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У статті розглядається матеріали досліджень ґрунтових могильників Переяслава 
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Переяслав Руський належить до найвідоміших міських центрів Русі-України. 

Формування його містобудівної структури проходило протягом ряду століть. До основних її 
складових входили: дитинець, посад та передгороддя. З цими містобудівними структурами 
пов’язані і некрополі, матеріали досліджень яких значно розширюють джерелознавчу базу 
для розкриття політико-ідеологічних, соціально-економічних та побутових процесів громади 
Переяслава Руського. Давньоруські некрополі поділяються на два типи: курганні та ґрунтові. 
Донедавна були відомі тільки чотири курганні могильники пов’язані з містом того часу, що 
групуються на підвищеннях правого та лівого берега р. Трубіж. Їх дослідження проводилися 
Ф. І. Камінським, Д. Я. Самоквасовим, М. Ю. Бранденбургом, В. М. Щербаківським та 
Б. О. Рибаковим протягом другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.1  

Археологічні розкопки цих поховальних комплексів розпочав викладач 
Переяславського духовного училища та приватного жіночого пансіонату Ф. І. Камінський, 
дослідивши у 1870 р. декілька курганів на одному з некрополів2. У 1877 р. відомий археолог 
Д. Я. Самоквасов провів розкопки на чотирьох курганних могильниках, які, за його 
локалізацією, знаходились: «1) в урочище Альтицком, у кладбищенской церкви, при выезде 
из Переяслава на параходную пристань; 2) на выгоне у городского острога; 3) на выезде из 
Переяслава на Киев, где ярмарочная площадь у кладбищенской церкви; 4) в урочище 
Подворах при выезде из Переяслава в г. Пирятин»3. Дослідивши більше 50 курганних 
насипів, він прийшов до висновку, що за конструкцією і знахідками в них вони подібні до 
захоронень в околицях Чернігова. В 1902 р. дослідження на трьох переяславських 
могильниках продовжив М. Ю. Бранденбург, де розкопав 24 кургани4. У 1914 р. розкопки 
курганних могильників провів В. М. Щербаківський. Ним було розкопано 143 кургани на 
чотирьох курганних некрополях Переяслава: 117 – на могильнику за міською в’язницею, 6 – 
на Альтицькому могильнику, 17 – на могильнику в ур. Ярмарковщина, 3 – на Підварському 
могильнику5. У 1945 р. археологічною експедицією під керівництвом Б. О. Рибакова в 

                                                 
1 Товкайло М.Т. Матеріали дослідження давньоруського ґрунтового могильника у Переяславі / М.Т. Товкайло, 
Г.М. Бузян, Д.А. Тетеря, О.В. Юрченко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей – 
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ур. Ярмарковщині було досліджено ще 6 курганів. Слід зауважити, що на сьогодні курганні 
насипи частково збереглись тільки на могильнику в ур. Ярмарковщина6. 

Ґрунтові могильники до початку ХХІ ст. були невідомі, що пов’язано із складністю їх 
виявлення у зв’язку з відсутністю зовнішніх ознак.  

У 2003 р. на східній околиці давнього Переяслава, вперше за всю історію 
археологічних досліджень на території міста, експедицією Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» вперше виявлено новий ґрунтовий могильник 
давньоруського періоду7. У ході пошукових робіт вдалося зафіксувати п’ять зруйнованих 
поховань та встановити, що більше шестидесяти захоронень зруйновано в ході земляних 
робіт при закладанні глиняного кар’єру місцевим цегельним заводом на початку 70-х років 
ХХ ст. 

Нововідкритий некрополь розташований на краю плато лесової тераси лівого берега р. 
Трубіж, за 1,5 км на схід від дитинця літописного Переяслава Руського. Із західної сторони 
до могильника прилягає широка долина р. Трубіж (ур. Луг), підвищення якої зайняті 
давньоруським поселенням-передгороддям площею, приблизно, 10 га. (рис. 1). У 2004, 2005 
2007, 2011, 2013 та 2015 рр. науково-рятівні роботи на могильнику проводили археологічні 
експедиції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та Інституту 
археології НАН України. Загальна досліджена площа ґрунтового могильника давньоруської 
доби за ці роки складає 10018 кв. м. Проведеними на цій площі розкопками було виявлено та 
досліджено 97 поховань та ритуальний комплекс із двох вогнищ. За матеріалами досліджень 
могильник датується другою половиною ХІ – початком ХІІІ ст. 

У ході проведених робіт вивчено структуру ґрунтових нашарувань в межах 
досліджуваної площі. Так під чорноземним шаром (0,4 м) до глибини 1,0 м залягав темно-
сірий гумусований суглинок, що перекривав суглинок світло сіро-жовтого кольору, нижче 
якого з глибини 2,0 м починався материковий лес. 

