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Military organization of ancient rus (the end the 9th – the fi rst half of the 11th century): problems and 

prospects of the current state of research
The article provides an overview of the most relevant, in author’s opinion, and discussion problems of the 

history of formation of Ancient Rus military organization (the end the 9th – the fi rst half of the 11th century). In the 
context of the stated issues discussed following aspects: the extent and the forms of East-slavic war systems infl uence 
to Ancient Rus military organization and external infl uences (Hungarian, Khazar, Byzantinian, Scandinavian). The 
author also puts insuffi ciently explored issues of regional military system features, concerned with uneven socio-
economic and political development of individual regions, differences in natural conditions and multidirectional 
external contacts. Military structure and system of command are also requiring further study. 
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НА ТЕРИТОРІЇ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ У ПЕРЕЯСЛАВІ

У статті публікуються матеріали археологічних досліджень проведених на території 
Вознесенського монастиря у Переяславі. Розглядаються питання перспективи продовження досліджень на 
території садиби монастиря та прилеглій території. 
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Особливе місце у структурі християнської Церкви займають монастирі. Вони мали в усі 
часи свого існування значний вплив на суспільно-політичну думку, були осередками духовного і 
культурного життя, науки та учнівства. 

В історичному та церковно-релігійному розвитку монастирських комплексів давнього 
Переяслава виділяється два етапи їхнього функціонування: ХІ–ХІІІ ст. та ХVІІІ ст. Ця періодизація 
в певній мірі відображає становлення і етапи розвитку середньовічного Переяслава як одного 
з політико-адміністративних центрів Лівобережжя. Згідно історичних джерел, у першу чергу 
літописних, на території Переяслава давньоруської доби функціонувало декілька монастирів. 
На основі аналізу історичних та археологічних джерел О.В. Колибенко стверджує про існування 
в Переяславі в ХІ–ХІІ ст. одного або двох чоловічих та одного жіночого монастиря, які 
розташовувалися в «окольному місті». На його думку ще кілька монастирів розташовувалися на 
околицях міста, один з них, можливо, знаходився на території сучасного мікрорайону Борисівка, на 
березі р. Альта. [13, c. 81]. 

У ранньомодерний час, за писемними даними, в Переяславі діяли два чоловічі монастирі – 
Вознесенський та Михайлівський, які відігравали значну роль в релігійно-культурному та соціально-
економічному житті міста. Ці важливі структури давнього міста неодноразово потрапляли в поле 
вивчення та досліджень науковців та краєзнавців. Проте багато важливих та цікавих питань, що 
стосуються їх історії, діяльності, проблем охорони, збереження та музеєфікації потребують сьогодні 
більш детального вивчення та залучення значно ширшого кола джерел та матеріалів. До них у 
першу чергу належать результати археологічних досліджень та старожитності, отримані в ході їх 
проведення. Вони значно розширюють історичні дані про ці структури давнього Переяслава, які 
містять писемні та архівні джерела [20; 21].

Археологічні дослідження монастирських садиб у Переяславі ведуться ще з ХІХ ст. 
Переважна більшість із них зосереджувалась в першу чергу на території Михайлівського монастиря 
і пов’язана з пошуком та дослідженнями залишків собору св. Архистратига Михаїла, спорудженого 
в кінця ХІ ст. Початок їм поклали розвідкові дослідження, направлені на пошук залишків храму, 
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проведені в 1840 р. археологом-аматором О.С. Анєнковим [8, с. 7]. У ході цих робіт було виявлено 
залишки цієї літописної споруди та складено креслення відкритих решток храму. У подальшому 
розкопки на цій території поновлено в 1945 р. археологічною експедицією під керівництвом 
Б.О. Рибакова [18]. 1949 р. Київська археологічна експедиція АН СРСР та АН УРСР під 
керівництвом М.К. Каргера розкрила фундаменти північної та частково західної стін храму ХІ–
ХІІІ ст. та прилеглих до нього з півночі прибудов [5]. Продовжені дослідження були в 1954 р., 
результатом яких стало відкриття нових конструктивних особливостей собору давньоруського часу 

[7]. Протягом 1974 та 1975 рр. частина залишків собору ХІ ст. була розкрита та детально вивчена 
археологічною експедицією Переяслав-Хмельницького державного історичного музею [1], в 
подальшому накрита павільйоном та музеєфікована. Слід зазначити, що всі ці дослідження в першу 
чергу були направленні на пошук та вивчення конструктивних особливостей літописного храму. 
Однак у ході їх проведення було отримано й окремі матеріали, що характеризують цю територію і 
в пізньосередньовічний час. Зокрема, у збірці Національного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» знаходиться ряд старожитностей ХVІІ–ХVІІІ ст., що походять з цих досліджень.

