. Вуха сформовані защипом, що нагадують ріжкоподібні 
виступи. Ноги відбиті, округлі в перетині. 

25. Фрагмент фігурки коня, з відбитою головою та задньою частиною 
(рис. 6, 1). Глиняна маса темно-сірого кольору, добре відмулена. Шия тонка, в 
перетині овальна. Грива сформована за допомогою защипу. Аналогічним 
способом передана і стать фігурки. Ноги (задні відбиті) майже зімкнуті, лише 
їх основа передана низько рельєфними конічними виступами. Довжина 
збереженої частини 2,3 см, висота 1,4 см. 

26. Фрагмент фігурки (задня частина), можливо, великої рогатої худоби, 
довжиною 2,7 см, висотою 1,6 см (див. рис. 6, 2). Глиняна маса світло-сірого 
кольору, старанно відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. 
Хвіст конічної форми, округлий в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (відбиті) стовпчастої форми, овальні в перетині. 

27. Фрагмент фігурки (середня частина) тварини, довжиною 2,3 см, 
діаметром 1,4 см (див. рис. 6, 3). Глиняна маса світло-оранжевого кольору, 
добре відмулена. Спина вигнута, округла в перетині. 

28. Фрагмент передньої частини фігурки коня з відбитою головою (див. 
рис. 6, 4). Глиняна маса сірого кольору, добре відмулена. Шия пряма, товста і 
округла в перетині. Грива сформована за допомогою защипу. Ноги відбиті, 
округлі в перетині. На шиї є сліди можливих ритуальних надрізів. Довжина 
збереженої частини 2,9 см, висота 2,3 см. 

29. Фрагмент фігурки (задня частина) ймовірно, баранчика, довжиною 
1,8 см, висотою 2,4 см (див. рис. 6, 5). Глиняна маса оранжевого кольору, добре 
відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) конічної форми, округлий в перетині і не стикається з тулубом 
статуетки. Ноги конічної форми, округлі в перетині. 

30. Фігурка бичка з частково відбитою задньою частиною (див. рис. 6, 6). 
Глиняна маса сірого та світло-сірого забарвлення, старанно відмулена. Роги 
(кінчики відбиті) короткі, прямі і тонкі. Морда опукла, з потоншеною ротовою 
частиною. Холка тварини сформована за допомогою защипу. Спина увігнута, а 
задня частина піднята догори. Ноги (ліві задня і передня відбиті) стовпчасті, 
майже конічні та округлі в перетині. Довжина скульптурки 4,6 см, висота  
3,2 см. 

31. Фігурка баранчика з частково відбитою головою (див. рис. 6, 7). 
Глиняна маса жовтуватого кольору, добре відмулена. Роги скульптурки 
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(кінчики відбиті) короткі, прямі і тонкі. Морда (кінець відбитий) опукла, з 
потоншеною ротовою частиною. Холка тварини сформована за допомогою 
защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний, овальний в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (задні та ліва передня відбиті) стовпчасті майже конічні, округлі в 
перетині. Довжина скульптурки 4,1 см, висота 2,7 см. 

32. Фрагмент  фігурки баранчика(передня частина), довжиною 3 см і 
висотою 2,8 см (див. рис. 6, 8). Глиняна маса світло-сірого та світло-
оранжевого кольору, добре відмулена. Роги скульптурки короткі, прямі і 
масивні. Морда опукла, з потоншеною ротовою частиною. Ноги відбиті, 
округлої в перетині форми. 

33. Фігурка вівці, виготовлена з добре відмуленої глини світло-
оранжевого кольору (рис. 7, 1). Вуха сформовані защипами, що нагадують 
ріжкоподібні виступи. Аналогічним способом сформований і хребет 
скульптурки. Морда (кінець відбитий) опукла. Спина увігнута, а задня частина 
піднята догори. Хвіст (кінець відбитий) масивний, овальний в перетині і 
прилягає до тулуба статуетки. Ноги відбиті, округлої в перетині форми. 
Довжина фігурки 4,3 см, висота 2,9 см. 

34. Фрагмент  фігурки бичка(задня частина), довжиною 4,1 см, висотою 
5,1 см (див. рис. 7, 2). Глиняна маса сірого забарвлення, добре відмулена. 
Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець відбитий) 
масивний, овальний в перетині і прилягає до тулуба статуетки. Ноги масивні 
конічної форми, округлі в перетині. 

35. Фігурка (?) виготовлена з добре відмуленої глини світло- оранжевого 
кольору (див. рис. 7, 3). Вуха сформовані защипами, що нагадують 
ріжкоподібні виступи. Аналогічним способом сформована і холка скульптурки. 
Морда конічної форми. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст 
(кінець відбитий) прямий, округлий в перетині і не стикається з тулубом 
статуетки. Ноги відбиті, округлої в перетині форми. Довжина фігурки 3,9 см, 
висота 1,8 см. 

36. Фігурка собаки, довжиною 3,5 см, висотою 2 см (див. рис. 7, 4), 
виготовлена з добре відмуленої глиняної маси сірого кольору. Вуха сформовані 
защипами, що нагадують ріжкоподібні виступи і нахиленні донизу. 
Аналогічним способом сформована і холка. Мордочка (кінець відбитий) 
конічної форми. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) прямий, округлий в перетині і не стикається з тулубом статуетки. 
Ноги (передні і права задня) відбиті, передні майже зімкнуті, задні конічної 
форми, округлі в перетині. 

37. Фрагмент фігурки бичка (передня частина) з відбитими рогами (див. 
рис. 7, 5). Глиняна маса світло-жовтого кольору, старанно відмулена. Морда 
опукла з потоншеною ротовою частиною. Холка фігурки сформована за 
допомогою защипу. Ноги (кінці відбиті) стовпчастої форми, округлі в перетині. 
Довжина збереженої частини 3 см, висота 3,1 см. 

38. Фігурка бичка. Виготовлена з добре відмуленої глини сірого, місцями 
світло-оранжевого кольору, з відбитим правим і частково лівим рогом (див. 
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рис. 7, 6). Роги (кінчики відбиті) короткі, прямі і масивні. Морда опукла, з 
потоншеною ротовою частиною. Холка скульптурки сформована за допомогою 
защипу. Спина увігнута, а задня частина трішки піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний і не стикається з тулубом статуетки. Ноги (кінці відбиті) 
стовпчастої, майже конічної форми, округлі в перетині. Довжина статуетки 
6,3 см, висота 3,6 см. 

39. Фрагмент фігурки (задня частина) (див. рис. 7, 7), довжиною 2,5 см і 
висотою 1,6 cм, виготовленої з добре відмуленої глини жовтого забарвлення, 
місцями оранжевого. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст 
(кінець відбитий) прямий, округлий в перетині і не стикається з тулубом 
статуетки. Ноги (кінчики відбиті) стовпчастої форми, округлі в перетині. 

40. Фрагмент фігурки коня (передня частина) (рис. 8, 1). Глиняна маса 
жовтуватого кольору, добре відмулена. Шия масивна і пряма. Вуха сформовані 
защипами. Аналогічним способом сформована й грива. Морда (кінець 
відбитий) опуклої форми. Ноги (ліва передня відбита) стовпчастої форми, 
округлі в перетині. На лівій стороні шиї є сліди двох можливих ритуальних 
надрізів. Довжина збереженої частини скульптурки 2,5 см, висота 3,8 см. 

41. Фрагмент фігурки коня (передня частина) (див. рис. 8, 2), 
виготовленої з добре відмуленої глини сірого кольору, довжиною 2,1 см і 
висотою 3 см. Шия пряма, майже конічної форми. Вуха сформовані защипами. 
Аналогічним способом сформована й грива. Морда (кінець відбитий) опуклої 
форми, округла в перетині. Ноги скульптурки відбиті, округлі в перетині. 

42. Фігурка бичка (див. рис. 8, 3). Глиняна маса сірого кольору, старанно 
відмулена. Роги (лівий відбитий) короткі, прямі і масивні. Морда опукла з 
потоншеною ротовою частиною. Холка скульптурки сформована за допомогою 
защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний і не стикається з тулубом статуетки. Ноги (праві передня і 
задня відбиті) стовпчасті, овальні в перетині. Довжина статуетки 4,6 см, висота 
2,5 см. 

43. Фігурка бичка з відбитим хвостом. Виготовлена з добре відмуленої 
глиняної маси світло-сірого кольору (див. рис. 8, 4). Роги (правий відбитий) 
короткі, прямі і масивні. Морда опукла з потоншеною ротовою частиною. 
Холка скульптурки сформована за допомогою защипу. Спина увігнута, а задня 
частина піднята догори. Ноги (відбиті) масивні, округлі в перетині. Зверху на 
шиї є слід можливого ритуального надрізу. Довжина збереженої частини 
скульптурки 5 см, висота 3,5 см. 

44. Фрагмент фігурки бичка (передня частина) з відбитими рогами, 
довжиною 2,5 см і висотою 3,3 см (див. рис. 8, 5). Глиняна маса сірого, місцями 
світло-сірого кольору, старанно відмулена. Морда (кінець відбитий) опукла з 
потоншеною ротовою частиною. Холка скульптурки сформована за допомогою 
защипу. Ноги (права відбита) конічної форми, округлі в перетині. 

