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Поховальний обряд є важливим історичним джерелом, яке дає уявлення про 
демографію, антропологічний склад, соціальний устрій, етнічні взаємини, світогляд давніх 
суспільств. У цьому ключі основою для історичних побудов у вивченні суспільства давніх 
русичів середньовічної епохи можуть слугувати некрополі давньоруського часу, на яких 
досліджено близько 4,5 тисяч курганів. [8, с. 21]. Курганний могильник у с. Сомкова 
Долина на Переяславщині є типовим серед пам’яток цього часу для регіону Середнього 
Подніпров’я, на жаль, дуже нечисленних. У найближчій переяславській окрузі (в радіусі 
близько 30 км) їх налічується десять – це курганні некрополі поблизу сіл Сомкова Долина, 
Нечипорівка [3, с. 1-5], Ташань [4, с. 15-16], Циблі [13, с. 117-123], Головурів [9, с. 42-
43], Ліпляве [8, с. 128-129] та чотири власне у Переяславі [5, с. 16-21], в яких на сьогодні 
досліджено 285 курганів із 312 похованнями. В узагальненому вигляді сомководолинський 
курганний могильник опублікований в монографічній роботі О.П. Моці, матеріали з нього 
включені, до аналізу загальноруських поховальних пам’яток [5, с. 22-23, рис. 17; 26-27, 
рис. 19; 37, рис. 41; 40, рис. 57; 53; 78; 94; 95; 128, табл. 1].

Могильник знаходиться в басейні р. Супій, на її правій притоці р. Сага, поблизу 
с. Сомкова Долина Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., за 16 км на північний 
схід від м. Переяслава-Хмельницького. (Рис. 1). Означена територія насичена пам’ятками 
давньоруського часу, зокрема, поселенськими структурами – на сьогодні тут розвідано 
8 поселень. Курганний могильник знаходиться у лісі (що посприяло збереженню наземних 
ознак пам’ятки – курганних насипів), в ур. Шия, за 2 км на захід від села, на схилі 
пересохлого водотоку «Жолоб». Він займає східний край лісу і, можливо, розповсюджується 
у цьому напрямку на поле, що знаходиться поряд з лісом, однак на розорюваній ділянці 
слідів насипів не збереглося. (Рис. 2). Всього зафіксовано близько 80 курганних насипів, 
розміщених щільною групою на площі приблизно 1 га.

Археологічні дослідження курганного некрополя біля села Сомкова Долина 
проводились у 1978–1980, 1982–1983 рр. археологічною експедицією Переяслав-Хмельницький 
державного історико-культурного заповідника та Київської обласної організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури [15, с. 19-21; 16, с. 44-50; 17, с. 56-65]. 
Керівником експедиції був директор Заповідника  М.І. Сікорський, активними учасниками 
виступали Є.В. Махно (старший науковий співробітник ІА АН УРСР), Г.М. Бузян (завідувачка 
археологічного відділу заповідника), наукові співробітники Н.М. Тесля (Чернікова), 
Т.В. Прядкіна, Н.Г. Каменська, фотограф заповідника В.Ф. Воловик. (Рис. 4).

Протягом 4-х сезонів було розкопано сім курганів, в яких виявлено десять поховань. 
Розкопками досліджені різні частини могильника, зокрема,  чотири кургани (№ 1, 2, 3, 
4) з шістьма похованнями розкопані в південно-західній частині могильника, два кургани 
(№ 5, 6) з двома похованнями – в північно-східній частині, один курган (№ 7) з двома 
похованнями – у проміжку між ними (Рис. 3).

В археологічному відношенні поховальні комплекси – це система, що включає в 
себе три складові: поховальну споруду, похованого та поховальний інвентар. Іноді до неї 
долучаються залишки тризни та жертвоприношень [8, с. 21].
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Як відомо, курганний обряд з’являється ще в епоху енеоліту ІV–ІІІ тис. до н.е. і 
пов’язаний з формуванням індоєвропейської етнічної спільності. У кургані як частині 
космогонічних уявлень індоєвропейців дослідники вбачають первісний пагорб – 
символічний початок організованого Всесвіту, а форма курганного насипу пов’язана з 
культом сонця [11, с. 29]. Курганний обряд у поєднанні з обрядом тілоспалення був 
характерний для слов’ян в язичницький період їх існування (VІІІ–Х ст.), і збережений у 
наступну епоху, вже після утвердження християнства, є яскравим прикладом релігійного 
синкретизму широких мас населення давньої Русі. В ХІ–ХІІ ст. переважають комплекси, 
де поєднуються курганні насипи (символи язичництва в поховальній обрядовості) з 
підкурганними похованнями, здійсненими за обрядом інгумації у могильній ямі (одна з 
догм християнської релігії) [8, с. 106, 109-110]. Проте існує й інша інтерпретація обряду 
підкурганних ямних захоронень на території Київщини та Волині, який не пов’язується 
з утвердженням християнської обрядовості: деякі дослідники вважають цей дуже стійкий 
і поширений для згаданих регіонів обряд етнографічною ознакою полян і волинян [10, 
с. 46].