Територія Вознесенського монастиря, площею приблизно 4,5 га, археологічно не 
досліджувалась, у зв’язку з тим, що з 1925 р. й до останнього часу (2002 р.) тут розміщувалась 
військова частина [22].

Засновано Вознесенський монастир на початку ХVІІІ ст. У настольній грамоті від 4 березня 
1702 р., виданій першому єпископу, відновленої в 1700 р. Переяславсько-Бориспільської єпархії, 
Захарію Корніловичу, вказувалося, що до неї належить ряд монастирів, в тому числі Вознесенський 
у Переяславі [9, с. 132]. Він займав територію в центральній частині Нижнього міста ХVІІ–
ХVІІІ ст., поблизу кам’яної церкви в ім’я Вознесіння Господнього, збудованої на кошти гетьмана 
Івана Мазепи в 1695–1700 рр.

У статусі кафедрального, Вознесенський монастир проіснував до 1785 р., коли указом 
імператриці Катерини ІІ єпископська кафедра яка існувала при ньому була закрита. Вознесенський 
монастир був перетворений в Архімандричий монастир другого класу. В 1793 р. архієрейська 
кафедра в монастирі була відновлена, а 1847 р. переведена в Полтаву. Монастир став позаштатною 
обителлю з невеликою кількістю ченців, управління було покладено на казначея, якого призначав 
єпископ, що знаходився в Полтаві. В такому статусі Вознесенський монастир існував аж до 
остаточного закриття після 1917 р. [10, с. 335; 11]. 

Архітектурний ансамбль монастиря формувався протягом кількох десятиліть. Після 
спорудження Вознесенського собору, фундатором якого був Іван Мазепа, в подальшому подвір’я 
монастиря розбудовувалось коштом та фундацією переяславських єпископів. 1738 р. єпископом 
Арсенієм Берлом на базі монастиря відкривається вищий навчальний заклад – колегіум, в якому в 
1751 р. викладав курс поетики визначний філософ-просвітитель Григорій Сковорода. Після пожежі 
1748 р. коли згоріли приміщення колегіуму, в 1753 р. клопотанням єпископа Іоанна Козловича 
зводиться новий цегляний будинок колегіуму. Протягом 1700–1776 рр. з південної сторони 
Вознесенської церкви, на кошти переяславського єпископа Іова Базилевича, була зведена цегляна 
триярусна дзвіниця, до якої зі східного боку у 1782 р. єпископом Іларіоном Кондратовським була 
прибудована тепла мурована церква в ім’я святої великомучениці Варвари. Окрім цих споруд 
на монастирській території розміщувались будинок для архієпископа в комплексі з дерев’яною 
теплою церквою, дім начальника училища, комора, цегляна будівля консисторії, сарай, учнівська 
лікарня, цегляний льох, гуртожиток для учнів училища, готель для богомольців, флігель для півчої, 
житловий корпус монахів, а також кухонний корпус з їдальнею, баня, сарай, лікарняний корпус. 
Північну частину монастирської садиби займав сад-парк. За топографічним описом Малоросійської 
губернії 1798–1800 рр. монастирське подвір’я мало наступний вигляд: «Внутри города монастырь 
мужескій второклассный Вознесенській, обнесенный каменною оградою; вь немь пребываніе 
имееть єпископ // Переяславській и Бориспольскій; вь ономь монастыре: церквей каменныхь первая 
Вознесенія Господня, вторая Святія великомученицы Варвары; колокольня каменная и семинария, 
вь которой преподается: граматика, поезія, риторика, красноречие, история, географія, арифметика, 
греческий и латинський язики. Учителей п’ять, учениковь до двухьсот пятидесяти человекь; келій 
каменныхь и деревянныхь осьмнадцать» [15, с. 42]. 

