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У статті публікуються результати археологічної розвідки, проведеної експедицією
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у 2017 р. на території
нижньої та середньої течії р. Трубіж. Подано аналіз нововідкритих та відомих пам’яток
культурної спадщини даного регіону та розглянуто їх пам’яткоохоронний стан.
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У 2017 р. експедицією Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»
було здійснено археологічні розвідки в нижній та середній течії р. Трубіж в межах Переяслав-
Хмельницького району Київської області. Дані роботи здійснювалися згідно Програми
археологічних досліджень НІЕЗ «Переяслав» на 2014-2019 рр. Територія, де проводилися
дослідження неодноразово потрапляла в поле зору дослідників, результатом чого стало
відкриття та фіксація тут значної кількості різночасових пам’яток від кам’яного віку до
ранньомодерної доби. Найбільш детально вказана місцевість обстежувалася експедицією
Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника (нині Національний
історико-етнографічний заповідник «Переяслав») протягом 1988-1992 рр. Проте на сьогодні
потребує подальшого наукового вивчення та постійного пам’яткоохоронного нагляду.

Метою даної статті є введення до наукового обігу нових пам’яток археології, виявлених
у ході проведених робіт 2017 р., та висвітлення інформації про пам’яткоохоронний стан вже
відомих об’єктів культурної спадщини даного регіону.

У нижній течії Трубежа археологічні роботи зосереджувалися на південній і східній
околиці м. Переяслава-Хмельницького та безпосередньо на його території, а також в околицях
с. Дівички Переяслав-Хмельницького району. Їх результатом стало відкриття нового
поселення трипільської культури та давньоруського часу, а також отримання нової інформації
для вивчення історичної топографії Переяслава княжої доби.

Слід зазначити, що незначна кількість відомих на сьогодні пам’яток трипільської
культури на території Переяславського Лівобережжя сконцентрована в основному по течії р.
Трубіж. Протяжність освоєння берегів цієї водної артерії Переяславщини трипільцями складає
більше півсотні кілометрів. Вони діставалися сюди з правобережжя Дніпра через Зарубські
броди. Відомі поселення з матеріалами трипільської культури й на р. Супій. Про їх наявність
зазначала ще Т. С. Пассек на початку 50-х рр. ХХ ст. [7, с. 47]. На сьогодні в басейні Супою
відомо декілька пунктів із трипільськими матеріалами, які розташовані на території та в
околицях с. Безпальче Драбівського району Черкаської області. Рештки наземних будівель
зафіксовано тільки на одній пам’ятці Безпальче 1. Як зазначає Е. В. Овчинников, місце
переправи через Дніпро на Лівобережжя у цьому районі знаходилося між гирлами р. Росі та
Вільшанки [6, с. 182]. Внаслідок міграцій трипільського населення з Правобережжя середньої
течії Дніпра на лівий берег, тут на етапі С І, утворилася нова група трипільських поселень з
кількома тісно переплетеними традиціями (рис. 1) [2, с. 12].

Перша пям’ятка трипільської культури була відкрита у Потрубіжжі у 1913 р.
В. М. Щербаківським поблизу с. Лукаші Баришівського району Київської області. Вона
знаходиться на захід від села в ур. Церковщина на лівому березі р. Березанки, притоки р. Недра
(рис. 2.). В. М. Щербаківським тут було розкопано рештки дев’яти жител [9]. У подальшому
відкрита та досліджена ним пам’ятка стала епонімною, давши назву локальному варіанту
трипільських поселень – Лукашівський тип трипільської культури.

У нижньому Потрубіжжі до сьогодні було відомо п’ять поселень трипільців-землеробів,
відкритих протягом 1960-1992 рр. (Рис. 1.). Як показало їх вивчення, поселення невеликі,
площею від 3 до 10 га. Два із них досліджувались археологічними розкопками. Так на



поселенні Крутуха-Жолоб впродовж 1994-2000 рр. археологічною експедицією НІЕЗ
«Переяслав» під керівництвом Г.М. Бузян було досліджено рештки п’яти наземних жител,
однієї землянки та шість господарчих ям [2, с. 8]. На ще одному трипільському поселенні
Циблі-Узвіз археологічні розкопки було проведено в 1999 р., під час яких було розкопано
рештки одного наземного житла [1, с. 16-18].

