
274

Наукові  записки  НІЕЗ  «Переяслав».  Випуск  9  (11) ,  2015

УДК 902.21/904
Олександр Прядко 

(Переяслав-Хмельницький)
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РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглянуто унікальні для території Нижнього Посулля нумізматичні знахідки та 
проаналізовано низку питань, що постали у зв’язку з цим.
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Однією з найбільш цікавих та інформативних категорій археологічних пам’яток є 
нумізматичні пам’ятки.

Метою даної статті є уведення до наукового обігу нових рідкісних нумізматичних знахідок 
з села Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області. 

На території даного населеного пункту розташований комплекс археологічних пам’яток, до 
якого входять два давньоруські городища та пізньосередньовічна фортеця ХVII ст. (Рис. 1, 4-5).

Давньоруські городища входять до Посульської оборонної лінії, яка межувала зі Степом 
кочовиків. Високий правий берег, заболоченість заплави р. Сула та її притоків робили цю місцевість 
дуже зручною для будівництва земляних оборонних споруд – городищ. Від гирла р. Сули і на 
північ до міста Лубни відомо 14 давньоруських городищ [13, с. 94-127].

Інтерес до вивчення вказаної території пояснюється тим, що Середня Наддніпрянщина 
є одним із найбагатших регіонів України за ступенем збереженості археологічних пам’яток. 
Більшість із них є законсервованими об’єктами, оскільки на їх площі після припинення активної 
життєдіяльності, у більшості випадків, не відзначається пізніша забудова.

Городища відомі за планами та описами В.Г. Ляскоронського, Л.В. Падалки, обстежувались 
Ф.Б. Копиловим, Л.Г. Брудзем, М.П. Кучерою, Ю.Ю. Моргуновим, зазначені у списках каталогів 
І.І. Ляпушкіна, П.О. Раппопорта, О.В. Сухобокова, А.В. Кузи.

На Лівобережжі Середньої Наддніпрянщини, куди входить і Нижнє Посулля, в 
давньоруський час побутували чотири основні групи монет: східні (переважно арабські), 
візантійські, західноєвропейські і власне давньоруські [15, с. 25-31].

Найбільшу групу знахідок складають куфічні дирхеми – срібні монети, що карбувались з 
695 р. в Арабському халіфаті.

Візантійські монети за своєю чисельністю складають другу групу (після дирхемів) знахідок 
на території Переяславського князівства. Їх поява відображає торгово-економічні, культурні та 
політичні контакти Русі з Візантією.

Характерна закономірність топографії візантійських монет – переважно одиночні випадкові 
знахідки. На території Переяславського князівства їх відомо в кількості 20. На зв’язки міст цього 
князівства з Візантійською Таврикою вказують знахідки на Дніпровському Лівобережжі херсоно-
візантійських монет ІІ половини ІХ ст. Ці знахідки дають уявлення про достатньо тісні та міцні 
зв’язки між сусідніми державами [8, с. 180-181].

Слід відзначити, що починаючи з кінця Х ст. на території Переяславщини з’являються мідні 
та бронзові візантійські монети.

Ще одну важливу групу монет, яка була в обігу на території переяславського Лівобережжя 
у кінці Х – на початку ХІ ст., складають давньоруські срібники та златники. Вони представлені 
поодинокими знахідками: м. Бориспіль (1815 р.), м. Переяслав-Хмельницький (2010 р.), с. Дениси 
(1912 р.), с. Ліпляве (1914 р.), с. Жовтневе (2011 р.) [8, с. 181].

Із восьми відомих монетних різновидів давньоруських монет Х–ХІ ст. на території 
Переяславського князівства знайдено п’ять різновидів (монети чотирьох типів Володимира 
Святославовича та монета з іменем «Петор») [8, с. 181].

У вересні 1958 р. поблизу села Велика Бурімка, Чорнобаївського району, Черкаської 
області вчитель історії місцевої школи Л.Г. Брудзь разом із школярами на основі відкритого листа 
ІА АН УРСР проводив розкопки на давньоруському поселенні ХІ–ХІІ ст. Ця територія серед 
жителів села Велика Бурімка має назву Селище (рис. 1, 4). Під час великих повеней ця місцевість 
у нижній частині вся заливається водою. Назва Селище розповсюджується на обширну територію, 
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яка має розміри близько 1,5х2,5 км. Урочище «Селище» знаходиться у східній частині підніжжя 
останця, який має назву «Городок». Останець – залишок високого правого берега річки Сула, який 
у процесі денутизації втратив свою цілісність. На поверхні останця розміщені два давньоруські 
городища та залишки земляних валів фортеці ХVII ст. По північному краю останця простежуються 
залишки ескарповидного давньоруського Змійового валу.

Гуртківцями-археологами було зроблено чотири поверхневі зачистки (три з них 1х1 м 
та одну 2х2 м) глибиною 20-60 см. При зачистках у трьох місцях було виявлено залишки 
напівземлянок. Каркас стін цих жител було збудовано з товстого гілля або верболозу і обмазаних 
глиною. Посеред жител є сліди складених з каменю круглих печей. Знайдені житла були всі 
спалені, бо нижняя частина стін має сліди вогню [22, с. 3]. Ймовірно це селище було зруйноване 
половцями одночасно з літописним містом Римовим у 1185 році.