Ансамбль Вознесенського монастиря був однією з головних архітектурних домінант 
середомістя із кінця ХVІІ ст. до початку ХІХ ст. (Рис. 1.). Монастирський комплекс займав 
територію цілого кварталу в центрі міста і своїми архітектурними формами постійно впливав на 
композиційні рішення навколишніх забудов у наступні віки [12, c. 118]. До сьогоднішнього дня із 
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споруд монастиря збереглися лише: Вознесенський собор, дзвіниця, будинок колегіуму та частково 
підземна споруда (монастирський льох) з напівзруйнованим входом і фрагмент стіни-огорожі.

Археологічні дослідження на території Вознесенського монастиря розпочато з 2003 р., коли 
археологічною експедицією Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» було 
закладено в південній частині монастирської садиби два розвідкові шурфи. (Рис. 2). Їх вивчення 
показало, що в цій частині досить добре збереглися культурні нашарування давньоруського та 
ранньомодерного періодів [26, с. 9-13]. 

Продовжено археологічні роботи у 2006 р. [24]. У їх ході на території садиби монастиря 
було зроблено розкоп площею 18 кв.м (рис. 3, 1), здійснено шурфування, а також проведено 
обстеження збережених кам’яних споруд. 

Розкоп, розміром 6х3 м, закладено в західній частині ділянки, на місці виявленої 
давньоруської ями в шурфі 2003 р. При зачистці північно-східної, південно-східної та південно-
західної стінок розкопу зафіксовано наступну стратиграфію культурних нашарувань: 0–0,30 м – 
чорноземний шар; 0,30–0,60–0,90 м світло сірий ґрунт з уламками будівельних матеріалів 
ХІХ–ХХ ст.; 0,60–0,90 м – сірий суглинок, культурний шар кінця ХVІІ–ХVІІІ ст.; 0,90–1,10 м – 
темно-коричневий суглинок, культурний шар давньоруського періоду; 1,10–1,70 м – сірий суглинок, 
культурний шар давньоруського періоду; 1,70–1,90 м – жовто-сірий ґрунт, рівень давнього 
горизонту; 1,90 м– материковий лес. (Рис. 3, 2).

Культурний шар давньоруської доби, потужністю 0,80 м, складався з двох прошарків 
темно-коричневого (0,20 м) з вкрапленнями вугілля та сірого (0,60 м) суглинку. За знахідками 
шар датується кінцем ХІ – першою половиною ХІІІ ст. Серед виявлених у ньому старожитностей 
наймасовішу групу складають уламки керамічних виробів, з яких найбільший відсоток належить 
гончарним горщикам сірого та світло-коричневого кольору. Більшість із них видовжених пропорцій 
з діаметром вінець 16–26 см, денець 7–11 см. Переважають горщики, що мають валикові вінця та 
невисоку шийку. Значна частина з них орнаментована заглибленим орнаментом, що складався з 
декількох горизонтальних ліній. Рідше посуд прикрашено хвилястою лінією або насіннєподібними 
заглибленнями. Трапляються поєднання композицій із горизонтальних, хвилястої ліній та 
насіннєподібних заглиблень. (Рис. 4, 5-16). На окремих денцях розміщено клейма у вигляді тризуба, 
кола, подвійного кола, колеса та геометричної «плетінки» в центрі якої свастика. (Рис. 5, 1-12). 
Такий тип кераміки поширений у комплексах Лівобережжя Дніпра, Києва і датується в межах 
ХІІ – першої половини ХІІІ ст. Незначний відсоток із шару складають також вінця горщиків зі 
слабо вираженим заокругленим манжетом, характерним для виробів кінця ХІ – початку ХІІ ст. 
(Рис. 4, 1-4). Інші форми керамічного посуду представлені уламками глечиків та корчаг. Частину 
керамічного комплексу складають уламки візантійських амфор, стінки яких покриті великим або 
дрібним рифленням (рис. 5, 13-16).

Особливий інтерес викликає знайдена в заповнені культурного шару, на глибині 1,50 м від 
сучасної поверхні, рідкісна, як для Переяслава, бронзова іконка-підвіска [23]. До останнього часу 
було відомо всього дві знахідки подібного типу [25].