Дослідженнями 2017 р. археологічну карту Переяславщини вдалося поповнити новою
пам’яткою трипільської культури. Ново виявлене трипільське поселення Карань знаходиться
на південній околиці м. Переяслава-Хмельницького, займає край плато корінного лівого
берега Дніпра. (рис. 1). Воно розташовується на краю тераси лівого берега р. Карань. Розміри
поселення – 150х50 м. (рис. 3, 1). У ході проведеної археологічної розвідки, на розорюваній
території пам’ятки, виявлено підйомний матеріал: уламки глиняного посуду, фрагменти
глиняної обмазки, також на площі селища зафіксовано значну концентрацію стулок мушель
Unio.

З метою встановлення культурних нашарувань в центральній частині поселення, за 124,5
м на північний захід від електроопори №3, було зроблено шурф, розміром 1х1 м. Стінки шурфа
орієнтовані за сторонами світу. У профілі стінок зафіксована наступну структуру нашарувань:
зверху залягав чорнозем на глибину до 0,20 см – орний шар, він перекривав сірий ґрунт –
культурний шар трипільного поселення, під ним з глибини 0,30 см залягав сіро-жовтий  ґрунт
без культурних решток, на глибині 0,45 м – знаходився материковий лес. (рис. 3, 2–3).
Культурний шар трипільської доби потужністю 0,10 см, зберігся частково, верхня його
частина пошкоджена глибокою оранкою. В культурному шарі при виборці ґрунту виявлено
уламки кераміки, кістки тварин, зафіксовано велику кількість мушель Unio та вкраплення
обмазки. Остання містить сліди домішки полови злаків, в одному із фрагментів
простежуються відбитки зернівок. Виявлено також фрагмент рогу оленя із слідами обробки. З
однієї сторони простежується округла заглибина. З культурним шаром пов’язана господарча
яма. Її профіль зафіксовано в північній стінці шурфа впродовж 0,60 см. Стінки ями пологі, дно
заокруглене. Вона заглиблена в материк на 0,10 см. Ґрунтове заповнення ями тотожне
культурному шару. При розчистці ями знайдено уламки кераміки, невеликий фрагмент
тваринячої кістки, значну кількість мушель Unio, дрібні вкраплення обмазки.

Серед виявлених знахідок, найбільший відсоток складають уламки керамічного посуду:
горщики, кубки, миски, амфори. (рис. 4). За технологічними ознаками він поділяється на
кухонний та столовий. Серед столового виділяється розписний, декорований врізним
орнаментом та неорнаментований. Всього уламків столової кераміки знайдено 111 шт., серед
неї сіро-лощеної – 40 фр., з мальованим орнаментом 3 фр., – неорнаментованої – 58 фр.
Уламків кухонної кераміки, що містить у глиняному тісті значну кількість домішок товчених
мушель, виявлено – 35 фр. Вироби даного типу мають сіро-коричневий та цегляний колір.
Окремі посудини декоровано по верху вінця насічками, а по шийці вертикальними розчосами.
На одній стінці орнамент нанесено дерев’яною паличкою у вигляді прокреслених п’яти
навкісних ліній обмежених по боках наколами, зроблених торцевою частиною цієї ж палички.

Виявлений на новій пам’ятці керамічний комплекс аналогічний до поселення Крутуха-
Жолоб і пам’яток Середньої Наддніпянщини етапу С І.

Поселення Карань знаходиться приблизно за 2,6 км на південний-схід від трипільського
поселення Крутуха-Жолоб і входить до його ресурсної зони. Невеликі його розміри та велика
кількість мушель виявлених при обстеженні, може вказувати й на основну спеціалізацію його
мешканців – заготівля мушель-Unio і поставки їх до поселень, що знаходяться неподалік,
Крутуха-Жолоб, Веселе, а можливо, й інших.