45. Фрагмент фігурки, ймовірно, бичка (задня частина), довжиною 2,7 см, 
висотою 2,9 см, виготовленої із старанно відмуленої глиняної маси сірого 
кольору (див. рис. 8, 6). Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст 
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(кінець відбитий) масивний і не стикається з тулубом статуетки. Ноги (відбиті) 
масивні, округлі в перетині. 

46. Голова фігурки бичка, виготовленої з добре відмуленої глиняної маси 
сірого кольору (див. рис. 8, 7). Роги (правий відбитий) короткі, вигнуті і 
масивні. Морда (кінець відбитий) опукла, з потоншеною ротовою частиною. 
Холка скульптурки сформована за допомогою защипу. Довжина збереженої 
частини фігурки 1,7 см, висота 2,2 см. 

47. Фігурка бичка з відбитими ногами, довжиною 8,9 см і висотою 3,6 см 
(рис. 9, 1). Глиняна маса чорного кольору, добре відмулена. Роги (кінці відбиті) 
короткі, прямі і масивні. Морда опукла, майже конічна, з потоншеною ротовою 
частиною. Холка фігурки сформована за допомогою защипу. Спина увігнута, а 
задня частина піднята догори. Хвіст (кінець відбитий) масивний, округлий в 
перетині. Ноги (відбиті) масивні, округлі в перетині. Зверху на шиї є слід 
можливого ритуального надрізу. 

48. Фрагмент фігурки, ймовірно, баранчика (передня частина), 
виготовленої з добре відмуленої глиняної маси жовтуватого кольору 
(див. рис. 9, 2). Роги відсутні. Вуха сформовані защипами, що нагадують 
ріжкоподібні виступи. Морда передана за допомогою двох наліпів. Таким 
способом передано і верхню та нижню щелепи. Ноги (права відсутня) 
стовпчастої форми, округлі в перетині. Довжина збереженої частини фігурки 
2,7 см, висота 3,5 см. 

49. Фігурка кабана, довжиною 5 см, висотою 2 см, виготовлена з добре 
відмуленої глиняної маси жовтуватого кольору (див. рис. 9, 3). Хребет 
сформований за допомогою защипу. Він здіймається над спиною скульптурки. 
Аналогічним способом сформовані і її вуха. Морда (кінець відбитий) опукла, 
майже конічна, з потоншеною ротовою частиною. Хвіст (кінець відбитий) 
округлий в перетині і стикається з тулубом статуетки. Ноги (ліва задня відбита) 
стовпчастої форми, округлі в перетині. 

50. Фігурка кабана з відбитою мордою (див. рис. 9, 4). Глиняна маса 
жовтуватого кольору, добре відмулена. Хребет сформований за допомогою 
защипу. Він здіймається над спиною скульптурки. Аналогічним способом 
сформовані і її вуха. Морда відбита, овальна в перетині. Тулуб скульптурки 
короткий. Хвіст (кінець відбитий) округлий в перетині і стикається з тулубом 
статуетки. Ноги (ліва задня відбита) стовпчастої, майже конічної форми, 
округлі в перетині. Довжина фігурки 4 см, висота 2,4 см. 

51. Фігурка баранчика з відбитими ногами. Виготовлена з добре 
відмуленої глини сірого кольору (див. рис. 9, 5). Вуха (кінці відбиті) зліплені у 
вигляді видовжених виступів, спрямованих назад. Морда (кінець відбитий) 
опукла, з потоншеною ротовою частиною. Спина увігнута, а задня частина 
піднята догори. Хвіст (кінець відбитий) округлий в перетині і стикається з 
тулубом статуетки. Стать передана за допомогою защипу. Ноги округлі в 
перетині. Довжина скульптурки 4,5 см, висота 2,8 см. 

52. Фрагмент, ймовірно, фігурки бичка (задня частина) (див. рис. 9, 6), 
довжиною 2,6 см і висотою 3 см. Глиняна маса жовтуватого, місцями сірого 
кольору, добре відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. 
Хвіст (кінець відбитий) короткий і масивний, в перетині овальної форми і не 
стикається з тулубом статуетки. Ноги (права відбита) скульптурки стовпчастої, 
майже конічної форми, округлі в перетині. 
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рис. 7, 6). Роги (кінчики відбиті) короткі, прямі і масивні. Морда опукла, з 
потоншеною ротовою частиною. Холка скульптурки сформована за допомогою 
защипу. Спина увігнута, а задня частина трішки піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний і не стикається з тулубом статуетки. Ноги (кінці відбиті) 
стовпчастої, майже конічної форми, округлі в перетині. Довжина статуетки 
6,3 см, висота 3,6 см. 

39. Фрагмент фігурки (задня частина) (див. рис. 7, 7), довжиною 2,5 см і 
висотою 1,6 cм, виготовленої з добре відмуленої глини жовтого забарвлення, 
місцями оранжевого. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст 
(кінець відбитий) прямий, округлий в перетині і не стикається з тулубом 
статуетки. Ноги (кінчики відбиті) стовпчастої форми, округлі в перетині. 

40. Фрагмент фігурки коня (передня частина) (рис. 8, 1). Глиняна маса 
жовтуватого кольору, добре відмулена. Шия масивна і пряма. Вуха сформовані 
защипами. Аналогічним способом сформована й грива. Морда (кінець 
відбитий) опуклої форми. Ноги (ліва передня відбита) стовпчастої форми, 
округлі в перетині. На лівій стороні шиї є сліди двох можливих ритуальних 
надрізів. Довжина збереженої частини скульптурки 2,5 см, висота 3,8 см. 

41. Фрагмент фігурки коня (передня частина) (див. рис. 8, 2), 
виготовленої з добре відмуленої глини сірого кольору, довжиною 2,1 см і 
висотою 3 см. Шия пряма, майже конічної форми. Вуха сформовані защипами. 
Аналогічним способом сформована й грива. Морда (кінець відбитий) опуклої 
форми, округла в перетині. Ноги скульптурки відбиті, округлі в перетині. 

42. Фігурка бичка (див. рис. 8, 3). Глиняна маса сірого кольору, старанно 
відмулена. Роги (лівий відбитий) короткі, прямі і масивні. Морда опукла з 
потоншеною ротовою частиною. Холка скульптурки сформована за допомогою 
защипу. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст (кінець 
відбитий) масивний і не стикається з тулубом статуетки. Ноги (праві передня і 
задня відбиті) стовпчасті, овальні в перетині. Довжина статуетки 4,6 см, висота 
2,5 см. 

43. Фігурка бичка з відбитим хвостом. Виготовлена з добре відмуленої 
глиняної маси світло-сірого кольору (див. рис. 8, 4). Роги (правий відбитий) 
короткі, прямі і масивні. Морда опукла з потоншеною ротовою частиною. 
Холка скульптурки сформована за допомогою защипу. Спина увігнута, а задня 
частина піднята догори. Ноги (відбиті) масивні, округлі в перетині. Зверху на 
шиї є слід можливого ритуального надрізу. Довжина збереженої частини 
скульптурки 5 см, висота 3,5 см. 

44. Фрагмент фігурки бичка (передня частина) з відбитими рогами, 
довжиною 2,5 см і висотою 3,3 см (див. рис. 8, 5). Глиняна маса сірого, місцями 
світло-сірого кольору, старанно відмулена. Морда (кінець відбитий) опукла з 
потоншеною ротовою частиною. Холка скульптурки сформована за допомогою 
защипу. Ноги (права відбита) конічної форми, округлі в перетині. 

45. Фрагмент фігурки, ймовірно, бичка (задня частина), довжиною 2,7 см, 
висотою 2,9 см, виготовленої із старанно відмуленої глиняної маси сірого 
кольору (див. рис. 8, 6). Спина увігнута, а задня частина піднята догори. Хвіст 
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(кінець відбитий) масивний і не стикається з тулубом статуетки. Ноги (відбиті) 
масивні, округлі в перетині. 

46. Голова фігурки бичка, виготовленої з добре відмуленої глиняної маси 
сірого кольору (див. рис. 8, 7). Роги (правий відбитий) короткі, вигнуті і 
масивні. Морда (кінець відбитий) опукла, з потоншеною ротовою частиною. 
Холка скульптурки сформована за допомогою защипу. Довжина збереженої 
частини фігурки 1,7 см, висота 2,2 см. 

47. Фігурка бичка з відбитими ногами, довжиною 8,9 см і висотою 3,6 см 
(рис. 9, 1). Глиняна маса чорного кольору, добре відмулена. Роги (кінці відбиті) 
короткі, прямі і масивні. Морда опукла, майже конічна, з потоншеною ротовою 
частиною. Холка фігурки сформована за допомогою защипу. Спина увігнута, а 
задня частина піднята догори. Хвіст (кінець відбитий) масивний, округлий в 
перетині. Ноги (відбиті) масивні, округлі в перетині. Зверху на шиї є слід 
можливого ритуального надрізу. 

48. Фрагмент фігурки, ймовірно, баранчика (передня частина), 
виготовленої з добре відмуленої глиняної маси жовтуватого кольору 
(див. рис. 9, 2). Роги відсутні. Вуха сформовані защипами, що нагадують 
ріжкоподібні виступи. Морда передана за допомогою двох наліпів. Таким 
способом передано і верхню та нижню щелепи. Ноги (права відсутня) 
стовпчастої форми, округлі в перетині. Довжина збереженої частини фігурки 
2,7 см, висота 3,5 см. 