Насипи сомководолинського могильника, як і переважаюча більшість аналогічних 
йому, є чисто земляними. Ґрунт тут супіщаний, підзолистий. Насипи розміщені компактно, 
безсистемно, порівняно щільно один біля одного. Вони невисокі – від 0,30-0,40 до 
0,60 м, круглі в плані, діаметром 4-5-6,5 м, за виключенням одного (курган № 4), який 
мав видовжено-овальну форму довжиною 8 м, шириною 3,5-5 м. (Рис. 3, 1). Іноді  
складовими насипів давньоруських курганів є кільцеві ровики, що оточують насип. Крім 
чисто технічного моменту (з ровиків міг братися ґрунт для насипу), він виконував й 
ритуальне значення, що є відголоском досить розповсюдженої з давніх часів ідеї кромлеха 
із солярною символікою, можливо, ровик залишався після дерев’яної кільцевої огорожі 
навколо поховання [12, с. 29]. Із семи досліджених насипів ровики зафіксовані в двох 
випадках – кургани № 2 та 7. (Рис. 15, 1).

У насипах трьох курганів нашого могильника (№ 1, 2, 3) здебільшого на рівні  
давньої денної поверхні, виявлені попіл і деревне вугілля. Такі знахідки досить поширені, 
й на думку дослідників, свідчить про використання вогню під час поховального ритуалу, 
певно, пережиток давнього обряду тілоспалення [8, с. 29].

Привертає увагу наявність на давній денній поверхні під насипами більшості 
курганів і у самих насипах подрібнених уламків гончарного посуду (у курганах № 3, 5, 
6, 7). Це залишки ритуальних дійств, що відбувався під час церемонії поховання, один 
з елементів ритуалу тризни, так звана «страва» (літописне) – поминальний обід, під час 
якого використовувався керамічний посуд, який згодом розбивався на місці вживання й 
там залишався [2, с. 106-107; 12, с. 42]. Оскільки розбитий посуд зустрічається у насипах 
курганів або під насипом на рівні давнього денного горизонту, курганний насип над 
похованим споруджувався пізніше.

Під курганами у ґрунтових ямах були здійснені поховання небіжчиків, як одиночні, 
так і подвійні. Подвійні поховання здійснювалися як правило одночасно, але трапляються 
випадки, коли вони різночасові. Так, видовжена форма насипу кургану № 4 утворилася 
внаслідок досипки курганного насипу над пізнішим похованням 5 (жіноче). Поховання 6 
(чоловіче) було здійснене дещо раніше, і первісний насип був насипаний саме над ним, що 
підтверджує стратиграфія. Певно, в даному випадку має місце парне родинне поховання. 
(Рис. 8).

Серед 10 поховань могильника виявилось: 3 кургани з парними похованнями 
(дитина-дитина, жінка-чоловік, чоловік-дитина) 4 кургани з одиночними похованнями 
(чоловіче, дитяче, жіноче, чоловіче). Таким чином, на могильнику досліджено 4 дитячих, 
4 чоловічих та  2 жіночих поховання.

Захоронення здійснені у простих ямах, здебільшого прямокутної або овальної форми, 
зазвичай неглибоких – від 0,40 до 0,90 м (від рівня сучасної денної поверхні). Залишки 
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дерев’яних дощок та деревного тліну виявлені у двох похованнях, в одному випадку 
(поховання 3) дошки знаходились під небіжчиком, в іншому (поховання 5) – як знизу так і 
зверху над небіжчиком. Цвяхів у зазначених похованнях не було. Такий елемент обрядовості 
досить часто фіксується на давньоруських могильниках [8, с. 32]. Ймовірно, залишки 
деревини належали не трунам. Залізні цвяхи знайдені у трьох похованнях (поховання 6, 
7, 8), решток деревини в них не знайдено, лише у похованні 8 на деяких цвяхах помічені 
рештки деревини. П’ять масивних кованих цвяхів у поховання 6 були незвично повернуті 
шляпками до середини ями. Дослідниками помічено відсутність дерев’яних трун у значній 
частині розкритих давньоруських поховань, тому вони припускають, що померлих могли 
ховати у саванах [8, с. 59]. Можливо, цвяхами у поховані 6 закріплювали тканину над 
похованим (?).