У ході розвідкових робіт 2017 р. в нижньому Потрубіжжі нами також проведено
обстеження території на захід від с. Дівички Переяслав-Хмельницького району, вздовж лівого
корінного берега р. Карань, що впадає в р. Трубіж. За мету ставилося уточнити межі поселення
черняхівської культури відкритого розвідками Переяслав-Хмельницького історико-
етнографічного заповідника в 1992 р. [4, с. 20-21]. Дане селище знаходиться між с. Дівички та
Ковалин в ур. Роги. Нами встановлено його протяжність від східної околиці с. Ковалин до
західної околиці с. Дівички, вздовж лівого берега притоки р. Карань, протягом близько 3 км.
Ширина поселення становить близько 70-90 м. На всій площі селища знайдено уламки



гончарної та ліпної кераміки ІІ – V ст. Також на території даного поселення нами відкрито
нове поселення давньоруського часу. Воно знаходиться  на захід від невеликого яру, який
перерізає край плато приблизно за 1,5 км на схід від с. Ковалин. Тут на площі приблизно
200х50 м нами зібрано невелику колекцію уламків гончарного посуду давньоруської доби.
Більшість із них належить горщикам із валиковими вінцями. Окремі з них по бочку були
орнаментовані врізними горизонтальними лініями та нігтєподібними заглибинами.

Поблизу с. Дівички також обстежено територію неподалік в’їзду до військової частини,
де на поверхні сезонних городів було знайдено керамічну люльку для паління тютюну. Вона
відноситься до типу І, варіант 4 за класифікацією О. Коваленко [1, с. 44]. Має високу чашечку
циліндричної форми з  незначним розширенням по вінцях. По тулубу чашечки люлька
декорована п’яти пелюстковим рельєфним орнаментом. Нижня частина підтрикутної форми.
Тулійка циліндрична з потовщенням на краю. Діаметр вінця чашечки – 2,5 см; діаметр
чашечки – 1,6 см; висота чашечки – 5 см; діаметр отвору основи тулійки – 1,1 см;
довжина тулійки – 4 см. (рис. 5, 2). Поверхня вкрита світло зеленою поливою. Люльку
виготовлено у двочастинній формі. За аналогіями вона датується другою половиною ХVІІ –
ХVІІІ ст. [10, с. 129; 8, с. 158]. Археологічних матеріалів на обстеженій площі не виявлено,
тож даний артефакт, очевидно, було випадково втрачено власником у часи побутування.

У самому Переяславі археологічні роботи зосереджувалися на території посаду княжої
доби та Нижнього міста ХVІІ – ХVІІІ ст. ранньомодерного часу. Тут, з метою вивчення
діяльності міського життя на різних етапах його функціонування, археологічною розвідкою
було охоплено ділянку по вул. Івана Мазепи, 11, що знаходиться в північно-східній частині
давнього міста. При огляді встановлено, що територія задернована та засаджена деревами, на
ній знаходиться господарча споруда та льох. У східній частині ділянки було закладено два
шурфи, розміром 2х2 м, стінками орієнтовані за сторонами світу. При зачистці стінок
встановлено наступну стратиграфію культурних нашарувань: на глибину до 0,10 м залягав
чорнозем, під ним знаходився сірий суглинок, пов’язаний з культурним шаром ХІХ – ХХ ст.:
за 0,20 м від поверхні до глибини 0,60 м йшов темно-сірий суглинок, культурний шар ХVІІІ ст.
Перед материковий шар складав сіро-жовтий ґрунт на глибині 0,60 – 0,80 м, під яким йшов
материковий лес.

У шурфі 1 у південно-східному куті виявлено яму 1 пов’язану із культурним шаром ХІХ-
ХХ ст., також у східній стінці зафіксовано сучасну яму від дерев’яного стовпа. Ще дві пізні
ями виявлено в шурфі 2 при зачистці південної стінки.