У результаті розкопок було знайдено велику кількість давньоруської кераміки ХІ–ХІІ ст., 
фрагменти корчаги, керамічне пряслице, намистини з прозорого кварцу та яшми, деталь дитячої 
іграшки, яка схожа на глиняний свисток, а також унікальну монету із зображенням на ній князя 
Володимира Святославича з німбом навколо голови [21, с. 2].

Всі знахідки із розкопок на Селищі, в тому числі й срібник, були передані на зберігання 
в місцевий сільський краєзнавчий музей. Але в результаті пограбування музею срібник разом з 
іншими експонатами було викрадено.

Усі основні характеристики срібника було внесено до інвентарної книги музею. 
В 2011 році з незрозумілих причин інвентарну книгу було спалено доглядачкою музею. Опис 
унікального експоната втрачено.

Серед місцевого населення досить розповсюджені знахідки монет різних періодів під час 
польових робіт, особливо ХVІІІ – початку ХХ ст. Але трапляються й більш рідкісні знахідки. 

Так, у 2010 році жителем села Велика Бурімка під час сільськогосподарських робіт в 
урочищі «Поділ» було знайдено мідний візантійський анонімний фоліс (рис. 2-3). Саме воно 
знаходиться поряд з мисом високого правого берега річки Сули в межах села, на якому розташоване 
давньоруське городище, що має назву Місто (рис. 1). По краю цього мису в північному напрямку 
простежуються залишки ескарповидного давньоруського Змійового валу. Поділ отримав свою назву 
через те, що розташований нижче від міста-фортеці, збудованої на горі. 

Візантійський фоліс використовувався як прикраса, оскільки у верхній частині монети 
простежується наскрізний отвір діаметром 2,5 мм. 

Даний фоліс має такі характеристики: діаметр – 2,7-3 см, товщина монетного кружка – 1,5-
2 мм, вага – 13,6 г. Мідь. При карбуванні штемпель було дещо зсунуто у бік, у результаті гурт 
нерівний та скошений убік.

Аверс. Стилізоване анфасне поясне зображення Ісуса Христа, який одягнений в плащ 
та colobium (туніка без рукавів). Ліва рука піднята в жесті благословення, права рука тримає 
Євангеліє. Навколо голови німб з подвійними лініями, які розходяться по бокам та вгору. По бокам 
півколом напис, який майже не читається. За аналогічними знахідками візантійських монет напис 
мав такі літери – EMMANOVHA IX-XC [32, с. 157].

Реверс. На трьохступеневому підвищенні зображено хрест з кругами на кінцях, що 
символізують краплі крові. Вище поперечини літери ІS та ХS, тобто IhSUS/ХRISTUS (Ісус/
Христос). Нижче поперечини BASILEU та BASILE (Царь царів).

За аналогічними знахідками візантійських фолісів даний екземпляр відноситься до фоліса 
анонімного, класу «В». Роман ІІІ Аргір або Михайло ІV (з 1030–1035–1042? рр.) [32, с. 157]. 

В.В. Кропоткін при датуванні аналогічного фоліса з Воїнської Греблі визначив його як 
монету імператора Михайла ІV (1034–1041 рр.) [3 с. 95].

Всього під час археологічних досліджень давньоруського городища Воїнь було знайдено 
10 мідних візантійських монет. Сім датуються ІІ половиною Х–ХІ ст. Одна карбована в 
Константинополі в період існування так званої Латенської імперії (1204–1361 рр.). Дві монети 
визначити не вдалося через дуже погану збереженість [3, с. 144].

У жовтні 2006 р. у селі Піщане Золотоніського району Черкаської області було знайдено 
подібний до Бурімського візантійський анонімний фоліс класу «B» з двома наскрізними отворами у 
верній частині монети [16, с. 47].

Знахідки мідних візантійських монет свідчать про широкі зв’язки давньоруських 
прикордонних посульських міст із сусідніми державами. 
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Отже, наявність монет різних країн і народів на Лівобережжі Дніпра, – яскравий 
приклад розвинених товарно-грошових відносин та внутрішньо-економічних зв’язків у середині 
Переяславського князівства. 
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Рис. 1. Карта комплексу археологічних пам’яток 
в селі Велика Бурімка Чорнобаївського району Черкаської області

                      
                         Рис. 2. Аверс                                                 Рис. 3. Реверс
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Рис. 4. Давньоруське городище у східній частині села Велика Бурімка

Рис. 5. Останець у південно східній частині села Велика Бурімка

УДК 364.-787.26 
Віктор Ревега, Наталія Ревега

(Переяслав-Хмельницький)

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М. І. СІКОРСЬКОГО

У статті розглядається громадсько-політична діяльність М.І. Сікорського в місті Переяславі-
Хмельницькому на матеріалах архівного відділу виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради.

Ключові слова: М.І. Сікорський, депутат, міська рада, музей.

13 жовтня 2013 року Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» 
відзначає 90 років від дня народження Героя України, Заслуженого працівника культури, 
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, загальноукраїнських премій імені 
Д. Яворницького та В. Вернадського, доцента Державного вищого навчального закладу «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», почесного 
громадянина міста Переяслава-Хмельницького, почесного Академіка архітектури України, почесного 
діяча Єврейської ради України, фундатора Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» Сікорського Михайла Івановича.

М.І. Сікорський за 60 років перебування в місті Переяславі-Хмельницькому проявив 
себе видатним музеєзнавцем та краєзнавцем, вмілим археологом, активним пам’яткоохоронцем. 