У п’яти похованнях із десяти знайдені предмети, пов’язані з проведенням 
обрядових дійств, до яких можна віднести обламані стержні з прикріпленими до них 
знизу пластинками, певно, залишки ключів (поховання 3, 5, 6, 7, 8, 10), а також ковані 
залізні цвяхи, які розміщені по кутах могильних ям. Практично-утилітарне застосування 
цвяхів в конструкціях дерев’яних трун не підтверджена, тому можливе припущення про 
їх використання в поховальному ритуалі. Дослідники констатують, що звичайні побутові 
предмети, потрапляючи до поховальної ями отримують нові, магічні функції. Наприклад, 
ключі, які є одним з найбільш поширених амулетів, були символами багатства та 
схоронності [8, с. 36].

Положення кістяків у похованнях досить одноманітне: всі поховані лежали на спині 
у витягнутому положенні з паралельно розміщеними ногами, у похованнях 1, 5, 7 перед 
похованням ноги небіжчиків певно були ще й зв’язані. Орієнтація західна, характерна для 
християнського обряду, з невеликими відхиленнями на північ чи південь в залежності від 
пори року, коли були здійснені поховання – відповідно літня чи зимова орієнтація.

Відрізнялись поховання здебільшого за положенням рук. У похованнях 1, 3 одна рука 
лежала на грудях, інша на животі; у поховання 4, 7 одна рука знаходилась на грудях, інша – 
кистю на плечі; у похованнях 6, 8 руки були зігнуті під дуже гострим кутом і складені 
кистями на плечах, у похованні 5 – одна рука на плечі, інша на стегнах, у похованнях 9, 10 
руки були покладені на стегнах. Отож, переважають варіанти з положенням рук на грудях 
та животі (шість випадків), решта три випадки – одна чи обидві руки складені на стегнах. 
Певних закономірностей у положенні рук, пов’язаних зі статтю або віком похованих, через 
незначну кількість досліджених поховань встановити не вдається.

У шести похованнях знайдені предмети туалету. Це переважно металеві скроневі 
кільця із кінцями, що заходять один за другий (поховання 2, 5), металеве дротяне кільце 
з пальця правої руки у похованні 5. У похованнях 3 і 7 знайдено по одній металевій 
намистині, у похованні 4 – металеве напівкільце-сережка?, у дитячому похованні 10 
виявлений бронзовий браслет.

Далі подаємо опис курганних насипів та поховань під ними.
Під насипом кургану № 1 (рис. 5) знаходились поховання 1 та 2, відстань між 

якими складала 0,20-0,25 м. Ями розміщені паралельно одна одній, на одній глибині, що 
може свідчити про те, що поховання здійснені одночасно.

Поховання 1 (дитяче). Яма підпрямокутної форми  із заокругленими кутами, 
довжиною 1,45 м, шириною 0,80 м, глибиною 0,75 м (тут і далі глибини подані від рівня 
сучасної денної поверхні).

Ями були зорієнтовані по лінії захід-схід з невеликим зміщенням на південь. 
У центрі ями випростано лежав кістяк дитини, головою на захід. Череп розміщений прямо. 
Права рука зігнута під прямим кутом лежала на місці живота, ліва – зігнута під гострим 
кутом кистю на грудях. Ноги витягнуті, стиснуті в п’ятках (очевидно, були зв’язані), 
Довжина кістяка 1,07 м (був частково  пошкоджений – розтягнуті частини щелепи, деякі 
хребці та пальці ніг).
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Знахідок при похованні не виявлено.
Поховання 2 (дитяче) розміщувалось північніше від поховання 1. Поховальна яма 

довжиною 1,08 м, шириною 0,60 м, глибиною 0,75 м мала овальну форму. Кістяк практично 
не зберігся – лише в західній частині ями виявлено шматочок черепа і три молочних зуба 
дитини.

Під кістками черепа виявлено металеве скроневе кільце з роз’єднаними кінцями, 
виготовлене з тонкого круглого дроту,  дещо деформоване, діаметром 12-13 мм (рис. 5, 2).

Курган № 2 розміщений на відстані 3,5 м на захід від кургану №1. Насип кургану 
№ 2 круглий в плані, висотою 0,37 м, діаметром 4 м. При зачистці підошви кургану 
на відстані 2 м на північ і на південь від центру простежені невеликі заглиблення від 
кільцевого ровика глибиною 0,10-0,15 м. На гл. 0,35 м (на рівні давнього похованого 
денного горизонту) знайдені окремі вуглинки в південно-східному і західному секторах 
кургану та скупчення деревного вугілля в північно-західній частині.

Поховання 3 (чоловіче?) (рис. 6). Поховальна яма знаходилась по центру насипу, 
орієнтована по лінії захід-схід, прямокутної форми із заокругленими кутами, довжиною 
1,80 м, шириною 0,65 м – у верхній частині, 0,55 м – в ногах, глибиною 0,90 м (1,20 м від 
вершини).