Культурний шар ХVІІІ ст. складав темно-сірий суглинок, потужністю близько 0,40 м.
При вибірці ґрунту в шарі виявлено уламки кераміки та монету «деньга» 1754 р. Керамічний
комплекс в основному належить світлоглиняним та сіроглиняним горщикам. Їх виготовлено з
добре відмуленого тіста з домішкою піску. Випал стінок рівномірний. Вони мають злегка
відхилене вінце із злегка заокругленим верхом. Світлоглиняні – декоровані опискою
брунатного кольору. Серед основних елементів орнаменту горизонтальні лінії, смуги та цятки.
Сіроглиняні – прикрашені по бочку та під вінцем ламаними лініями, нанесеними штампом.
Також знайдено фрагмент покришки, денце миски вкритої зеленою поливою та вінце глека
сіроглиняного. Датуються дані знахідки ХVІІІ ст., що підтверджує й знахідка монети з
культурного шару.

Це мідна монета номіналом «денга» (1/2 копійки), карбована 1754 р. на Московському
Красному монетному дворі за імператриці Єлизавети Петрівни. Діаметр монети – 22 мм; вага
– 8,19 г. На аверсі міститься зображення державного герба Російської імперії першої половини
ХVІІІ ст. – гербовий двоголовий орел з розправленими крилами, на головах імператорські
корони, над якими ще одна більших розмірів. У лапах орел тримає символи влади – скіпетр і
державу. Зображення орла відноситься до типу 1753 р. – на крилах він має по 12 пір’їн, а хвіст
із трьох пір’їн із загнутими краями. На реверсі – у центрі в лінійному обідку напис номіналу
«ДЕНГА» в два рядки. Його підкреслюють дві горизонтальні лінії під якими дата карбування
«1754». Напис обрамлює декоративний картуш, по обидва боки від якого знаходяться лаврові
гілки, знизу дві перехрещені пальмові гілки, а зверху – шестипелюсткова розетка. Гурт
вкритий решітчастою сіткою. Виготовлена монета з нового кружка, слідів перечеканки не
містить. Поверхня вкрита патиною та має незначні затертості.



Монети номіналом «денга» карбувалася з 1730 по 1754 рр. по затвердженому зразку й
мали лише незначні відмінності в оформлені герба (всього п’ять) зображеного на аверсі та
різними варіантами подачі розетки та узору нижньої частини на реверсі монети.

Культурного шару та матеріалів давньоруського часу на досліджуваній території не
виявлено, як і на прилеглих ділянках, де археологічне вивчення проводилися в попередні
періоди. Це вказує на те, що в княжу добу на цій території була відсутня житлова та
господарська діяльність. Можливо, на даний час припустити, що тут було місце для утримання
коней князівської кінноти або ж якийсь інший об’єкт, який вдасться встановити у ході
подальшого вивчення цієї території.

Нові матеріали до історії Переяслава княжої доби отримано і в ході проведених робіт на
східній околиці міста на території, де нині знаходиться Музей народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав». Тут на Базарній площі музею, за 21 м від
південно-східного кута будинку сільської управи (рис. 6, 3), при прокладенні траншеї під
водогін на глибині 1,56 м від сучасної денної поверхні екскаватором вигорнули кістки людини.
Нами було проведено зачистку, у ході якої виявлено контури поховальної ями підпрямокутної
форми із заокругленими кутами. Верхня частина поховання була зруйнована у ході земляно-
будівельних робіт. Від кістяка збереглися лише ліктьові кістки лівої руки, таз та частина
фрагментів ребер. Він лежав випростано на спині, орієнтований головою на захід. (рис. 6, 1–
2). У заповнені ями при розчистці поховання простежено фрагменти деревного вугілля та
виявлено уламок гончарної посудини давньоруської доби. Ще один фрагмент стінки від
гончарної посудини з прокресленим орнаментом у вигляді горизонтальної лінії знайдено під
лівою стегновою кісткою. Поряд з ним зафіксовано металевий кований цвях довжиною –
6,5 см, яким очевидно скріплювались деталі поховальної конструкції. (рис. 6, 4–6). За
наявними матеріалами поховання можна віднести до давньоруського часу.

