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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛЯНИИХ СПОРУД 
В. Г. ЛЯСКОРОНСЬКИМ У БАСЕЙНІ Р. БРОВАРКА

Дослідження археологічних пам’яток басейну р. Броварка 
розпочалось ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Тоді до уваги 
вчених та поціновувачів старожитностей потрапляли об’єкти, що 
мали добре виражені зовнішні ознаки на поверхні. Зокрема, городища, 
кургани, майдани та «змійові» вали. У тогочасній науковій літературі 
для їх означення часто вживалася термін «земляні споруди». У межах 
окресленого мікрорегіону розташована велика кількість пам’яток 
такого типу, тому більшість дослідників, що проводила розвідки на 
Переяславщині, не оминали його увагою. У запропонованому дописі 
йдеться про результати розвідок, що проводилися В. Г. Ляскоронським 
у басейні р. Броварка та стосувалися саме земляних споруд. У поле 
його наукового інтересу потрапили майдани та «змійові» вали.

Декілька споруд у верхів’ї р. Броварка були обстежені 
та описані ним у 1907 р. Зокрема, два майдани № 12 та № 13 
«Кугум» (за В. Г. Ляскоронським). Обидва локалізовані нами біля 
с. Ульянівка. Один – у межах сільського цвинтаря (сучасна назва 
«Хавчин кугум»)1. Інший – до 1973 р. розміщувався на території 
колишньої тракторної бригади згаданого населеного пункту й нині 
зруйнований.

Один майдан класичної круглої форми без вус (сучасна назва 
«Круглий кугум»), що розташований за 700 м на північний схід від 
околиці с. Тарасівка, теж був описаний В. Г. Ляскоронським2. Крім 
цього, дослідник оглянув споруду № 11, що локалізована за 3,5 км 
на захід від с. Чопилки3.

Під час обстеження згаданих споруд вчений звернув увагу 
на їх своєрідну назву, що побутувала серед місцевого населення – 
«Кугум». Він припустив, що цей термін має тюркське походження4.

Багато уваги у своїх працях В. Г. Ляскоронський приділяв 

1 Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы и длинные (змиевые) валы в 
области Днепровского Левобережья. Москва, 1911. С. 10.
2 Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы ... С. 13.
3 Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы … С. 10.
4 Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы .. С. 11–12.
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«змійовим» валам Переяславщини, більша частина яких розташована в 
межах басейну р. Броварка. Він неодноразово звертався до проблеми їх 
позиціонування, хронологічної атрибуції та призначення. Зокрема, 
у монографії «История Переяславльской земли с древнейших времен 
до половины ХIII ст.» він подав їх побіжну характеристику: вказав 
назву сегментів та описав загальну конфігурацію. Вчений вважав, 
що ці споруди разом із лісами та болотами складали захисну 
систему навколо давнього Переяслава5 та порівнював їх із подібними 
спорудами Правобережної Київщини6.

Результати обстеження Великого та Малого валів також були 
відображені в праці В. Г. Ляскоронського «Городища, курганы, 
майданы и длинные (змиевые) валы в области Днепровского 
Левобережья». Тут він охарактеризував їх напрямок, розміри, 
стан збереження та згадав пов’язані з ними повір’я. Також вчений 
підготував план розташування споруд7.

Окремої уваги заслуговують міркування дослідника щодо 
питання датування та призначення «змійових» валів. У своїх ранніх 
працях він ставить під сумнів версію про давньоруське датування 
споруд, що побутувала в тогочасній історіографії. Зокрема, про це 
йдеться у вже згаданій монографії «История Переяславльской земли 
с древнейших времен до половины ХIII ст.». Все ж підтримавши 
припущення про оборонну функцію валів, В. Г. Ляскоронський 
розкритикував теорію про їх будівництво за часів Володимира. 
Зокрема, стверджував, що періоду князювання останнього 
передувала тривалий період становлення та розвитку давньоруської 
держави, тому час створення валів слід відносити задовго до 
Володимира. Крім цього, земляні споруди, які охоплюють такі 
значні площі та протягуються на сотні кілометрів, на його думку, 
не можуть бути створені за правління одного князя. Як аргумент 
В. Г. Ляскоронський також використав відсутність згадок про 
будівництво валів у літописах. Та й використання земляних споруд 
як захисного елементу, за переконанням дослідника, притаманне 
не лише слов’янському населенню, а й іншим народам, що раніше 
мешкали в межах Середньої Наддніпрянщини.