49. Фігурка кабана, довжиною 5 см, висотою 2 см, виготовлена з добре 
відмуленої глиняної маси жовтуватого кольору (див. рис. 9, 3). Хребет 
сформований за допомогою защипу. Він здіймається над спиною скульптурки. 
Аналогічним способом сформовані і її вуха. Морда (кінець відбитий) опукла, 
майже конічна, з потоншеною ротовою частиною. Хвіст (кінець відбитий) 
округлий в перетині і стикається з тулубом статуетки. Ноги (ліва задня відбита) 
стовпчастої форми, округлі в перетині. 

50. Фігурка кабана з відбитою мордою (див. рис. 9, 4). Глиняна маса 
жовтуватого кольору, добре відмулена. Хребет сформований за допомогою 
защипу. Він здіймається над спиною скульптурки. Аналогічним способом 
сформовані і її вуха. Морда відбита, овальна в перетині. Тулуб скульптурки 
короткий. Хвіст (кінець відбитий) округлий в перетині і стикається з тулубом 
статуетки. Ноги (ліва задня відбита) стовпчастої, майже конічної форми, 
округлі в перетині. Довжина фігурки 4 см, висота 2,4 см. 

51. Фігурка баранчика з відбитими ногами. Виготовлена з добре 
відмуленої глини сірого кольору (див. рис. 9, 5). Вуха (кінці відбиті) зліплені у 
вигляді видовжених виступів, спрямованих назад. Морда (кінець відбитий) 
опукла, з потоншеною ротовою частиною. Спина увігнута, а задня частина 
піднята догори. Хвіст (кінець відбитий) округлий в перетині і стикається з 
тулубом статуетки. Стать передана за допомогою защипу. Ноги округлі в 
перетині. Довжина скульптурки 4,5 см, висота 2,8 см. 

52. Фрагмент, ймовірно, фігурки бичка (задня частина) (див. рис. 9, 6), 
довжиною 2,6 см і висотою 3 см. Глиняна маса жовтуватого, місцями сірого 
кольору, добре відмулена. Спина увігнута, а задня частина піднята догори. 
Хвіст (кінець відбитий) короткий і масивний, в перетині овальної форми і не 
стикається з тулубом статуетки. Ноги (права відбита) скульптурки стовпчастої, 
майже конічної форми, округлі в перетині. 
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53. Фігурка півня з відбитою нижньою частиною. Виготовлена з добре 
відмуленої глиняної маси оранжевого, місцями сірого кольору (рис. 2, 4). 
Морда (кінець відбитий) опукла, з потоншеною ротовою частиною. На голові є 
конічний виступ. Хвіст сформований за допомогою защипу. З лівої сторони на 
шиї є слід можливого ритуального надрізу. Довжина скульптурки 4,7 см, 
висота 4,5 см. 

54. Фігурка оленя. Виготовлена з добре відмуленої глиняної маси 
жовтуватого кольору (див. рис. 2, 5). Морда (кінець відбитий) витягнута, 
округла в перетині. Вуха (кінці відбиті) зліплені у вигляді прямих видовжених 
виступів. Нижня частина скульптурки кругла, сформована у вигляді підставки. 
Висота фігурки 3,4 см, ширина 2,0 см.  

 
     

 
Отримана колекція зооморфної пластики збагачує джерельну базу для 

вивчення світогляду та релігійних уявлень населення Ґава-Голіградської 
культури. Більшість дослідників вбачає у цих виробах сакральне призначення 
[1–5], пов‘язуючи їх із землеробським культом родючості. Цілком можливо, що 
основою релігійних уявлень тодішнього населення було поклоніння силам 
родючості, а зооморфна пластика могла бути їх атрибутом. Подальші 
дослідження дадуть відповідь на ці запитання. 
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Рис. 1. Городище Лисичники. План та профіль розкопу 2009 р. 
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Рис. 2. Антропоморфна та зооморфна пластика з культурного шару та з 
наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 3. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 4. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 5. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 6. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 7. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 8. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 9. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 8. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Рис. 9. Зооморфна пластика з наземної прибудови до валу І періоду. 
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Історичний розвиток Пліснеська уже давно ставав предметом 

спеціальних студій. Окремі штрихи до відтворення картини життя на цій 
унікальній пам‘ятці, у т.ч. й висвітлення питань формування та структури 
літописного міста подавали ще в сер. ХХ ст. Я. Пастернак [9], І. Старчук 
[12–14], а пізніше й О. Ратич [10]. У сер. 50-х – в 60-х рр. минулого століття, 
коли свої роботи на пам‘ятці проводив М. Кучера [6; 7], ним 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. Багрія 
[1–3], а також багатьох 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. 
[4, 5, 8, 15, С. 42–43].  

За останні два з половиною десятки років суттєво удосконалилася 
теоретико-методологічна сторона джерельної бази та її кількісні параметри. 
Нині не викликає заперечень наукова думка М. 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 [18, 20; 28; 31; 42]. 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. [16]. Період ХІ ст. на Пліснеську репрезентований 
неукріпленим поселенням, до якого з півночі примикав курганний могильник 
ХІ – поч. ХІІ ст. (ур. ―Поруби‖) [31; 38]. 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 високого плато пам‘ятки, вказують на 
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відсутність оборонних конструкцій давньоруського періоду на лініях оборони 
№№ 1, 3, 4 та 5 [24; 35; 39]. У давньоруський час функціонували лише шоста та 
сьома оборонні лінії, які обмежували ур. ―Замчисько‖ та ―Оленин Парк‖ 
відповідно. Окрім головних захисних рубежів, представлених масивними 
валами та ровами, по краях площадки високого плато городища в 
ур. ―Замчисько‖ також мали місце невеликі фортифікації. Одне з таких 
укріплень досліджувалося у 2009 р. 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 [7, С. 137–139], нині має під собою 
певне підґрунтя. Саме завдяки розкопкам цього урочища М. Филипчуком 
впродовж 1993, 2007–16 рр. вдалося отримати низку матеріалів давньоруського 
періоду й зафіксувати незначну житлово-господарську забудову ХІІ–ХІІІ ст. 
[19; 25; 26; 29; 30; 32–34; 36, 37]. Швидше за все саме тут і проживали бояри 
Арбузовичі (Ярбузовичі), проти яких свого часу (1233 р.) 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‖ [21–23; 38]. Хоча слід зауважити, відомі християнські 
поховання і за межами укріпленої території городища [17]. 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 [27, С. 145]. 

Давньоруський Пліснеськ був оточений великою кількістю синхронних 
відкритих поселень у своїй близькій та далекій округах [40] *. 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. [29]. 

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

 
                                                           

* Див. також статті М. Филипчука та А. Филипчука у цьому збірнику: ―Нові відомості про 
сільську округу Пліснеського городища (матеріали обстежень 2009 р.)‖; ―Пам’ятки 
слов’янського й давньоруського періодів з південно-західних та західних околиць Пліснеського 
городища (матеріали досліджень 2011 р.)‖. 
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Історичний розвиток Пліснеська уже давно ставав предметом 

спеціальних студій. Окремі штрихи до відтворення картини життя на цій 
унікальній пам‘ятці, у т.ч. й висвітлення питань формування та структури 
літописного міста подавали ще в сер. ХХ ст. Я. Пастернак [9], І. Старчук 
[12–14], а пізніше й О. Ратич [10]. У сер. 50-х – в 60-х рр. минулого століття, 
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історія Пліснеська була, нібито, одним з прикладів класичного розвитку 
давньоруських міст. Не сильно змінилося трактування цих питань у Р. Багрія 
[1–3], а також багатьох 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. 
[4, 5, 8, 15, С. 42–43].  

За останні два з половиною десятки років суттєво удосконалилася 
теоретико-методологічна сторона джерельної бази та її кількісні параметри. 
Нині не викликає заперечень наукова думка М. 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 [18, 20; 28; 31; 42]. 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. [16]. Період ХІ ст. на Пліснеську репрезентований 
неукріпленим поселенням, до якого з півночі примикав курганний могильник 
ХІ – поч. ХІІ ст. (ур. ―Поруби‖) [31; 38]. 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 високого плато пам‘ятки, вказують на 
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відсутність оборонних конструкцій давньоруського періоду на лініях оборони 
№№ 1, 3, 4 та 5 [24; 35; 39]. У давньоруський час функціонували лише шоста та 
сьома оборонні лінії, які обмежували ур. ―Замчисько‖ та ―Оленин Парк‖ 
відповідно. Окрім головних захисних рубежів, представлених масивними 
валами та ровами, по краях площадки високого плато городища в 
ур. ―Замчисько‖ також мали місце невеликі фортифікації. Одне з таких 
укріплень досліджувалося у 2009 р. 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 [7, С. 137–139], нині має під собою 
певне підґрунтя. Саме завдяки розкопкам цього урочища М. Филипчуком 
впродовж 1993, 2007–16 рр. вдалося отримати низку матеріалів давньоруського 
періоду й зафіксувати незначну житлово-господарську забудову ХІІ–ХІІІ ст. 
[19; 25; 26; 29; 30; 32–34; 36, 37]. Швидше за все саме тут і проживали бояри 
Арбузовичі (Ярбузовичі), проти яких свого часу (1233 р.) 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‖ [21–23; 38]. Хоча слід зауважити, відомі християнські 
поховання і за межами укріпленої території городища [17]. 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 [27, С. 145]. 