Дане поховання, очевидно, вказує на те, що ґрунтовий могильник давньоруського часу,
який фіксують виявлені поховання у попередні роки при в’їзді до Музею народної архітектури
та побуту та поблизу Музею Космосу, розташовувався  по всьому мисоподібному виступі
лівого корінного берега р. Трубіж (нині територія музею). Саме тут можливо розташовувався
ще один ґрунтовий могильник давньоруського часу Переяслав–2, який знаходився  за 700 м на
північ від дослідженого Переяславського ґрунтового могильника другої половини ХІ –
початку ХІІІ ст., відкритого в 2003 р. експедицією НІЕЗ «Переяслав». [11].

У середній течії р. Трубіж розвідкові пошуки 2017 р. було зосереджено в межах та на
околицях с. Вовчків Переяслав-Хмельницького району. У ході проведеної тут археологічної
розвідки було виявлено нове поселення черняхівської культури й ранньомодерного часу та
обстежено ряд вже відомих пам’яток, зафіксованих у попередні роки.

Поселення черняхівської культури невідоме до даного часу виявлено за 150 м на
північний захід від околиці кутка «Новоселиця» с. Вовчків. Воно тягнеться вздовж схилу
правого корінного берега р. Трубіж протягом 1,4 км у північно-західному напрямку. Ширина
поселення близько 80-100 м. Із південного-сходу обмежене неглибоким яром та давньою
протокою, із північного-заходу пониженням, яке в часи існування поселення могло бути
заболоченим. На поверхні під час розвідки зібрано уламки гончарної кераміки ІІ – V ст. Вона
представлена уламками вінець, стінок та денець кружальних посудин, переважно від
горщиків. Черепок щільний, у тісті домішка дрібнозернистого піску, жорстви та шамоту, колір
поверхні сірий, світло-сірий, світло-коричневий. Частина уламків має лощену поверхню
(8 уламків). Денця з масивним піддоном. (рис. 7, 1–8).

Крім черняхівських матеріалів виявлено декілька уламків ліпної кераміки епохи бронзи.
Три фрагменти належать ліпним посудинам епохи бронзи. Одне вінце має підтрикутне
потовщенні зовні. Декороване по верху наколами, що утворюють навкісні лінії, знизу
потовщення нанесено горизонтальний ряд подібних наколів. (рис. 7, 9). Відноситься до
білогрудівської культури (фінальна бронза). Ще один фрагмент належить придонній частині
ліпної посудини соснівської культури (пізня бронза). Поверхня орнаментована навкісними
лініями нанесеними зубчастим штампом (рис. 7, 11). Ще один фрагмент стінки ліпної
посудини, неорнаментований можливо відноситься до бабинської культури (рис. 7, 10).



Територія нової пам’ятки черняхівської доби розорюється під сільськогосподарські
угіддя. На всій її площі також зафіксовано ямки від пошукових робіт мародерів грабіжників
давніх старожитностей.

Поселення ранньомодерного часу виявлено на північній околиці с. Вовчків за 400 м на
північ від місцевої школи. Дана місцевість носить назву «Голопузівка». Поселення
розміщується на правому корінному березі р. Трубіж. Територія зайнята під городи та садиби
сільських жителів. Під час обстеження на поверхні зібрано уламки кераміки ХVІІ-ХVІІІ ст.
(рис. 8, 21–24). Вони в основному належать сіроглиняним горщикам, які мають високе злегка
відхилене на зовні вінце. Окремі посудини орнаментовані по вінцю, шийці та бочку
мінеральною фарбою коричневого кольору. Декор складають горизонтальні смуги, лінії,
цятки, коми. Один фрагмент належить сіроглиняній покришці. Датується кераміка ХVІІІ ст.

Під час археологічної розвідки  в межах даного населеного пункту також було обстежене
багатошарове поселення черняхівської культури та давньоруського часу. Його відкрито
розвідками експедиції Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника (нині
НІЕЗ «Переяслав») в 1990 р. [3].