Іконка-підвіска відлита з олов’яно-свинцевої бронзи (спеціальний аналіз не проводився), 
одностороння, округлої форми, діаметром 3,5 см. Товщина (по краю) становить 1,5-2 мм, товщина 
основи – 1 мм. Зверху вона має вушко для підвішування висотою 7 мм, шириною 5-6 мм, діаметр 
отвору вушка 3 мм. Зображення відлите рельєфно (висота 4 мм) й досить чітке. На лицевій стороні 
міститься біблійний сюжет кінної фігури Святого Георгія Змієборця, який списом пронизує змія. 
Голова Святого Георгія повернута праворуч. Обличчя видовжене, схематичне, очі та рот зображені 
заглибинами. На голові незначним рельєфом позначено хвилясте волосся. Голова оточена німбом, 
що позначений меншим рельєфом. Георгій правою рукою тримає спис, лівою – повід коня. До 
верху списа прикріплено трикутне знамено. Рельєфом позначено елементи одягу та кінської збруї. 
Кінь повернутий головою праворуч, злегка здиблений, задньою та передньою ногами вдаряє змія. 
Край іконки обрамлений пояском, шириною 1-2 мм, який складають випуклі овали. Зворотній бік 
без зображення, плоский. (Рис. 6, 1-2).

Іконографія кінної фігури Георгія Змієборця, який пронизує списом крилатого дракона або 
змія була однією з найпоширеніших на Русі. В ній передавалась не тільки військова звитяга, але й 
ідея перемоги добра над злом. [14, с. 16]. Іконки-підвіски з ображенням подібним до нашої знахідки 
відомі з ряду пам’яток давньоруської доби, зокрема, Новгорода, Старої Рязані та інших [19, с. 62]. 
Схоже зображення знаходиться також на лицевій стороні змійовика, знайденого в Новгороді в шарі 
першої половини ХІІ ст. [19, с. 66, с. 68, рис. 24; 3, с. 44]. 
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У заповнені шару на глибині 1,30 м від сучасної поверхні виявлено також поясну залізну 
пряжку, рамка якої має напівкільцеподібну форму (рис. 6, 3). Її розмір складає 4х5 см. Подібні за 
формою пряжки виявлено на давньоруському поселенні поблизу с. Григорівка, одна з яких походить 
із шару ХІ–ХІІ ст. [16, с. 85, с. 87, рис. 44, 3, 4, 13, 19], поселенні Ліскове [17, с. 81, рис. 34, 29] та 
інших. Із залізних предметів з шару ще походить сильно корозоване вістря стріли пірамідального 
типу, поширене у ХІІ ст. (Рис. 6, 4). Знахідки з каменю представлені кам’яним точилом, заготовкою 
з пірофілітового сланцю для пряслиця (рис. 6, 5) та уламками пірофілітового сланцю. Культурний 
шар також досить насичений кістками тварин, частина з яких має сліди обробки. Зокрема виявлено 
ковзан, роги оленя з слідами обпилювання, уламки кісток з зашліфованою поверхнею.

За матеріалами з культурного шару та аналогіями знайдену нами іконку-підвіску 
можна датувати першою половиною ХІІ ст. й припустити, що її виготовлено місцевими 
майстрами. Слід зазначити, що іконку виявлено неподалік церкви-усипальні давньоруського 
часу, залишки якої дослідженні в 1953 році [6, с. 3-29]. Розкоп знаходився приблизно за 80–100 м 
на південний-схід від неї. 

Шар ХVІІ–ХVІІІ ст., як показують дослідження, на значній площі території колишнього 
монастиря зруйнований інтенсивними будівельними роботами ХVІІІ–ХХ ст. У розкопі при 
зачистці південно-східної та західної стінок зафіксовано частково збережений шар ХVІІ–ХVІІІ ст., 
потужністю 0,3 м, а також господарчу яму пов’язану з ним. Вона знаходилася в південно-західній 
частині розкопу й мала злегка похилі стінки та заокруглене дно. Глибина її від сучасної поверхні – 
1,70 м, ширина в перетині 1,50 м. Кераміка цього періоду виявлена при дослідженнях включає 
уламки гончарного посуду та поодинокі знахідки фрагментів пічних кахлів. Гончарний посуд 
представлений в основному сіро та жовтоглиняними горщиками. Вони мають злегка відігнуту шийку 
та заокруглене вінце. Прикрашені врізними горизонтальними лініями та штампом. Жовтоглиняні 
горщики орнаментовані брунатною фарбою. (Рис. 7). З інших типів виявлено уламки покришок 
до горщиків, фрагменти макітер та підсвічників. Скляні вироби представлені уламком денця від 
штофа. Знайдені уламки пічних коробчастих кахлів орнаментовані рослинним орнаментом.