На дні могильної ями лежав кістяк дорослої людини, ймовірно, чоловіка, у 
випростаному положенні на спині, головою на захід. Череп зміщений вліво від початкового 
місця, лежить потиличною частиною доверху, нижня щелепа зламана, зміщена, дві її 
частини лежать в південній частині ями біля черепа. Руки зігнуті в ліктях, права під 
гострим кутом, кистю на плечі, ліва рука – кистю на животі. Ноги простягнуті паралельно, 
п’ятами досередини (стопа лівої ноги відсутня). Зміщені або відсутні деякі частини кістяка 
(від рук, хребців, ребер тощо). Довжина кістяка 1,60 м.

Під черепом, кістками правої руки і біля лівої стопи лежали рештки дерев’яної 
дошки, заповнення ями біля самого дна було коричневим, на дні знайдений деревний 
тлін – вірогідно, залишки дощок на дні поховальної ями.

Справа від черепа знайдено корозовану металеву литу намистину циліндричної 
форми, зі сферичними виступами, що імітують зернь, розміром: діаметр – 6 мм, 
довжина – 8,5 мм. (Рис. 6, 2). Під час розчистки на верхніх хребцях були помітні сліди 
мідного зеленого окису, певно, від металевого предмета, який не зберігся. У ногах на дні 
могильної ями знайдено уламок залізного предмета довжиною 35 мм, шириною 10 мм. 
(Рис. 6, 2).

Курган № 3 розміщений на відстані близько 1 м на північ від кургану № 1. Насип 
круглий в плані, висотою 0,44 м, діаметр близько 4 м. На глибині 0,30 м (від вершини) 
в західному секторі насипу знайдена вуглинка і один маленький уламок стінки гончарної 
посудини.

По центру насипу розчищена поховальна яма поховання 4, зорієнтована по лінії 
захід-схід.

Поховання 4 (дитяче) (рис. 7). Поховальна яма прямокутної форми із заокругленими 
кутами, довжиною 1,50 м (по дну 1,40 м), шириною 0,58 м у західній частині і 0,45 м – у 
східній (по дну відповідно 0,46 і 0,40 м). Глибина 0,70 м (1,10-1,17 м від верхівки кургану). 
У заповненні ями зрідка зустрічалися невеличкі вуглинки.

На дні ями лежав кістяк дитини, витягнутий на спині, головою на захід. Череп 
лежав на потилиці, лицевою частиною повернутий на схід і дещо нахилений вперед. Череп 
у порівнянні з тулубом доволі великий. У нижній щелепі не всі молочні зуби випали, 
помітні ще не вирослі ікла, молочні ікла ще не випали. Кістки рук зігнуті в ліктях, права 
під гострим кутом кистю покладена на середині грудей, ліва під ще більш гострим кутом – 
кистю на плечі. Ноги витягнуті п’ятами до середини. Довжина кістяка 1,20 м.

Нижче лівої скроні виявлене напівкільце з тонкого металевого дроту із загостреними 
кінцями, покритого мідним окисом, можливо, сережка, довжиною – 18 мм. (Рис. 7, 2). 
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Аналогічні бронзові предмети виявлені в похованнях могильника поблизу с. Козаровичі, 
які визначені як сережки [18, с. 162, рис. 7, 10, 11].

Курган № 4 (рис. 8) розміщувався на північний схід від курганів № 1, 2, 3, майже 
впритул до останнього. Форма насипу видовжена, витягнута по лінії  північ-південь. 
Довжина 8 м. Насип має ширину в північній частині 4 м, по центру 5 м і південній – 
3,5 м. Максимальна висота 0,67 м, причому найвища точка зміщена на північ. У північно-
західному секторі вже на глибині 0,20 м (від верхівки) при знятті насипу було виявлено 
скупчення деревного вугілля і золи, яке на глибині 0,40 м склало пляму 1,20х0,90 м. 
У профілі бровки (північний захід – південний схід), доведеної до глибини, 0,85-0,90 м, 
чітко вловлюються викиди із двох поховальних ям в північно-західній і південно-
східній половинах кургану, що складались із темно-сірого сипучого золистого ґрунту з 
вкрапленнями деревного вугілля, яке при горизонтальній зачистці фіксувались в різних 
частинах кургану, як темні плями нечітких обрисів, що змінюються з глибиною. Близько 
1,5 м від верхівки кургану на північний схід на глибині 0,60 м був знайдений уламок 
гончарної посудини (денце).

Під насипом розчищено два поховання 5 та 6 на відстані 2,6 м один від одного.
Поховання 5 (жіноче) (рис. 9). Поховальна яма із заокругленими кутами довжиною 

2 м, шириною 0,67-0,72 м. Глибина 0,40 м (1,05 від верхівки насипу), орієнтована по лінії 
захід-схід з невеликим відхиленням на південь. У південно-східній частині ями зверху над 
кістками грудної клітки і над черепом зустрічались сліди деревини – залишки дерев’яної 
плахи покладеної зверху.