Глибина залягання поховань від 0,5 до 1,6 м від сучасної поверхні, але основна частина 
з них виявлена в суглинку на глибині 0,80–1,20 м. Спостерігається досить чітка система 
розташування поховань рядами по лінії південь-північ, тобто паралельно до берегової лінії 
долини Трубежа. Відстань між рядами складає від 5–7 до 8–9 м, відстань між похованнями в 
рядах – в середньому від 5 до 8–13 м. В ряді випадків зафіксовано попарне розташування 
могил на відстані 1,0–2,0 м одна від одної,у двох випадках – розташування по-четверо, на 
відстані близько 0,1–1,0 м одна від одної. Процес захоронення відбувався рядами вздовж 
краю тераси вглиб поля. Поховання у береговій частині цвинтаря мають бути найдавнішими, 
в той час, як поховання від поля – найпізнішими. Попарне ж розташування могил очевидно 
свідчити про захоронення поруч близьких родичів.  

Поховальні ями прямокутної форми, в окремих випадках із заокругленими кутами. 
Більшість поховальних ям мали рівне дно, на яке встановлювалась дерев’яна труна з 
небіжчиком. В окремих випадках на дні ям, у головах та ногах покійника, додатково 
викопували заглиблення у вигляді поперечних ровиків на всю ширину поховальної ями, 
довжиною від 0,18 до 0,53 м та завглибшки від 0,10 до 0,15 м. Таке облаштування могильної 

                                                 
6 Тетеря Д.А. Нові матеріали до вивчення поховального обряду громади Переяслава Руського кінця ХІ – першої 
половини ХІІІ ст. / Д.А. Тетеря // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам’яткознавства. 
(Серія «Пам’яткознавство Північного регіону України, №7) – Випуск 22 (25). – Ніжин; К.: Центр 
пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – С. 121–132. 
7 Тетеря Д.А. Новий могильник на околиці Переяславля Руського / Д.А. Тетеря // Археологічні відкриття в 
Україні 2002 – 2003 рр. – К.: Шлях, 2004. – С. 310. 
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ями було пов’язане з особливостями дерев’яної поховальної конструкції іншого типу – у 
вигляді прямокутного ящика з ручками по боках та ніжками, якими слугували подовжені 
торцеві стінки домовин. За залишками трухлої деревини можна відновити первісну форму 
цих конструкцій. Отже, віко, дно та бокові стінки виготовляли зі струганих поздовжніх 
дощок, при цьому бокові дошки у верхній частині виступали за межі поховальної 
конструкції і використовувались як ручки. Тим часом, торцеві стінки робили з вертикальних 
дощок чи плах, що виступали нижче дна, тобто, вони одночасно слугували й ніжками 
поховальної конструкції. Всі деталі скріплювали за допомогою залізних цвяхів. Таку 
поховальну конструкцію з небіжчиком переносили за допомогою ручок та встановлювали на 
дно ям, при цьому її ніжки поміщалися у попередньо викопані ровики. Коли дерево 
перегнивало, череп та ступні ніг у них завалювалися, як це простежено на прикладі кількох 
поховань.  

У сучасному поховальному обряді Переяслава дещо схоже облаштування дна 
могильної ями називається «насипати пороги» або «вирізати пороги». Однак, призначення 
цієї конструктивної особливості ями в тому, щоб при встановлені труни з небіжчиком можна 
було безперешкодно витягнути рушники або линви, на яких опускають домовину. Певні 
аналогії в облаштуванні поховальної конструкції описаної вище простежуються в 
конструкції, виявленій під час розкопок поховання в Києві на території Десятинної церкви. 
Досліджений тут дерев’яний саркофаг мав бокові стінки зроблені з дощок, що виступали за 
торцеві й також могли використовуватися як ручки, а торцеві стінки – збиті з дощок, 
поставлених вертикально. 

Переважна більшість поховань здійснені за християнським обрядом: покійників ховали 
в домовинах випростано на спині. Положення рук різноманітне. Найчастіше зустрічається 
таке розміщення, коли обидві руки зігнуті в ліктях і покладені кистями на груди, живіт чи 
тазові кістки, в кількох випадках простежено складання кистей рук на ключицях або під 
підборіддям. Орієнтація поховань західна з незначними відхиленнями на північ чи південь, 
відповідно до сезону захоронення. Два поховання відрізнялися від інших положенням 
кістяка – на боку в сильно скорченому стані, в тому числі одне з них мало східну орієнтацію. 
Під час досліджень зруйнованої частини могильника в 2003 р. ближче до краю плато було 
виявлено ще одне поховання із східною орієнтацією з підібганими ногами. Також слід 
зазначити, що під час досліджень М. Ю. Бранденбургом підварського могильника у 
Переяславі в одному з курганів було виявлено безінвентарне скорчене поховання. Наявність 
таких поховань на християнському могильнику викликає особливий інтерес, оскільки вони є 
досить рідкісним явищем.  