У ході проведених робіт, за 16,50 м на північний захід від північно-західного кута 
Вознесенського собору, було закладено шурф № 1, розміром 2х2 м. При зачистці профілів північно-
західної, північно-східної та південно-східної стінок зафіксовано наступну стратиграфію: 0–0,20-
0,25 м – чорнозем; 0,20–0,50 м – жовто-сірий ґрунт з прошарками піску та будівельних решток 
ХІХ–ХХ ст.; 0,50–1,30 м – сірий ґрунт з будівельними рештками ХVІІІ ст.; 1,20–1,30 м – прошарок 
вапна; 1,30–1,75 м – сірий золистий суглинок. Культурний шар давньоруського часу; 1,75 м – 
материковий лес. 

При дослідженні шурфа № 1 виявлено яму пов’язану з будівництвом собору. Її глибина від 
сучасної поверхні складає 2,90 м. В ямі на глибині 1,20 м зафіксовано прошарок вапна товщиною 
0,10-0,15 см. Заповнення ями складав темно-сірий суглинок, в якому фіксувались прошарки вугілля. 
В заповнені знайдено уламки кераміки ХVІІ–ХVІІІ ст. та два уламки вінець горщиків ХV–ХVІ ст.

У шурфі закладеному біля західної стінки собору, за 1,40 м ліворуч від входу, вдалось 
простежити конструктивні особливості фундаменту собору та виявити залишки фундаменту 
пізнішої прибудови-притвору. (Рис. 10, 1). Глибина залягання фундаменту собору від сучасної 
поверхні складає 1,75 м (на час побудови 1,15-1,10 м). Нижню частину фундаменту складає 
забутовка уламками цегли, пролитими вапняковим розчином, що лежить на материковій глині. 
Внизу забутовки зафіксовано брилу каменю пісковику розміром 40х50 см. Зверху забутовки 
покладено чотири ряди цегли на вапняковому розчині. Над ними знаходиться ще чотири ряди 
цегли, що утворювали підмурок собору, а на даний час засипані ґрунтом. Розмір цегли складає 
30х15х5-6 см, товщина горизонтальних та вертикальних швів 1-1,5-2 см. 

Глибина залягання основи фундаменту прибудови – 1,40 м., фундаментна траншея не 
доведена до материка. Фундамент складають вісім рядів цегли не зв’язані з кладкою собору. 
Особливістю є широкі горизонтальні та вертикальні шви товщиною 6–7 см. 

У 2008 р. з метою уточнення культурних нашарувань в східній частині колишньої садиби 
монастиря було закладено траншею 1, довжиною 8 м, шириною 2 м. (Рис. 10, 2). Вибірку 
траншеї 1 проведено пошарово на штик лопати (0,20 м). Встановлено, що культурні нашарування 
поруйновані перекопом траншеї під теплотрасу та електрокабель. Заповнення перекопу складав 
темно-сірий суглинок. Материк фіксувався на глибині 1,90 м. У заповнені виявлено поодинокі 
знахідки давньоруського часу, зокрема уламок пірофілітового сланцю та уламок валикового вінця 
кухонного горщика.
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Знахідки пізньосередньовічної доби представлені в основному уламками побутового 
посуду та уламками пічних кахлів ХVІІІ ст. Посуд репрезентують горщики, миски, покришки. 
Горщики жовтоглиняні орнаментовані коричневою фарбою по вінцю та бочку. Орнамент складають 
горизонтальні та хвилясті лінії. Окремі по вінцях декоровані защипами. Сіроглиняні горщики 
прикрашені пролискованими смугами та штампом. Виявлено уламки миски червоноглиняної, 
зсередини вкритої білим ангобом та орнаментованої коричневою та зеленою фарбою. (Рис. 7, 5-8).