На дні ями лежав кістяк, напевно, жінки, у випростаному положенні на спині, 
головою на захід. Череп лежав зміщений на 8-10 см вгору на лівому боці потиличною 
частиною доверху, нижня щелепа зміщена. Ліва рука зігнута в лікті під гострим кутом 
лежала кистю на плечі, кістки правої руки зміщені, лежала кистю, найімовірніше, на 
стегні. Ноги простягнуті, зближені в колінах (вірогідно, були зв’язані), кістки ступні майже 
відсутні. Довжина кістяка від ніг до плеча 1,30 м, загальна довжина кістяка, можливо, 
складала близько 1,60 м.

Під кістками, вздовж правої ноги і біля черепа збереглись сліди дерев’яних дощок, 
одна лежала на дні ями під кістяком по повздовжній осі, інша – зверху над кістяком.

Біля кістяка знайдено два металевих кільця, вкритих зеленим окисом. Справа від 
черепа виявлене скроневе круглодротяне кільце, з кінцями, що заходять один за другий, 
діаметром 20 мм. (Рис. 9, 2/2). З боку правої тазової кістки знайдене кільце, виготовлене 
з тонкого круглого дроту, з роз’єднаними, але зближеними кінцями, діаметром 14 мм. 
(Рис. 9, 2/1).  Судячи з місця знаходження, це скоріше було кільце, яке знаходилось на 
правій руці.

Поховання 6 (чоловіче?) (рис. 10) розміщувалось в північно-західній частині 
курганного насипу, на північ від поховання 5. Його поховальна яма, орієнтована із заходу 
на схід, мала неправильну підпрямокутну форму із заокругленими кутами довжиною 
2,40 м, шириною – 1 м в західній і 0,72 м – в східній частині. Її глибина 0,85 м (1,56-
1,60 м від вершини), отже, вона була глибша ями поховання 5 приблизно на 0,50 м.

На дні ями головою на захід лежав кістяк дорослої людини, очевидно, чоловіка. 
Череп лежить на правому боці повернутий на північний схід, лицевою частиною майже 
притулений до лівого плеча. Він нижньою відвислою щелепою упирається в кисть лівої 
руки, створюючи враження широко відкритого рота. Руки, зігнуті в ліктях під дуже гострим 
кутом, лежали кистями на плечах. Ноги простягнуті і широко розставлені п’ятками до 
середини. Кістки стоп і частково грудної клітки не збереглись. Довжина кістяка складає 
1,70 м.

У західній і східній частині ями з правої і лівої сторони на глибині 0,60-0,70 м від 
підошви кургану, а також на дні ями біля східної стінки знайдено 5 залізних масивних, 
чотирикутних в розрізі, кованих цвяхів з широкими чотирикутними шляпками (Д=20-
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25 мм), довжиною 70-90 мм, один з цвяхів рівний, решта чотири мають загнуті кінці. 
(Рис. 10, 2). Вони були повернуті шляпками до середини ями. Залишків деревини не 
знайдено. Ймовірно, цвяхами над похованням закріплювали якусь тканину.

Поховальний інвентар відсутній.
Більш раннім похованням в кургані № 4 можна вважати поховання 6. Курганний 

насип був зведений спочатку над ним. Поховання 5 є більш пізнім. Про це може свідчити 
і дещо відмінна орієнтація поховань. Могильну яму поховання 5 викопали поряд з уже 
існуючим насипом, а можливо, й частково опустили в схил існуючого насипу, від чого 
ця яма і опинилась майже на 0,50 м вище ями поховання 6 (рис. 8). Після здійснення 
поховання 5 курганний насип був досипаний над обома похованнями. Форма самого насипу 
кургану № 4 ясно вказує на пізнішу досипку.

Курган № 5 (рис. 11) був крайнім у групі північно-східної частини могильника. 
Насип круглий, діаметром 6 м, висотою 0,40 м. В курганному насипу зустрічались дрібні 
вуглинки, а на глибині 0,50 м в південно-західному секторі знайдено два уламка людських 
кісток і один уламок стінки гончарної посудини.

Поховання 7 (жіноче). (Рис. 12). Поховальна яма була зміщена від центру курганного 
насипу на південь. Орієнтована в напрямку захід-схід з невеликим відхиленням на північ. 
Форма неправильного чотирикутника з заокругленими кутами. Її довжина 2,60 м, ширина 
східної частини 1,15 м, південної – 0,60 м. Глибина 0,70 м (1,15 м від вершини).