Давньоруський Пліснеськ був оточений великою кількістю синхронних 
відкритих поселень у своїй близькій та далекій округах [40] *. 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. [29]. 

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

 
                                                           

* Див. також статті М. Филипчука та А. Филипчука у цьому збірнику: ―Нові відомості про 
сільську округу Пліснеського городища (матеріали обстежень 2009 р.)‖; ―Пам’ятки 
слов’янського й давньоруського періодів з південно-західних та західних околиць Пліснеського 
городища (матеріали досліджень 2011 р.)‖. 
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Особливе місце у Пліснеському археологічному комплексі займає 

великий курганний могильник, який розташовується в ур. ―Поруби‖ 
(―Погреби‖) [9, С. 8–10; 11, С. 75–82; 12]. Перші його дослідження були 
проведені ще 1810 р. (В. Компанєвіч, Г. Гауер [15]). Згодом, некрополь вивчали 
Т. Земенцький [19–21], К. Гадачек [13, 14], Я. Пастернак [2. С. 146], І. Старчук 
[5, С. 394; 6, С. 33], М. Филипчук [10, С. 143] та А. Филипчук [7]. 

Як виявилося, основним ритуалом захоронення на могильнику спочатку 
була підкурганна кремація, а потім – підкурганна інгумація; інколи 
зустрічалися кенотафи [9, С. 8, 9]. 

Важливою проблемою в дослідженні курганного некрополя як раніше, 
так і до сих пір, залишається його дискусійна хронологія [11, С. 77]. Так, окрім 
чітко виражених тут комплексів ХІ ст., окремі фахівці (Т. Земенцький, 
[19. С. 59–60] Я. Пастернак [1. С. 40–56; 2. С. 147; 3; 4. С. 5–106] та ін.) нижню 
хронологічну межу могильника відносили до Х ст. загалом. Однак, це не 
вписується у загальну картину історичного розвитку Пліснеська. Адже мова 
йде за слов‘янський період, коли Пліснеське городище характеризувалося 
полісною моделлю [9, С. 5], а місцеві старожитності мали виразний 
слов‘янський характер.  

Нині відома низка аргументів, які вказують на те, що курганний 
некрополь належить до давньоруського часу (датується кін. Х ст./ ХІ – 
пер. тр. ХІІ ст.) і, окрім того, співвідноситься з неслов‘янським елементом: 

І. По-перше, припинення функціонування зовнішньої лінії захисту в 
ур. ―Поруби‖ (оборонний рубіж проходить через курганний могильник) 
датується кін. Х ст., тобто відноситься до кінця слов‘янського часу (вперше це 
засвідчено результатами археологічних досліджень 1990 р.). А окремі насипи 
курганного некрополя, навіть за візуальними спостереженнями, перекривають 
оборонну споруду (вже не існуючу). 

ІІ. По-друге, рухомий матеріал з курганів, особливо той, що раніше був 
нагромаджений і вивезений за кордон Т. Земенцьким, останнім часом 
опублікований Р. Лівохом. Навіть поверхневий огляд останнього явно свідчить 
про його датування не Х ст., як це вважалося раніше, а в основному поч. ХІ – 
пер. пол. ХІІ ст. [16–18].  

ІІІ. По-третє, на окреслений стан справ вказують й дослідження 2007 р. 
на Пліснеську. Тоді М. Филипчуку вдалося розкопати частково поруйнований 
курган, що виявився кенотафом [10, С. 142–144]. Він має аналогії у типово 
скандинавських захороненнях. Дослідження А. Филипчука та Г. Филипчук 
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Особливе місце у Пліснеському археологічному комплексі займає 
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ІІ. По-друге, рухомий матеріал з курганів, особливо той, що раніше був 
нагромаджений і вивезений за кордон Т. Земенцьким, останнім часом 
опублікований Р. Лівохом. Навіть поверхневий огляд останнього явно свідчить 
про його датування не Х ст., як це вважалося раніше, а в основному поч. ХІ – 
пер. пол. ХІІ ст. [16–18].  

ІІІ. По-третє, на окреслений стан справ вказують й дослідження 2007 р. 
на Пліснеську. Тоді М. Филипчуку вдалося розкопати частково поруйнований 
курган, що виявився кенотафом [10, С. 142–144]. Він має аналогії у типово 
скандинавських захороненнях. Дослідження А. Филипчука та Г. Филипчук 
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2015 р. відтинку зовнішньої оборонної лінії і найближчого кургану, який 
знаходився у підніжжі валу [7, С. 15–22], дозволили підтвердити дату 
припинення функціонування захисного рубежу кін. Х ст., а також продатувати 
кремаційне підкурганне захоронення зламом ХІ/ХІІ ст.   

Таким чином, нині стає очевидним той факт, що курганний некрополь 
належав ―варязькому елементу‖, котрий з‘явився тут внаслідок походу 
Володимира Святославовича у 992 (993) р. на хорватів. Відповідно саме на 
кін. Х ст./ поч. ХІ ст. припадає закладання зазначеного могильника. 

Водночас, час припинення функціонування курганного некрополя слід 
віднести десь до поч. – пер. тр. ХІІ ст. На це вказують, як виявлений рухомий 
інвентар у похованнях, так і поява ґрунтовних інгумаційних майже без 
інвентарних захоронень (в основному – сер. ХІІ ст.), що пов‘язано із широким 
прийняттям християнства у нашому регіоні. Між іншим, виявлене 2015 р. 
ґрунтове інгумаційне поховання поблизу першої внутрішньої лінії захисту 
Пліснеська (північна частина ур. ―Високе городиско‖, неподалік курганного 
некрополя), датується навіть не сер., а пер. пол. ХІІ ст. (зафіксоване при 
покійнику срібне скроневе кільце з S-подібним кінцем має яскраві аналогії як у 
ХІІ ст., так і в ХІ ст.).  
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Хорватська та словенська етнології за останнє десятиліття вчинили 

доволі великий поступ у вивченні залишків дохристиянського світогляду 
слов‘ян. Зокрема, праці лінгвіста академіка Р. Катічіча дали можливість на 
основі мовних реконструктів віднайти фрагменти сакральної поганської поезії. 
Також, праці словенського археолога та етнолога А. Плетерского та 
хорватського етнолога В. Белая дали новий погляд на структури 
дохристиянської слов‘янської сакралізації простору. 

На думку дослідників, поганські уявлення слов‘ян не тільки залишили 
свій слід у сучасних народних віруваннях, піснях, закликаннях і т.п., але й 
також вплинули на топоніміку й саме розміщення сакральних та несакральних 
об‘єктів у просторі. 

Так, д-р. Р. Катічічь вважає основною структурою слов‘янських 
просторових уявлень протиставлення ―верх–низ‖ [5, С. 98–99]. На його думку, 
―верх‖, гора, сухе місце знаходиться під владою небесного громовержця 
Перуна, а ―низ‖, низина, болото, ліс, вологі місця під владою бога достатку, 
худоби, мистецтва, чарівництва, бога мертвих – Велеса/Волоса. 

Цю думку розвинув д-р. В. Белай, який у дуальне протиставлення ―верх–
низ‖, на основі своїх досліджень хорватських народних переказів і топоніміки, 
ввів третій елемент, який знаходиться на границі двох світів – місця біля 
джерел чи на узбережжі рік або озер, які, на його думку, слов‘яни-язичники 
вважали посвяченими богині Мокоші [4, С. 52–58]. 

В. Белай, на основі етнографічного та топонімістичного матеріалу, 
висунув теорію про специфічне розташування: як правило місце пов‘язане з 
Перуном – це гора або узвишшя; місце пов‘язане з Велесом – волога низовина; 
місце пов‘язане з Мокошою – близько води. Цей трикутник завжди має один з 
кутів (зазвичай кут, який знаходиться на точці Перуна) близько 23°. Точка 
Мокші, зазвичай, розташована ближче до точки Перуна, а сам трикутник в 
одному із місць пересікає потік або ріка, співвідношення ж між двома 
сторонами трикутника є 1:√2 [2, С. 423–424].  

У Плісненську ми маємо культове місце, відкрите та досліджене 
практично на всій площі М. Филипчуком [1, С. 211–212]. Тут поганський храм 
на горі, який оточений валом, має свою пряму паралель у слов‘янській 
міфології. Як пише Р. Катічічь, на горі знаходився двір Перуна: ―Цей двір 
громовержця на горі не є тільки міфологічним уявленням, мотивом, який 
оспівувався і про який говорилося. Це сприймалося, як жива реальність, 
присутня в світі людини, в безпосередньому оточені, завжди і всюди. Так 
небесний двір Перуна стояв на кожній горі, яка сприймалася домінантною у 
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просторі щоденних активностей. Її обиралося, щоб вона була йому святинею.‖ 
[5, С. 114]. Більше того, двір Перуна оточений огорожею [5, С. 93], він є 
одночасно і твердинею і городом (оточеним огорожею населеним місцем) 
[6, С. 121]. Тому, з великою ймовірністю може ідентифікувати святилище в 
ур. ―Оленин парк‖ на Пліснеську, як саме Перунове святилище.  