Виявлено також цікавий, можливо, ритуальний комплекс, який складався з двох 
розміщених поряд вогнищ та ямки від стовпа. Глибина залягання обох вогнищ була 
близькою до глибини залягання переважної більшості поховань могильника. Ще одну ямку 
від стовпа було виявлено на відстані близько 5 м південніше від першого вогнища. 
Розміщення вогнищ на одній глибині з похованнями свідчить, що функціонувати вони могли 
лише за умови їх знаходження у котловані, однак його слідів у чорноземному ґрунті не 
простежено. Та обставина, що при спорудженні вогнищ не було порушено жодного з 
навколишніх поховань, а також їхнє розміщення на одному рівні, дозволяє пов’язати їх з 
могильником. Використання обрядових вогнищ на слов’янських могильниках ХІ–ХІІ ст. 
відзначав свого часу Л. Нідерле: вони розташовувалися по різному – поряд зі скелетом, над 
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ним чи під ним і, на думку дослідника, могли призначатися як для вшанування пам’яті 
померлого, так і приготування їжі для поминальної трапези. 

Під час розкопок могильника у чорноземному шарі та заповнені окремих поховальних 
ям виявлено кілька уламків гончарного посуду другої половини ХІ – середини ХІІІ ст., які 
пов’язані з періодом існування могильника. В окремих похованняхвиявлено: бронзовий 
перстень, височне кільце, вістря стріли, скляні бусини, бронзові й скляні ґудзики, рештки 
тканин, у двох захороненнях – залізний ніж8. 

Проведені дослідження дають на сьогодні можливість визначити розміри могильника у 
таких межах: протяжність вздовж краю плато р. Трубіж близько 300 м, у глиб плато – на 
відстань близько 350 м. Щоб встановити чи продовжується територія могильника у 
південному напрямку поблизу краю плато р. Трубіж, потрібно провести додаткові 
дослідження. 

Сліди ще одного ґрунтового могильника давньоруської доби виявлено за 700 м на 
південь від згаданого вище некрополя. Він як і попередній знаходиться на високому краю 
плато лівого берега р. Трубіж. Його східна межа проходить приблизно за 100 м від в’їзду на 
територію Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ 
«Переяслав» і фіксується виявленими тут під час розвідкових досліджень 2014 р. 
похованнями.Всього було вивчено чотири безінвентарні поховання давньоруської доби. У 
ході їх розчистки зафіксовано рештки дерев’яних домовин. Ще п’ять захоронень цього ж 
періоду були виявлені далі за 300 м на захід на території Музеї народної архітектури та 
побуту НІЕЗ «Переяслав» (поблизу Музею космосу)9. 

Продовження даного могильника в західному напрямі фіксує  й поховання досліджене 
археологами НІЕЗ «Переяслав» у 2017 р. Його виявлено на території Музею народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини під час земляних робіт по закладенню 
траншеї під водогін. Знаходилося воно в межах Базарної площі за 21 м від південно-східного 
кута будинку сільської управи із с. Вюнище (рис. 2). Поховання зафіксовано в траншеї на 
глибині 1,56 м від сучасної денної поверхні за кістками людини, порушеними екскаватором. 

При зачистці найбільш пониженої частини траншеї виявлено контури поховальної ями. 
Вона мала під прямокутну форму 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. 2). У заповнені ями при розчистці поховання простежено фрагменти 
деревного вугілля та виявлено уламок гончарної посудини давньоруської доби (рис. 3. 3). Ще 
один фрагмент стінки від гончарної посудини з прокресленим орнаментом у вигляді 
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горизонтальної лінії знайдено під лівою стегновою кісткою (рис. 3. 2). Поряд з ним 
зафіксованометалевий кований цвях довжиною – 6,5 см, яким очевидно скріплювались 
деталі поховальної конструкції (рис. 3. 1). За наявними матеріалами поховання можна 
віднести до давньоруського часу. Дане поховання, вказує на те, що ґрунтовий могильник 
можливо поширювався по всьому мисоподібному виступі лівого корінного берега р. Трубіж, 
територія якого нині зайнята Музеєм народної архітектури та побуту. 

Таким чином, на сьогодні можливо висловити думку про існування двох ґрунтових 
могильників на східній околиці Переяслава Руського (рис. 1). Вони розміщуються на 
території високої частини краю плато лівого берега р. Трубіж, яке піднімається над річковою 
заплавою в цьому районі на 18–20 м. Пов’язані ці некрополі, очевидно, із поселенськими 
структурами давньоруського часу в ур. Луг, Оболонь, Марченкові Луки, що існували 
неподалік та окремими частинами міста, що знаходяться на правому березі Трубежа. 
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Рис. 1. Карта-схема розміщення ґрунтових могильників  

на східній околиці Переяслава Руського 
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Рис. 2. Ґрунтовий могильник Переяслав–2: план, перетин та схема розміщення поховання 

дослідженого в 2017 р. 

 
Рис. 3 Ґрунтовий могильник Переяслав–2. Знахідки з поховання дослідженого в 2017 р.:  

1 – цвях; 2-3 – уламки кераміки 