На дні ями лежав кістяк дорослої людини, напевно, жінки, випростаний на спині. 
Череп лежав на правому боці, лицевою частиною повернутий на південь, відділений від 
шийних хребців. На ньому біля лівої скроні зафіксований круглий отвір близько 2 см в 
діаметрі (можлива причина смерті?). Ноги випростані, дещо зближені в п’ятках, в колінах 
розсунуті. Руки зігнуті в ліктях під гострим кутом, права лежить кистю на плечі, ліва 
кистю покладена на грудях. Відсутні частина шийних хребців, пальці правої руки, деякі 
кісти обох стоп. Довжина кістяка від зміщеного черепа до п’яток складає приблизно 1,65 м.

Біля черепа поховання 7 знайдена металева лита намистина, циліндричної форми, 
прикрашена трьома рядами прилягаючих один до одного сферичних виступів, по шість у 
кожному ряду – імітація зерні. Довжина намистини 8 мм, діаметр 8 мм, діаметр отвору 
3 см. (Рис. 12, 3/4).

У засипці ями знайдений залізний предмет, що складається з прямокутного стержня, 
до якого була прикріплена прямокутна пластина, певно, нижня частина ключа. Діаметр 
стержня 8 мм, пластина розміром 16х17х3 мм. (Рис. 12, 3/1).

У кутах ями знайдено уламки (верхні частини) двох залізних цвяхів з прямокутними 
стержнями і круглими шляпками. Ширина стержнів 5–6 мм, діаметри шляпок 15 і 23 мм. 
(Рис. 12, 3/2–3).

Курган № 6 (рис. 13) розміщений у групі курганів північно-східної частини 
могильника і відстоїть західніше від кургану № 5 на 10 м. Насип його круглий, висотою 
приблизно 0,30 м, діаметр 6 м. На глибині 0,40-0,50 м від сучасної поверхні в південно-
західному, південно-східному, північно-східному секторах знайдені шість дрібних уламків 
стінок від гончарних горщиків, які концентрувались в південно-східному секторі.

Поховання 8 (чоловіче?). (Рис. 14). Поховальна яма орієнтована по лінії захід-схід 
з ледь помітним відхиленням на північ. Вона мала прямокутну форму із заокругленими 
кутами, довжиною 2,35 м, шириною 0,75 м. Глибина 0,55-0,60 м (0,85–0,90 м від верхівки 
насипу).

Кістяк дорослої людини, напевно, чоловіка, лежить випростано на спині, головою 
на захід. Череп дещо схилений вліво. Руки зігнуті в ліктях під гострим кутом, кистями 
лежать на плечах. Ноги розміщені паралельно, п’ятками до середини, стопи витягнуті 
назовні. Деякі ребра і пальці рук розтягнуті землерийками. Довжина кістяка 1,53-1,55 м.

У ямі знайдено сім залізних предметів: три залізні цвяхи довжиною 80 мм (цілий) 
та 60 і 40 мм (уламки) (рис. 14, 2/3,5,7) два уламки предметів у вигляді стержнів з 
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прикріпленими до них пластинками (розміром 30-18 мм та 40х20 мм),  аналогічні предмету 
із поховання 7, які напевно є залишками ключів (рис. 14, 2/1,4), уламок невизначеного 
предмета, що нагадує цвях (65х25 мм) (рис. 14, 2/2) і  два уламки від залізних стержнів 
довжиною 30 та 24 мм з потовщеннями та загостреними кінцями, які можуть бути 
вістрями стріл (рис. 14, 2/6). На деяких предметах збереглись сліди дерева. Три цвяхи 
розміщувались по кутах поховальної ями. У четвертому кутку лежав предмет з пластинкою 
(фрагментований ключ?), а над ним – уламок невизначеного предмета.

Курган № 7 (рис. 15) відстоїть від курганів № 5 і № 6 на відстані близько 100 м 
у південно-східному напрямку і знаходиться між курганами, розкопаними в 1983 р., і 
групою курганів, розкопаними в 1978–1980 рр. Насип круглий, діаметром 6,40 м, висотою 
0,40 м. Під насипом кургану № 7 знайдено два поховання. Одне з них розміщувалося в 
центрі, інше (дитяче) – в південній частині кургану. Під насипом виявлені окремі уламки 
гончарних посудин, які зустрічались головним чином на глибині 0,40-0,60 м, переважно в 
східній половині кургану.

Поховання 9 (чоловіче). (Рис. 15, 3). Поховальна яма підпрямокутної форми з 
коритоподібним дном, орієнтована із заходу на схід з дуже незначним відхиленням на 
північ. Довжина ями 2,50 м, ширина 0,90 м – у західній і 0,80 м – у східній частинах. 
Глибина 0,75 м (1,15 м від вершини).

На дні ями лежить кістяк у випростаному положенні на спині, що належав дорослій 
людині, напевно, чоловіку. Череп лежить на потилиці, злегка повернутий вліво, нижня 
щелепа опустилася. Обидві руки складені кистями на тазових кістках. Ноги широко 
розставлені. Відсутні кістки правої стопи, кістки кистей рук, шийні хребці, деякі кістки 
були зрушені з місця. Довжина кістяка 1,62-1,63 м.