Біля підніжжя гори, на якій розташоване Пліснеське святилище маємо 
цікаве геологічне утворення – невеличке озеро-джерело, яке носить назву 
―Синє Око‖ (вживається інколи й інший термін – ―Синє Вікно‖). Перш за все 
кидається в очі, що у слов‘янських обрядових текстах гора представляє собою 
верх світового дерева [5, С. 104], місце перебування Перуна [5, С. 105], а з 
кореня світового дерева виринає вода [5, С. 67–68]. Тобто, гора ―Олениного 
парку‖ – це практично ідеальне місце для відображення міфологічного 
уявлення слов‘ян про світове дерево.  

Згідно з дослідженням Р. Катічіча міфологічної слов‘янської спадщини, 
при корені світового дерева лежить змія [5, С. 74–75], а змія – це Велес 
[5, С. 297]. Пов‘язаність слов‘янського гідроніма Око з Велесом/Волосом дуже 
добре довів В. Белай у своїй книзі ―Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije‖ 
[4, С. 392]. 

Отож, у Пліснеську маємо також і топонім, який можемо пов‘язувати з 
слов‘янським богом Велесом. А саме – озеро ―Синє Око‖ біля підніжжя гори на 
якій розташоване язичницьке культове місце, ймовірно посвячене Перуну. 

Іншим місцем, яке може мати у цій ситуації певного значення є церква 
Підгорецького монастиря. У ній здавна почитається чудотворна ікона 
Підгорецької Богородиці. Також, на відстані близько 33 м на північ від 
сучасної церкви під горою є джерело, яке почитається вірними, як лікувальне 
(чудотворне). В. Белай довів, що в часі християнізації слов‘ян, Мокош 
отримала два найчастіших християнських субститути – св. Параскеву і 
Богородицю [3, С. 178]. Окрім цього, Мокош у слов‘янській міфології твердо 
прив‘язується до гори і джерела [7, С. 219].  

Отож, гора понад монастирем, могла би бути місцем почитання Мокоші. 
Для такого твердження є ще один аргумент – саме на цій горі знаходиться 
старий монаший цвинтар, а Мокош у слов‘янські міфології виступає, як мати 
померлих [7, С. 218]. 

Потрібно розглянути співвідношення цих точок: культового місця в 
―Олениному парку‖ (можлива Перунова точка), озера ―Синього Ока‖ (можливо 
Велесова точка) та узвишшя над сучасною церквою Пліснеського монастиря й 
чудотворним джерелом (можлива Мокошина точка). 

Якщо спробувати оформити трикутник (на геодезичному плані 
Пліснеського археологічно комплексу), то кут, який розташований на 
гіпотетичній точці Мокоші матиме близько 24° (рис. 1), що входить у можливі 
кутові розбіжності запропоновані В. Белаєм: ±2° [4, С. 107]. Якщо розглянемо 
співвідношення між сторонами цього гіпотетично трикутника, а саме між 
стороною, яка сполучає гіпотетичні точки Мокоші і Перуна, та сторони, які 
сполучає гіпотетичні точки Мокоші й Велеса, то отримаємо співвідношення 
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доволі великий поступ у вивченні залишків дохристиянського світогляду 
слов‘ян. Зокрема, праці лінгвіста академіка Р. Катічіча дали можливість на 
основі мовних реконструктів віднайти фрагменти сакральної поганської поезії. 
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також вплинули на топоніміку й саме розміщення сакральних та несакральних 
об‘єктів у просторі. 

Так, д-р. Р. Катічічь вважає основною структурою слов‘янських 
просторових уявлень протиставлення ―верх–низ‖ [5, С. 98–99]. На його думку, 
―верх‖, гора, сухе місце знаходиться під владою небесного громовержця 
Перуна, а ―низ‖, низина, болото, ліс, вологі місця під владою бога достатку, 
худоби, мистецтва, чарівництва, бога мертвих – Велеса/Волоса. 

Цю думку розвинув д-р. В. Белай, який у дуальне протиставлення ―верх–
низ‖, на основі своїх досліджень хорватських народних переказів і топоніміки, 
ввів третій елемент, який знаходиться на границі двох світів – місця біля 
джерел чи на узбережжі рік або озер, які, на його думку, слов‘яни-язичники 
вважали посвяченими богині Мокоші [4, С. 52–58]. 

В. Белай, на основі етнографічного та топонімістичного матеріалу, 
висунув теорію про специфічне розташування: як правило місце пов‘язане з 
Перуном – це гора або узвишшя; місце пов‘язане з Велесом – волога низовина; 
місце пов‘язане з Мокошою – близько води. Цей трикутник завжди має один з 
кутів (зазвичай кут, який знаходиться на точці Перуна) близько 23°. Точка 
Мокші, зазвичай, розташована ближче до точки Перуна, а сам трикутник в 
одному із місць пересікає потік або ріка, співвідношення ж між двома 
сторонами трикутника є 1:√2 [2, С. 423–424].  

У Плісненську ми маємо культове місце, відкрите та досліджене 
практично на всій площі М. Филипчуком [1, С. 211–212]. Тут поганський храм 
на горі, який оточений валом, має свою пряму паралель у слов‘янській 
міфології. Як пише Р. Катічічь, на горі знаходився двір Перуна: ―Цей двір 
громовержця на горі не є тільки міфологічним уявленням, мотивом, який 
оспівувався і про який говорилося. Це сприймалося, як жива реальність, 
присутня в світі людини, в безпосередньому оточені, завжди і всюди. Так 
небесний двір Перуна стояв на кожній горі, яка сприймалася домінантною у 
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просторі щоденних активностей. Її обиралося, щоб вона була йому святинею.‖ 
[5, С. 114]. Більше того, двір Перуна оточений огорожею [5, С. 93], він є 
одночасно і твердинею і городом (оточеним огорожею населеним місцем) 
[6, С. 121]. Тому, з великою ймовірністю може ідентифікувати святилище в 
ур. ―Оленин парк‖ на Пліснеську, як саме Перунове святилище.  

Біля підніжжя гори, на якій розташоване Пліснеське святилище маємо 
цікаве геологічне утворення – невеличке озеро-джерело, яке носить назву 
―Синє Око‖ (вживається інколи й інший термін – ―Синє Вікно‖). Перш за все 
кидається в очі, що у слов‘янських обрядових текстах гора представляє собою 
верх світового дерева [5, С. 104], місце перебування Перуна [5, С. 105], а з 
кореня світового дерева виринає вода [5, С. 67–68]. Тобто, гора ―Олениного 
парку‖ – це практично ідеальне місце для відображення міфологічного 
уявлення слов‘ян про світове дерево.  

Згідно з дослідженням Р. Катічіча міфологічної слов‘янської спадщини, 
при корені світового дерева лежить змія [5, С. 74–75], а змія – це Велес 
[5, С. 297]. Пов‘язаність слов‘янського гідроніма Око з Велесом/Волосом дуже 
добре довів В. Белай у своїй книзі ―Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije‖ 
[4, С. 392]. 

Отож, у Пліснеську маємо також і топонім, який можемо пов‘язувати з 
слов‘янським богом Велесом. А саме – озеро ―Синє Око‖ біля підніжжя гори на 
якій розташоване язичницьке культове місце, ймовірно посвячене Перуну. 

Іншим місцем, яке може мати у цій ситуації певного значення є церква 
Підгорецького монастиря. У ній здавна почитається чудотворна ікона 
Підгорецької Богородиці. Також, на відстані близько 33 м на північ від 
сучасної церкви під горою є джерело, яке почитається вірними, як лікувальне 
(чудотворне). В. Белай довів, що в часі християнізації слов‘ян, Мокош 
отримала два найчастіших християнських субститути – св. Параскеву і 
Богородицю [3, С. 178]. Окрім цього, Мокош у слов‘янській міфології твердо 
прив‘язується до гори і джерела [7, С. 219].  

Отож, гора понад монастирем, могла би бути місцем почитання Мокоші. 
Для такого твердження є ще один аргумент – саме на цій горі знаходиться 
старий монаший цвинтар, а Мокош у слов‘янські міфології виступає, як мати 
померлих [7, С. 218]. 

Потрібно розглянути співвідношення цих точок: культового місця в 
―Олениному парку‖ (можлива Перунова точка), озера ―Синього Ока‖ (можливо 
Велесова точка) та узвишшя над сучасною церквою Пліснеського монастиря й 
чудотворним джерелом (можлива Мокошина точка). 

Якщо спробувати оформити трикутник (на геодезичному плані 
Пліснеського археологічно комплексу), то кут, який розташований на 
гіпотетичній точці Мокоші матиме близько 24° (рис. 1), що входить у можливі 
кутові розбіжності запропоновані В. Белаєм: ±2° [4, С. 107]. Якщо розглянемо 
співвідношення між сторонами цього гіпотетично трикутника, а саме між 
стороною, яка сполучає гіпотетичні точки Мокоші і Перуна, та сторони, які 
сполучає гіпотетичні точки Мокоші й Велеса, то отримаємо співвідношення 



о. О. Вільчинський

 282 

сторін 1:1,49, що також ще вкладається у розбіжності запропоновані В. Белаєм 
[4, С. 107]. 