Знаходиться пам’ятка  в північно-західній частині села, що носить назву «Новоселиця».
Поселення розміщуються на схилі правого корінного берега р. Трубіж. Із заходу обмежене
невеликим ярком та давньою протокою, а із сходу – заболоченою низиною. Розмір поселення
500-600х70-80 м. Територія зайнята городами та садибами.

Під час обстеження на поверхні зібрано уламки кераміки черняхівської культури та
давньоруського часу. Знахідки давньоруської доби репрезентують, уламки кераміки, що
належать горщикам із вінцями двох типів. До першого належать посудини з вінцями із слабо
вираженим манжетом, другий складають горщики із валикоподібними вінцями. Діаметр
вінець – від 16 до 20 см. Окремі посудини по плічку орнаментовані врізними паралельними
горизонтальними смугами. Одна стінка прикрашена врізною хвилястою смугою. Тісто добре
відмулене із домішкою піску, випал рівномірний. Датується дана кераміка за аналогіями
другою половиною ХІ – першою половиною ХІІІ ст. (рис. 8, 5–20). До цього ж часу відноситься
і виявлений фрагмент пірофілітового сланцю.

Знахідки черняхівської культури представлені уламками вінець, стінок та денець
посудин гончарних, в основному горщиків (рис. 8, 1–4). Знайдено також два уламки стінок
ліпних посудин. На всій площі поселення зафіксовано ямки від пошукових робіт грабіжників
давніх старожитностей.

Таким чином, у ході проведених пошукових робіт у 2017 р. на території нижнього та
середнього Потрубіжжя виявлено ряд нових різночасових пам’яток, які доповнюють
археологічну карту даного регіону. Обстеженням встановлено, що частина пам’яток активно
руйнується мародерами-грабіжниками давніх старожитностей і потребує невідкладних
заходів із їх охорони та збереження.
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NEW MATERIALS TO THE ARCHAEOLOGICAL MAP OF

SOUTHWESTERN PEREYASLAV REGION (ACCORDING TO
ARCHAEOLOGICAL INTELLIGENCE DATA 2017)

The article publishes the results of archaeological exploration carried out by the expedition of
the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereyaslav» in 2017 in the territory of the lower
and middle flows of the Trubiz River. The analysis of newly discovered and famous cultural heritage
monuments of this region is given and their observation status is considered.
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Polubyzhizhya.



Рис. 1. Карта-схема розміщення пам’яток трипільської культури в Потрубіжжі.



Рис. 2. Поселення трипільської культури Лукаші: 1 – космознімок поселення Лукаші;
2 – прорис дешифровки космознімка поселення Лукаші (за О.О. Прядком);

3 – план-схема поселення Лукаші (за В.М. Щербаківським); 4 – план-схема поселення Лукаші
(за Р.М. Осадчим та О.В. Філюком); 5 – план-схема поселення Лукаші (за Ю.В. Костенком).



Рис. 3. Поселення трипільської культури Карань: 1 – карта-схема розміщення поселення;
2 - 3 – план та профіль південної стінки шурфа 1.



Рис. 4. Знахідки кераміки з поселення трипільської культури Карань.



Рис. 5. 1 – монета деньга з досліджень на території Нижнього міста Переяслава
ранньомодерної доби; 2 – люлька для паління тютюну, знайдена неподалік с. Дівички

Переяслав-Хмельницького району.



Рис. 6. Давньоруський ґрунтовий могильник Переяслав-2: 1-2 – план та перетин поховання,
3 – схема розміщення поховання; 4-6 – знахідки з поховання;



Рис. 7. Знахідки з досліджень на околиці с. Вовчків ур. Байрак:
1-8 – уламки кераміки черняхівського часу; 9-11 – уламки кераміки епохи бронзи.



Рис. 8. Знахідки з досліджень на території с. Вовчків ур. Новоселиця та Голопузівка:
1-4 уламки кераміки черняхівського часу; 5-20 – уламки кераміки давньоруського часу;

21-24 – уламки кераміки ранньомодерного часу.