У заповненні ями знайдено 7 уламків стінок від гончарних посудин, що, вірогідно, 
належали трьом горщикам.

Поховання 10 (дитяче). (Рис. 16). Знаходилось південніше від поховання 9.
Поховальна яма овальної форми, орієнтована по лінії захід-схід з ледь помітним 

відхиленням на північ. Довжина 1,50 м, ширина 1,10 м – в західній і 1 м – у східній 
частинах. Глибина 0,70 м (1,20 від верхівки насипу). На дні ями лежав кістяк дитини у 
випростаному положенні на спині, головою на захід. Череп лежить прямо, притиснутий 
нижньою щелепою до грудей. Права рука покладена на кістки таза, ліва – невідомо, але 
наймовірніше, – на стегні. Ноги  витягнуті, розімкнуті. Кістяк значно пошкоджений, 
особливо в районі грудної клітки, відсутні кістки ступній ніг, кисті рук, ліктьова і 
променева кістки лівої руки. Довжина кістяка 1 м.

На правій руці похованого, біля ліктя, одягнутий бронзовий витий браслет із 
розширеними та розклепаними кінцями, що заходять один за другий і за формою 
наближаються до трикутника. В основі плоских закінчень знаходиться орнамент у вигляді 
трьох напівкульок, розміщених трикутником щільно одна біля одної. Діаметр браслету 
48 мм, товщина 5 мм, довжина та ширина сплощених кінців відповідно 25 мм і 8 мм. 
(Рис. 16, 2/1).

При розчистці ями біля черепа знайдений уламок кованого залізного цвяха без 
шляпки довжиною 65 мм (рис. 16, 2/2).

У засипці верхньої частини поховальної ями виявлені уламки дна і прилягаючої 
до нього нижньої частини гончарного горщика (рис. 15, 2/3). Діаметр дна 11 см, товщина 
стінки 0,8 см.

Матеріалами, що датують могильник, слугують насамперед прикраси: скроневі 
кільця, металеві намистини, перстень, бронзовий браслет. Скроневі кільця – жіноча 
прикраса, які кріпилися у коси або підвішувалися на стрічках чи ремінцях до головного 
убору. Найбільш розповсюдженими були так звані персневидні, з кінцями, що заходять 
один за другий або з кінцями, що сходяться. Саме такі знайдені в похованнях 2 та 5. Вони 
датуються в широких межах Х–ХІІІ ст. [14, с. 13]. Дві металеві намистини з поховань 
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2, 7 відносяться до одного типу т. зв. суцільнолитих крупнозернених, що імітують 
намистини із зерню. Датуються вони у широких межах ХІ–ХІІІ ст. [8, с. 67; 14, с. 155]. 
Перстень, виявлений біля правої руки поховання 5, належить до найбільш простої форми 
круглодротяних перснів, що датуються часом від початку ХІ ст. до 70-х років ХІІ ст. 
[14, с. 122]. Бронзовий браслет з поховання 10 належить до різновиду витих металевих 
браслетів, виготовлених із двох круглих дротів, що мають розклепаний або накладний 
наконечник, прикрашений, найчастіше, трьома напівкульками у вигляді фігурного 
трикутника і кринами – зображеннями рослинних пагонів, що символізували плодючість. 
Браслет із Сомкової Долини, виготовлений з бронзи, прикрашений трьома напівкульками, 
але без орнаментації на розширених кінцях, може вважатися наслідуванням широко 
розповсюджених срібних витих браслетів з накладними криноподібними наконечниками, 
зокрема, аналогіями можуть слугувати браслети зі скарбу 1936 р. із Десятинної церкви, 
датовані ХІІ ст. [19, с. 81], Городищенського скарбу ХІ ст. [7, с. 512–513, 515, рис. 7], 
київських скарбів, інших знахідок на території давньої Русі. Появу витих та плетених 
браслетів з плоскими орнаментованими наконечниками Г.Ф. Корзухіна відносить до 
другої половини ХІ ст. [6, с. 26]. Отже, бронзовий браслет з дитячого поховання 10, що 
є спрощеним варіантом популярних витих срібних браслетів, можна датувати другою 
половиною ХІ–ХІІ ст.

Датуючими знахідками часто слугує кераміка. В нашому випадку знайдені уламків 
гончарного посуду недостатньо інформативні для більш точного датування ніж досить 
загального – ХІ–ХІІІ ст.

Таким чином, за отриманими речовими матеріалами могильник може бути датований 
ХІ – початком ХІІІ ст. Частина знахідок засвідчує досить ранню нижню дату ХІ ст. 
Наявність курганних насипів теж може підтверджувати порівняно ранній час нижньої 
дати могильника, хоча потрібно враховувати й поширене явище затримання традицій в 
ідеологічній сфері, особливо характерне для сільської місцевості, достатньо віддаленої від 
найближчого міського центру – міста Переяславля Руського.