Тобто, з певною долею вірогідності можемо стверджувати, що у 
Пліснеську віднаходимо просторову сакралізацію простору, яка описана 
В. Белаєм та Р. Катічічєм. Це дає підстави вбачати у Пліснеську один із 
релігійних центрів слов‘ян на українському Прикарпатті уже не виключно 
тільки в місцевому контексті, а в загальнослов‘янському.  

Подальші археологічні дослідження Пліснеського археологічного 
комплексу, як рівно ж й етнологічні, могли б можливо пролити світло на 
формування дохристиянського релігійного світогляду слов‘ян. Цілком 
можливо, що гіпотетичне відкриття святилищ Мокоші й Велеса на Пліснеську 
могло б відкрити нові до тепер невідомі аспекти формування життєвого 
простору слов‘янами у дохристиянський період.  

Порівняльний аналіз із топографією інших дохристиянських 
слов‘янських святилищ міг би підтвердити або заперечити здогадки В. Белая, 
що трьохчленний спосіб сакралізації простору слов‘янами до прийняття ними 
християнства міг бути сформований саме у Східній Галичині [4, С. 406], як в 
одному з гіпотетичних центрів формування слов‘янства. 

Ця ідея Вітроміра Белая не позбавлена підстав. Адже на цілому просторі 
на північ від Вороняцько-Кам‘янецького хребта аж до Балтійського моря 
простягається рівнина. І щойно на пограниччі історичної Галичини та Волині 
з‘являється реальне просторове протиставлення ―верх–низ‖. Але для 
підтвердження чи повного заперечення цієї гіпотези В. Белая поки що замало 
матеріалу. 
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Рис. 1. План Пліснеського археологічного комплексу (за М. Филипчуком) 
з позначенням трикутника між ―точками‖ Перуна, Велеса та Мокоші 

(доопрацьовано автором). 
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сторін 1:1,49, що також ще вкладається у розбіжності запропоновані В. Белаєм 
[4, С. 107]. 

Тобто, з певною долею вірогідності можемо стверджувати, що у 
Пліснеську віднаходимо просторову сакралізацію простору, яка описана 
В. Белаєм та Р. Катічічєм. Це дає підстави вбачати у Пліснеську один із 
релігійних центрів слов‘ян на українському Прикарпатті уже не виключно 
тільки в місцевому контексті, а в загальнослов‘янському.  

Подальші археологічні дослідження Пліснеського археологічного 
комплексу, як рівно ж й етнологічні, могли б можливо пролити світло на 
формування дохристиянського релігійного світогляду слов‘ян. Цілком 
можливо, що гіпотетичне відкриття святилищ Мокоші й Велеса на Пліснеську 
могло б відкрити нові до тепер невідомі аспекти формування життєвого 
простору слов‘янами у дохристиянський період.  

Порівняльний аналіз із топографією інших дохристиянських 
слов‘янських святилищ міг би підтвердити або заперечити здогадки В. Белая, 
що трьохчленний спосіб сакралізації простору слов‘янами до прийняття ними 
християнства міг бути сформований саме у Східній Галичині [4, С. 406], як в 
одному з гіпотетичних центрів формування слов‘янства. 

Ця ідея Вітроміра Белая не позбавлена підстав. Адже на цілому просторі 
на північ від Вороняцько-Кам‘янецького хребта аж до Балтійського моря 
простягається рівнина. І щойно на пограниччі історичної Галичини та Волині 
з‘являється реальне просторове протиставлення ―верх–низ‖. Але для 
підтвердження чи повного заперечення цієї гіпотези В. Белая поки що замало 
матеріалу. 
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Протягом липня 2015 р. Інститут археології Львівського національного 

університету імені Івана Франка проводив фундаментальні та рятівні 
археологічні дослідження на території Пліснеського археологічного комплексу. 
Того року південну частину пам‘ятки вивчала експедиція під керівництвом 
директора ІА ЛНУ ім. І. Франка – М. Филипчука. Натомість, у північній частині 
Пліснеського археологічного комплексу польові пошуки велися експедицією 
під керівництвом м.н.с. зазначеної установи – А. Филипчука. 

У пошукових роботах на південній частині Пліснеська взяли участь: 
аспірантка кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
ЛНУ ім. І. Франка О. Якубовська та студенти історичного факультету 
зазначеного вишу Н.-М. Рибчинський, С. Змерзла , М. Тищук. 

Основні завдання експедиції полягали в 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., оскільки 
значну частину підйомного матеріалу на місцевій поверхні якраз складали 
фрагменти керамічного посуду зазначеного періоду. 

Стратиграфічна колонка грунтів тут виявилася загалом типовою для 
пам‘ятки. Під дерновим шаром (товщ. 0,04 м) залягав шар сірих опідзолених 
суглинків (до глиб. 0,30–0,35 м). Нижче цього рівня – непоруханий лесовий 
горизонт з окремими глеєвими вкрапленнями, на якому добре простежувалися 
сліди колишньої оранки. По всій площі розкопу в культурному шарі виявлено 
вінця, денця та боковини горщиків VІІІ–Х ст., глиняну вимазку, вуглики, а 
також шлаки. Рідше траплялися окремі фрагменти кераміки ранньозалізного 
віку та матеріали пізнього середньовіччя, нового часу. Щодо решток 
нерухомих об‘єктів, то вдалося вловити частину господарської споруди, яку 
попередньо продатовано ІХ–Х ст. 

Розкоп ІІ площею 36 м² закладено в ур. ―Оленин Парк‖, вприріз до 
східної частини розкопу 2014 р., перпендикулярно до насипу валу. Північно-
східний кут розкопу був поруйнований дослідженнями Т. Земенського 1883 р. 
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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 лишається 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. відповідно. 

Після завершення польових досліджень на місці обидвох розкопів  було 
проведено рекультиваційні роботи. 



Основні підсумки робіт у південній частині Пліснеського археологічного...
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Протягом липня 2015 р. Інститут археології Львівського національного 

університету імені Івана Франка проводив фундаментальні та рятівні 
археологічні дослідження на території Пліснеського археологічного комплексу. 
Того року південну частину пам‘ятки вивчала експедиція під керівництвом 
директора ІА ЛНУ ім. І. Франка – М. Филипчука. Натомість, у північній частині 
Пліснеського археологічного комплексу польові пошуки велися експедицією 
під керівництвом м.н.с. зазначеної установи – А. Филипчука. 

У пошукових роботах на південній частині Пліснеська взяли участь: 
аспірантка кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
ЛНУ ім. І. Франка О. Якубовська та студенти історичного факультету 
зазначеного вишу Н.-М. Рибчинський, С. Змерзла , М. Тищук. 

Основні завдання експедиції полягали в 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., оскільки 
значну частину підйомного матеріалу на місцевій поверхні якраз складали 
фрагменти керамічного посуду зазначеного періоду. 

Стратиграфічна колонка грунтів тут виявилася загалом типовою для 
пам‘ятки. Під дерновим шаром (товщ. 0,04 м) залягав шар сірих опідзолених 
суглинків (до глиб. 0,30–0,35 м). Нижче цього рівня – непоруханий лесовий 
горизонт з окремими глеєвими вкрапленнями, на якому добре простежувалися 
сліди колишньої оранки. По всій площі розкопу в культурному шарі виявлено 
вінця, денця та боковини горщиків VІІІ–Х ст., глиняну вимазку, вуглики, а 
також шлаки. Рідше траплялися окремі фрагменти кераміки ранньозалізного 
віку та матеріали пізнього середньовіччя, нового часу. Щодо решток 
нерухомих об‘єктів, то вдалося вловити частину господарської споруди, яку 
попередньо продатовано ІХ–Х ст. 

Розкоп ІІ площею 36 м² закладено в ур. ―Оленин Парк‖, вприріз до 
східної частини розкопу 2014 р., перпендикулярно до насипу валу. Північно-
східний кут розкопу був поруйнований дослідженнями Т. Земенського 1883 р. 
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В межах дослідженої площі давньоруський горизонт був представлений 
деструкціями лінії оборони ХІІ–ХІІІ ст., а також рештками кам‘яної кладки, 
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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. відповідно. 

Після завершення польових досліджень на місці обидвох розкопів  було 
проведено рекультиваційні роботи. 
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Протягом липня 2016 р. силами експедицій Інституту археології 

Львівського національного університету ім. І. Франка (кер. – к.і.н., директор ІА 
ЛНУ, доц. кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ – 
М. Филипчук) та Адміністрації історико-культурного заповідника ―Давній 
Пліснеськ‖ (кер. – заступник директора з наукової роботи А. Филипчук, заст. 
кер. – ‗завідувач наукового дослідного відділу Заповідника – Б. Завітій) 
проводилися послідовні фундаментальні та рятівні археологічні дослідження 
на території Пліснеського археологічного комплексу. У роботах взяли участь: 
к.і.н., науковий співробітник відділу історичної етнології Інституту 
народознавства НАН України Г. Филипчук, к.і.н., науковий співробітник 
заповідника Б. Гринюка, науковий співробітник заповідника Л. Якубовська, 
аспірантка кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
ЛНУ ім. І. Франка О. Якубовська, студенти історичного факультету 
зазначеного вишу зокрема С. Змерзла та Н.-М. Рибчинський, а також низка 
волонтерів (в т.ч. випускники університету Я. Брик та М. Партика). 