Пічні кахлі прикрашені рослинним та рослинно-геометричним орнаментом. Окремі вкриті 
зеленою поливою. З керамічних виробів виявлено ще уламок світильника. Вироби з гутного скла 
представлені фрагментом пляшки з рифленою поверхнею та уламком скляної посудини. Також в 
заповнені культурного шару виявлено два ковані цвяхи.

Під час проведення досліджень на території монастиря нами проведено візуальне 
обстеження і складено план підземної споруди-льоху (рис. 8, 2) та надбудови-входу до неї, що 
частково збереглись на монастирській території, а також залишків кам’яної стіни, якою було 
обнесено монастирську садибу в останній чверті ХVІІІ ст. Ці об’єкти сьогодні знаходяться в 
занедбаному стані і активно руйнуються. Надбудова-вхід до монастирського льоху викладена 
з цегли ХVІІІ ст. слугувала в часи функціонування монастиря входом до підземної частини. 
На сьогодні від неї збереглися лише стіни на висоту 2,50 м. (Рис. 8, 5). Її вигляд на середину 
ХІХ ст. зафіксовано на малюнку Т. Г. Шевченка, на якому зображено комплекс споруд 
Вознесенського монастиря у Переяславі (рис. 8, 1). На світлинах початку та першої половини 
ХХ ст. вона має ще гарно збережений вигляд (Рис. 9, 1-2). Очевидно, в роки Другої світової 
війни, вона, як і більшість споруд Вознесенського монастиря, зазнала певних ушкоджень, на що 
й вказує її стан на фото 1954 р. (Рис. 9, 3). Після реконструкції в 1960-х рр. вона перебувала в 
досить задовільному стані (рис. 8, 3). Розміри цієї споруди складають 4,50х4,50 м, товщина стін 
0,7-0,8 м. З північного, південного та західного боків вона мала арочні входи розміром 2,0х2,0 м, 
що вели до дверей у підземелля. На стіні ще збереглися два вмуровані крюки, на які навішувались 
дверні завіси. Сама підземна споруда складається з коридору та двох приміщень, зорієнтована по 
осі захід-схід, з ланцюжковим плануванням. (Рис. 8, 2, 4). Довжина коридору – 14,85 м, ширина – 
1,75 м. По коридору, на відстані 10,70 м від вхідної стіни, праворуч і ліворуч на висоті 0,5 м 
від підлоги розміщено дві ніши розміром – 1,90х1,70 м. Обидва приміщення льоху прямокутні 
в плані, півовальні в перетині. Розміри першого складають: довжина – 4,90 м, ширина – 5,80 м, 
другого відповідно 4,60 м та 5,80 м. Висота склепіння – 2,60 м. Цегляне мурування стін рядове 
на вапняковому розчині, простежуються сліди тинькування та побілки. На західній стіні обидвох 
приміщень вмуровані крюки для підвішування ліхтаря, збереглись частково також одвірки. 
У стінах обох приміщень влаштовано вентиляційні канали. Параметри цегли надбудови-входу та 
підземної споруди тотожні: довжина – 25-27,5-28-29-30-35 см, ширина – 14-14,5-15-15,6-15,7-15,8-
16-16,2-16,5-16,6 см, висота (товщина) – 5-5,2-5,3-5,5-5,6-5,7-5,8-6-6,4-7 см. Товщина швів складає: 
вертикальних – від 6 мм до 1-1,2-1,5-1,7 см; горизонтальних – від 1,5 до 2,3 см. Розміри цегли, 
характер цегляного мурування стін та склепіння дають можливість датувати споруду серединою – 
другою половиною ХVІІІ ст. Подібні споруди були широко поширені в ранньомодерну добу, 
зокрема, їх неодноразово досліджували на території монастирів у Києві [2, с. 34-38]. Не виключено, 
що від споруди йшли підземні відгалуження, які сполучали її з архієрейським будинком, 
колегіумом та Вознесенським собором, а на даний час замуровані. В певній мірі на це вказує 
виявлене під час реставраційних робіт підземне приміщення в колегіумі, яке знаходилось під 
підлогою центрального вестибюлю. Проте це питання потребує більш детального археологічного 
та документального вивчення. 