Здобуті розкопками кількох років матеріали представляють інтерес для розробки 
питань етнокультурного та соціально-побутового життя сільського населення переяславської 
округи (волості). Поряд з могильником розвідками 1979 р. знайдено поселення, вірогідно, 
синхронне могильнику [16]. Поселення розміщується безпосередньо вздовж лісу на 
північно-східному схилі долини пересохлого у цьому місці водотоку, відомого в наш час 
під назвою «Жолоб», на відстані близько 1 км на захід від могильника. На площі близько 
300х50 м зустрічаються уламки давньоруського гончарного посуду.

Обидві пам’ятки знаходяться на одному із стратегічних торгових трактів, так 
званому Басанському шляху (місцева назва «Басанка»). Цей шлях проходив по вододілу 
басейнів річок Трубежа, Броварки та Супою від верхів’їв останньої, де знаходяться відомі 
населені пункти Стара і Нова Басань, прямуючи на Золотоношу, у давнину сполучаючи 
Чернігів із південним сухопутним відрізком магістрального шляху «у грек». Нині відрізок 
цього шляху у вигляді старої ґрунтової дороги проходить західніше сучасного села Сомкова 
Долина.

Зведена таблиця поховань
курганного могильника поблизу с. Сомкова Долина

(1978–1980, 1982–1983 рр.)
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Buzyan Galyna, Lyzogub Nataliya 
The burial mounds of the Old-Russian Time near the Somkova Dolyna village
The materials of the researches of 1978-1980, 1982-1983 of burial mounds of the 11 th -13 th centuries 

near the Somkova Dolyna village of Pereyaslav-Khmelnitsky district Kyiv region are published in the article.
Key words: archaeological research, barrow cemetery, burial, burial equipment.

Рис. 1. Карта розміщення пам’яток давньоруського часу 
в районі сіл Сомкова Долина, Студеників (Жовтневе), Соснова.

Рис. 2. Карта-схема розміщення курганного могильника 
та поселення давньоруського часу поблизу с. Сомкова Долина.
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Рис. 3. Плани-схеми розміщення курганів у західній 
та північно-східній частинах могильника.

Рис. 4. Робочі моменти розкопок Сомководолинського курганного могильника: 
1 – учасники розкопок 1979 р. – (зліва направо) Т. Прядкіна, Н. Тесля, Г. Бузян, 

Є. Махно; 2 – розкопки 1978 р.; 3 – учасники розкопок 1983 р.: 
(зліва направо) Г. Бузян, Н. Каменська, Є. Махно.
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Рис. 5. Курган № 1, поховання 1 та 2: 1 – план та перетини; 
2 – знахідка: скроневе кільце з поховання 2.

Рис. 6. Поховання 3, курган № 2: 1 – план та перетин; 
2 – знахідка6 намистина металева; 3 – світлина.
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Рис. 7. Поховання 4, курган № 3: 1 – план та перетин; 
2 – знахідка: підвіска (сережка?) металева; 3 – світлина.

Рис. 8. Курган № 4, поховання 5 та 6: 1 – план та перетин; 2 – світлина.
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Рис. 9. Поховання 5, курган № 4: 1 – план та перетин; 
2 – знахідки: кільце металеве (1), скроневе кільце (2); 3 – світлина.

Рис. 10. Поховання 6, курган № 4: 1 – план та перетини; 
2 – знахідки – цвяхи залізні; 3, 4 – світлини.
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Рис. 11. Курган № 5, поховання 7: 1 – план та перетини; 2 – світлина – дослідження 
насипу кургану, на задньому плані Є.В.Махно.

Рис.12. Поховання 7, курган № 5: 1 – світлина; 2 – план та перетини; 3 – знахідки: 
уламок ключа залізного (1), цвяхи залізні (2, 3), намистина металева (4).
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Рис.13. Курган № 6, поховання 8: 1 – план та перетини; 
2 – світлина – дослідження насипу кургану.

Рис.14. Поховання 8, курган № 6: 1 – план та перетини; 
2 – знахідка – уламок ключа залізного (1), уламок предмета залізного (2), цвяхи залізні 

(3,5,7), уламок ключа? Залізного (4), уламки вістрів стріл? Залізних (6); 3 – світлина.
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Рис.15. Курган № 7, поховання 9 та 10: 
1 – план та перетини кургану № 7; 2 – світлина; 

3 – поховання 9: план та перетини; 4 – світлина поховання 9.

Рис. 16. Поховання 10, курган № 7: 1 – план та перетини; 
2 – знахідки: браслет бронзовий (1), уламок цвяха залізного (2), 

уламок посудини гончарної ХІ–ХІІ ст. (3); 3 – світлина.