Цьогоріч, об‘єктами наукових пошуків стали друга внутрішня лінія 
захисту слов‘янського городища ІХ–Х ст. (розкоп І, пл. 48 м² – експ. 
заповідника), курганний могильник ХІ – поч. ХІІ ст. (розкоп ІІ, пл. 52 м² – експ. 
заповідника), а також давньослов‘янський культовий центр VІІ–Х ст. (розкоп І, 
пл. 30 м² – експ. ІА ЛНУ ім. І. Франка). 

Доволі цікаві відомості вдалося почерпнути під час розкопок оборонної 
лінії № 2. Основна мета робіт полягала у з‘ясуванні конструкції та хронології 
зазначених укріплень. До сих пір це була остання з основних не вивчених 
внутрішніх ліній захисту. Як виявилося, на зовнішньому (первісно – 
природному) схилі місцевого валу в кін. ІХ – на поч. Х ст. функціонувало 
кілька печей для випалу кераміки. Оборонний рубіж виник дещо пізніше. 
Основний час його існування припадає на др. пол. Х ст. Згодом, на внутрішній 
стороні не функціонуючого валу в ХІ ст. заклали заглиблене житло з пічкою-
кам‘янкою. В період ХІІ–ХІІІ ст. ця територія використовувалася під 
християнський некрополь. Всього вдалося відкрити дев‘ять інгумаціних 
захоронень, що належали особам різного віку та статі. Найбільш ймовірно, ці 
поховання мали стосунок до цвинтаря при парафіяльній церкві. Багато з 
захоронень раніше були сильно поруйновані оранкою (до 1965 р. територія 
Пліснеська розорювалася). Уцілілі кістяки головою були зорієнтовані на захід; 
руки небіжчиків складені, як правило, на грудях або ж на животі. Могили, 
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зазвичай, були безінвентарними і часто доволі неглибокими від рівня 
тогочасної поверхні. Лише в одному захороненні вдалося зафіксувати перстень 
з бронзового дроту, ніж, а також рештки ще одного залізного знаряддя. 
Вочевидь, відкритий християнський цвинтар відноситься до окільної частини 
давньоруського міста Пліснеськ. 

Початкам дослідницьких студій на курганному могильнику передували 
упорядкувальні роботи, які у т.ч. передбачали очищення території некрополя 
від сміття. Опісля, для проведення рекультиваційних робіт було обрано один з 
відносно поруйнованих місцевих курганів. Тут, на рівні тогочасної поверхні у 
невеликій ямці вдалося зафіксувати сліди тризни, а ось самого поховання так і 
не було виявлено. Цілком ймовірно, що відкритий курган являв собою кенотаф 
– свого роду ―пусту‖ могилу. Подібні кургани уже раніше розкопували в 
ур. ―Поруби‖. Так, у 2007 р. експедицією ІА ЛНУ ім. І. Франка під кер. 
М. Филипчука було відкрито кенотаф, під час оглядин якого, д.і.н., проф. 
архітектури О. Іоанісян вказав, що за усіма геометричними параметрами 
вказаний насип знаходить собі аналогії у подібних поховальних спорудах 
Старої Ладоги. Керамічні вироби, які у т.ч. репрезентували рештки тризни, 
попередньо датують час насипання кургану кін. ХІ – поч. ХІІ ст. 

В ур. ―Оленин Парк‖ продовжили дослідження південної частини 
культового давньослов‘янського центру. Новий розкоп був закладений 
неподалік розкопів Т. Земенцького (1883 р.) та розкопу М. Филипчука 2015 р. 
У верхньому (перемішаному) горизонті пощастило віднайти фрагменти 
керамічних посудин широкого хронологічного діапазону (кін. VIІ–ХІ ст.), а 
також пластинчату й хрестоподібну фібули, точильні бруски. Окрім цього, 
вдалося зафіксувати об‘єкти слов‘янського періоду, у т.ч. частину оборонної 
конструкції Х ст.  

Опісля завершення польових робіт усі розкопи було законсервовано. 
 



Основні підсумки досліджень Пліснеського археологічного комплексу у 2016 р. 
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природному) схилі місцевого валу в кін. ІХ – на поч. Х ст. функціонувало 
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Проблеми хронології та періодизації празької культури є одними з 

найбільш складних, дискусійних та, водночас, доволі актуальних у всій 
слов‘янській археології. Не є виключенням у цьому плані й празькі 
старожитності Верхнього, Середнього Подністров‘я та Верхнього Попруття, в 
т.ч. такі еталонні ранньослов‘янські пам‘ятки як Рашків ІІ, ІІІ, Лука-
Каветчинська, Незвисько, Кодин І, ІІ та ін. [13].  

Вирішуючи проблеми хронології і періодизації, учені, перш за все, 
фокусували свою увагу головно на аналізі керамічних комплексів тих чи інших 
пам‘яток. Зокрема, вони класифікували та типологізували вироби з кераміки, 
на основі чого пізніше напрацьовували хронологічні схеми. Варто, однак, 
пригадати, що рухомі артефакти не завжди можуть послуговувати надійним 
джерелом при розгляді зазначених питань. Маємо на увазі зокрема й той факт, 
що аналіз теоретико-методологічних засад формування джерельної бази пам‘яток 
V–VІІ ст. Верхнього Попруття та Верхнього, Середнього Подністров‘я, нині 
вказує на відсутність, як правило, рівнів денних поверхонь при відліку глибин 
котлованів заглиблених житлових та господарських споруд, відбір матеріалів для 
їхнього датування за різними принципами – ―із заповнення‖, ―у комплексі (―in situ‖ 
плюс заповнення)‖, ―in situ‖ [15]. Такий стан справ має стосунок як до еталонних 
поселень окресленого регіону так і до решти пам‘яток тр. чв. І тис. н.е. 
досліджених меншими чи більшими площами. Іншими словами, сьогодні 
практично відсутні добре стратифіковані поселення, на базі яких без особливих 
застережень можна розглядати хронологічну еволюцію керамічних комплексів. 
Водночас, джерельна база таких пам‘яток як Кодин І, ІІ чи Рашків ІІ, ІІІ, ще 
далеко не вичерпала своїх можливостей, а тому здатна пролити світло на 
багато актуальних питань розглядуваної проблематики.  

Дещо інша ситуація простежується під час аналізу другої складової 
хронологічних побудов, опертих на керамічні комплекси – власне самих 
типологічно-класифікаційних схем. У жодній з існуючих на сьогодні схем, що 
торкаються празько-корчацької культури взагалі та досліджуваного регіону 
зокрема [1, С. 10–16; 2, С. 63–64; 3–5; 6, С. 29–32; 7, С. 11–22; 8, С. 9–12], не 
враховано динамічного характеру зазначених старожитностей. Однак, у 
ранньослов‘янський період (V–VІІ ст.) все ж мали місце активні переселенські 
процеси наших предків [9–12], які просто не могли не відображатися на усіх 
сторонах їхнього життя, в т.ч. й на еволюції керамічних виробів. Саме тому, 
прямого і поступального розвитку останніх, швидше за все і не було. Зрештою, 
навіть керамічні матеріали Кодина І, ІІ на думку І. Русанової та Б. Тимощука, 
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не демонструють такого безперервного поступу [7, С. 41]. Перегляд нами 
фондових колекцій кераміки з цих еталонних поселень (нині зберігаються у 
Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї), вказує на рацію дослідників 
Кодинських старожитностей. Висхідного прямолінійного поступу у розвитку 
кераміки Кодина І, ІІ не спостерігалося ані на базі еволюції ознак ―Геометрії‖ 
досліджуваних посудин, ані їхніх ознак ―Фізики‖ . 

Окрім цього, ―діючі‖ нині хронологічні схеми розвитку кераміки базуються 
на ідеї еволюції вінець, верхніх частин горщиків одного, або кількох типів 
[1, С. 11–15; 18, S. 79–87; 19, S. 27–35; 20, S. 27–66; 21, S. 178–180; та ін.]. 
Зовсім неважко зауважити, що така еволюція, часто буває позбавлена здорової 
логіки. Адже, належний розвиток у плані хронології можна простежити лише на 
тих об‘єктах, які досить тісно пов‘язані із рештою матеріальної культури, що 
змінюється у динаміці: мова йде про горщики для приготування їжі [16; 17, С. 96–
130]. Однак, хронологічні схеми на основі еволюції вінець чи верхніх частин 
посудин часто побудовані на базі різнотипових горщиків. Навіть тоді, коли подібні 
схеми формуються на базі горщиків одного типу, і тут часто мають місце 
різнофункціональні посудини [7, С. 11–22]. 

Зважаючи на вище окреслене, можна говорити, що задля вирішення 
актуальних питань періодизації та хронології, найближчим часом слід розглядати 
еволюцію керамічних комплексів у руслі їхнього розвитку з іншими елементами 
матеріальної культури населення досліджуваного регіону. Аналіз керамічних 
виробів для хронологічних побудов повинен базуватися на основі матеріалу з 
добре стратифікованих пам‘яток, а матеріали з складних кількафазових комплексів 
слід диференціювати на достовірні, малодостовірні та недостовірні. 