5 Ляскоронський В. Г. История Переяславльской земли с древнейших времен до 
половины ХІІІ ст. 2-е изд. Киев, 1903. C. 131, 134.
6  Ляскоронський В. Г. История Переяславльской земли … C. 126.
7 Ляскоронський В. Г. Городища, курганы, майданы … C. 75–76.
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Спростовувало можливість давньоруського походження 
споруд, на думку В. Г. Ляскоронського, й те, що територія їх 
поширення виходила за межі Давньоруської держави й у літописах 
вони згадуються як вже не функціонуючі земляні насипи8. Для 
вирішення проблеми датування «змійових» валів у межах 
Середньої Наддніпрянщини він уперше спробував використати 
матеріали археологічних досліджень. Хоча результати цих до-
сліджень безпосередньо не стосувалися переяславських валів, 
але вони використовувались для умовного датування і останніх. 
Отримані В. Г. Ляскоронським результати здавались сучасникам 
логічними та цілком закономірними, всеж були помилковими. Під 
час досліджень земляних споруд Лівобережжя у долинах річок 
Псел, Сула, Ворскла та Орель, він не одноразово ототожнював 
земляні насипи скіфських городищ із «змійовими» валами 
(зокрема, й Більського)9. Відповідно артефакти скіфського часу, 
що були виявлені в культурному шарі городищ поряд із валами, 
а інколи й у самих насипах, були використані ними як датуючий 
матеріал. Таким  же чином вчений використав окремі знахідки (або 
інформацію про їх виявлення) із зруйнованих поховань курганів 
епохи бронзи та скіфського часу, що нерідко розташовувались у лінії 
валів. На підставі цього він датував «змійові» вали скіфським часом10. 
Зважаючи на головний аргумент теорії давньоруського походження 
споруд, висловленої М. О. Максимовичем11, В. Г. Ляскоронський 
все ж припускав можливість використання Володимиром створених 
раніше насипів. Загалом, він вважав, що для остаточного вирішення 
питання їх датування, необхідно провести розкопки валів та 
пов’язаних із ними городищ і курганів12. Варто зазначити, що в 
іншій своїй праці В. Г. Ляскоронський взагалі оминає питання 
датування «змійових» валів13. А дещо пізніше визнає, що вони  

8 Ляскоронський В. Г. Змиевы валы в пределах Южной России, их отношение к кур-
ганам - майданами приблизительная эпоха их возникновения. Труды ХІІІ АС. Москва, 
1907. Т. 1. С. 202–205.
9 Ляскоронський В. Г. Змиевы валы … С. 209.
10  Ляскоронський В. Г. Змиевы валы … С. 207–210.
11 Максимович М. А. О древнем вале, бuвшем еще при Владимире Святом, южнее 
Киева на границе земли печенегов. Собрание сочинений. Киев, 1877. Т. 2. С. 341.
12 Кучера М. П. Змиевы валы Среднего Поднепровья. Київ: Наукова думка, 1987. 
C. 10.
13  Кучера М. П. Змиевы валы Среднего Поднепровья … C. 11.
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створені в період Володимира Святославича14.
Загалом, результати обстежень земляних споруд, проведені 

вченим у межах басейну р. Броварка, мають важливе значення 
для вивчення минулого мікрорегіну. Особливо зважаючи 
на те, що значна частина згаданих пам’яток частково чи 
повністю зруйновані. Сьогодні описи та плани, підготовлені 
В. Г. Ляскоронським, інколи є чи не єдиним джерелом для їх 
подальшого дослідження.

14 Ляскоронський В. Г. К вопросу о местоположении в пределах Южной России ра-
йона, в котором проповедовал епископ Брунон в начале ХІ века. Пг., 1916. С. 22.