Від стіни-огорожі зберігся лише невеликий фрагмент в північно-східній частині 
монастирського подвір’я, на розі сучасних вулиць Шевченка та Сковороди, загальною довжиною 
57,5 м. Висота стіни від сучасної поверхні 2,50-2,90 м, товщина 1,15 м. Стіна викладена з цегли 
охристого кольору, розміром: довжина – 25-30-32-33,2-33,3-33,5-35,5 см; ширина – 15,5-16-16,3-
16,5-17 см; висота – 4,5-4,7-4,9-5-5,2-5,3-5,5 см. Товщина швів розчину: вертикальних від 1,2 до 
4 см, горизонтальних від 2 до 5 см. 

Результати проведених археологічних досліджень на території Вознесенського монастиря 
протягом 2003–2008 рр. значно розширюють джерелознавчу базу для вивчення історії та 
окремих напрямків його діяльності. Вони засвідчують активну освоєність цієї території в 
період функціонування монастиря та в давньоруський період. Отримані результати показують 
перспективність і необхідність проведення тут масштабних досліджень. У подальшому в першу 
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чергу потрібно провести пошук та вивчення підземних комунікацій, залишків архієрейського 
будинку (рис. 1) та інших монастирських споруд. Перспективними і необхідними для детального 
вивчення є ділянки прилеглі до садиби монастиря. Зокрема, територія в межах сучасного парку 
відпочинку на схід від Вознесенського монастиря. Саме тут за інформацією І.М. Самойловського 
ним у 1940 р. обстежувалися залишки підземного ходу, виявленого перед Вознесенським собором, 
на території де раніше була міська базарна площа [4, c. 25].

Продовження археологічних робіт та вивчення території Вознесенського монастиря надасть 
нову інформацію з історії функціонування монастиря, особливостей його топографічно-планувальної 
структури, господарської та культурної діяльності. Необхідно також здійснити заходи спрямовані 
на охорону та реставрацію збережених монастирських споруд, в тому числі, музеєфікацію об’єктів 
виявлених в ході археологічних досліджень.
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Dmytro Teterya
(Pereyaslav-Khmelnytsky)
Some results and prospects of archeaological research in 2003-2008 on the territory of ascension 

monastery in Pereyaslav
In the article materials of archaeological research conducted on the territory of Ascension Monastery in 

Pereyaslav are published. The questions of perspective of continuing the researches on the territory of the monastery 
and surrounding area are examined.
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Рис. 1. Схема території Вознесенського монастиря з позначенням об’єктів архітектурної 
та ландшафтної складової ХVІІІ ст.
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Рис. 2. Карта-схема садиби Вознесенського монастиря 
з позначенням місць археологічних досліджень 2003–2008 рр.
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Рис. 3. 1 – план розкопу 2006 р.; 2 – перетин південно-західної стінки розкопу
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Рис. 4. Знахідки посуду кінця ХІ – першої половини ХІІІ ст.
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Рис. 5. Знахідки виробів давньоруського часу: 1-12 – клейма на денцях посудин, 13-16 – уламки амфор
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Рис. 6. Знахідки давньоруського часу: 1-2 – бронзова іконка-підвіска; 3 – залізна пряжка; 
4 – вістря стріли; 5 – заготовка пряслиця з пірофілітового сланцю.
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Рис. 7. Знахідки посуду ХVІІ–ХVІІІ ст.
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Рис. 8. 1 – комплекс споруд Вознесенського монастиря у Переяславі. Малюнок Т.Г. Шевченка. 1845 р.; 
2 – план підземної споруди-льоху на території Вознесенського монастиря. Малюнок Д. Тетері. 2006 р.; 

3 – вхід до підземної споруди. Фото 1960-х рр.; 4-5 – сучасний стан підземної споруди-льоху
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Рис. 9. 1 – фото комплексу споруд Вознесенського монастиря першої половини ХХ ст.; 
2 – вхід-надбудова до підземної споруди-льоху. Фото початку ХХ ст.; 

3 – вхід-надбудова до підземної сплоруди-льоху. Фото 1954 р.
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Рис. 10. 1 – профіль південної (1) та північної (2) стінок шурфа 
поблизу західної стіни Вознесенського собору; 

2 – учасники археологічних розкопок на території Вознесенського монастиря у 2008 р.