                                                           

 Систематизація збереженого рухомого керамічного матеріалу (насамперед достовірного 
походження) з об‘єктів Кодина І, ІІ, а також аналіз вертикальної і горизонтальної стратиграфії 
самих селищ, дозволяє висловити деякі судження з приводу еволюції місцевих керамічних 
комплексів. По–перше, необхідно зауважити, що розвиток таких ознак ―Геометрії‖, як верхні 
частини посудин, не завжди відображає хронологічно еволюцію керамічних комплексів. Адже, 
посудини усіх трьох періодів  (І А–Б, ІІ А–Б, а також ІІІ А–Б, належать до різних типів. 
Еволюція ж вінець і верхніх частин збережених посудин І типу, загалом не відрізняється від 
спостережень І. Русанової та Б. Тимощука. Певний видимий планомірний поступ тут має місце 
лише у періоді 3 А, Б (VІІІ ст.). Зрештою, він гарно зафіксований для райковецької кераміки 
М. Филипчуком на базі інших, добре стратифікованих поселень [17, С. 92–146]. Не 
простежується висхідний розвиток керамічних посудин і у плані ознак ―Фзики‖. За нашими 
спостереженнями, текстура керамічного тіста впродовж періодів ІА–Б характеризується 
величезною кількістю домішок великозернистого шамоту у важкосуглинкову масу. В 
подальшому, у періоді ІІ А–Б, кількість шамоту зменшується, а на завершальних етапах 
з‘являється крупнозерниста жорства. Випал впродовж цих двох періодів, скоріш за все, пічний. 
На це вказують сліди редукції, представлені у вигляді темно-сірого, або чорного прошарку у 
зломі посудин. Можливо, пічний випал проводився при температурі 450º ± 50º (за Цельсієм), при 
цьому проходило лише фізичне випаровування води (?). Очевидно тому, горщики празької 
культури здебільшого є доволі крихкими, що раніше вважалося ознакою вогнищевого випалу. 
Більш конкретні судження про характер описаних комплексів можна буде отримати у процесі 
подальших пошуків. 



 Окремі аспекти хронології і періодизації празької культури Верхнього...

 288 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ХРОНОЛОГІЇ І ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПРАЗЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ ВЕРХНЬОГО, СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я ТА 
ВЕРХНЬОГО ПОПРУТТЯ 
 
А. Филипчук 
 
Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ” 
вул. В. Винниченка, 14, м. Львів, 79008, e-mail: archandrij@ukr.net 

 
Проблеми хронології та періодизації празької культури є одними з 

найбільш складних, дискусійних та, водночас, доволі актуальних у всій 
слов‘янській археології. Не є виключенням у цьому плані й празькі 
старожитності Верхнього, Середнього Подністров‘я та Верхнього Попруття, в 
т.ч. такі еталонні ранньослов‘янські пам‘ятки як Рашків ІІ, ІІІ, Лука-
Каветчинська, Незвисько, Кодин І, ІІ та ін. [13].  

Вирішуючи проблеми хронології і періодизації, учені, перш за все, 
фокусували свою увагу головно на аналізі керамічних комплексів тих чи інших 
пам‘яток. Зокрема, вони класифікували та типологізували вироби з кераміки, 
на основі чого пізніше напрацьовували хронологічні схеми. Варто, однак, 
пригадати, що рухомі артефакти не завжди можуть послуговувати надійним 
джерелом при розгляді зазначених питань. Маємо на увазі зокрема й той факт, 
що аналіз теоретико-методологічних засад формування джерельної бази пам‘яток 
V–VІІ ст. Верхнього Попруття та Верхнього, Середнього Подністров‘я, нині 
вказує на відсутність, як правило, рівнів денних поверхонь при відліку глибин 
котлованів заглиблених житлових та господарських споруд, відбір матеріалів для 
їхнього датування за різними принципами – ―із заповнення‖, ―у комплексі (―in situ‖ 
плюс заповнення)‖, ―in situ‖ [15]. Такий стан справ має стосунок як до еталонних 
поселень окресленого регіону так і до решти пам‘яток тр. чв. І тис. н.е. 
досліджених меншими чи більшими площами. Іншими словами, сьогодні 
практично відсутні добре стратифіковані поселення, на базі яких без особливих 
застережень можна розглядати хронологічну еволюцію керамічних комплексів. 
Водночас, джерельна база таких пам‘яток як Кодин І, ІІ чи Рашків ІІ, ІІІ, ще 
далеко не вичерпала своїх можливостей, а тому здатна пролити світло на 
багато актуальних питань розглядуваної проблематики.  

Дещо інша ситуація простежується під час аналізу другої складової 
хронологічних побудов, опертих на керамічні комплекси – власне самих 
типологічно-класифікаційних схем. У жодній з існуючих на сьогодні схем, що 
торкаються празько-корчацької культури взагалі та досліджуваного регіону 
зокрема [1, С. 10–16; 2, С. 63–64; 3–5; 6, С. 29–32; 7, С. 11–22; 8, С. 9–12], не 
враховано динамічного характеру зазначених старожитностей. Однак, у 
ранньослов‘янський період (V–VІІ ст.) все ж мали місце активні переселенські 
процеси наших предків [9–12], які просто не могли не відображатися на усіх 
сторонах їхнього життя, в т.ч. й на еволюції керамічних виробів. Саме тому, 
прямого і поступального розвитку останніх, швидше за все і не було. Зрештою, 
навіть керамічні матеріали Кодина І, ІІ на думку І. Русанової та Б. Тимощука, 
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не демонструють такого безперервного поступу [7, С. 41]. Перегляд нами 
фондових колекцій кераміки з цих еталонних поселень (нині зберігаються у 
Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї), вказує на рацію дослідників 
Кодинських старожитностей. Висхідного прямолінійного поступу у розвитку 
кераміки Кодина І, ІІ не спостерігалося ані на базі еволюції ознак ―Геометрії‖ 
досліджуваних посудин, ані їхніх ознак ―Фізики‖ . 

Окрім цього, ―діючі‖ нині хронологічні схеми розвитку кераміки базуються 
на ідеї еволюції вінець, верхніх частин горщиків одного, або кількох типів 
[1, С. 11–15; 18, S. 79–87; 19, S. 27–35; 20, S. 27–66; 21, S. 178–180; та ін.]. 
Зовсім неважко зауважити, що така еволюція, часто буває позбавлена здорової 
логіки. Адже, належний розвиток у плані хронології можна простежити лише на 
тих об‘єктах, які досить тісно пов‘язані із рештою матеріальної культури, що 
змінюється у динаміці: мова йде про горщики для приготування їжі [16; 17, С. 96–
130]. Однак, хронологічні схеми на основі еволюції вінець чи верхніх частин 
посудин часто побудовані на базі різнотипових горщиків. Навіть тоді, коли подібні 
схеми формуються на базі горщиків одного типу, і тут часто мають місце 
різнофункціональні посудини [7, С. 11–22]. 

Зважаючи на вище окреслене, можна говорити, що задля вирішення 
актуальних питань періодизації та хронології, найближчим часом слід розглядати 
еволюцію керамічних комплексів у руслі їхнього розвитку з іншими елементами 
матеріальної культури населення досліджуваного регіону. Аналіз керамічних 
виробів для хронологічних побудов повинен базуватися на основі матеріалу з 
добре стратифікованих пам‘яток, а матеріали з складних кількафазових комплексів 
слід диференціювати на достовірні, малодостовірні та недостовірні. 

                                                           

 Систематизація збереженого рухомого керамічного матеріалу (насамперед достовірного 
походження) з об‘єктів Кодина І, ІІ, а також аналіз вертикальної і горизонтальної стратиграфії 
самих селищ, дозволяє висловити деякі судження з приводу еволюції місцевих керамічних 
комплексів. По–перше, необхідно зауважити, що розвиток таких ознак ―Геометрії‖, як верхні 
частини посудин, не завжди відображає хронологічно еволюцію керамічних комплексів. Адже, 
посудини усіх трьох періодів  (І А–Б, ІІ А–Б, а також ІІІ А–Б, належать до різних типів. 
Еволюція ж вінець і верхніх частин збережених посудин І типу, загалом не відрізняється від 
спостережень І. Русанової та Б. Тимощука. Певний видимий планомірний поступ тут має місце 
лише у періоді 3 А, Б (VІІІ ст.). Зрештою, він гарно зафіксований для райковецької кераміки 
М. Филипчуком на базі інших, добре стратифікованих поселень [17, С. 92–146]. Не 
простежується висхідний розвиток керамічних посудин і у плані ознак ―Фзики‖. За нашими 
спостереженнями, текстура керамічного тіста впродовж періодів ІА–Б характеризується 
величезною кількістю домішок великозернистого шамоту у важкосуглинкову масу. В 
подальшому, у періоді ІІ А–Б, кількість шамоту зменшується, а на завершальних етапах 
з‘являється крупнозерниста жорства. Випал впродовж цих двох періодів, скоріш за все, пічний. 
На це вказують сліди редукції, представлені у вигляді темно-сірого, або чорного прошарку у 
зломі посудин. Можливо, пічний випал проводився при температурі 450º ± 50º (за Цельсієм), при 
цьому проходило лише фізичне випаровування води (?). Очевидно тому, горщики празької 
культури здебільшого є доволі крихкими, що раніше вважалося ознакою вогнищевого випалу. 
Більш конкретні судження про характер описаних комплексів можна буде отримати у процесі 
подальших пошуків. 
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