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Історіографія та джерельна база археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень
УДК 930.1:902.2(477.41-21)»1991/2019»

Вікторія Вовкодав,  
молодший науковий співробітник  

науково-методичного відділу охорони  
культурної спадщини НІЕЗ «Переяслав»

До розгляду пропонується історіографічний аналіз праць присвячених пам’яткам археології  

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», що внесені до Державного реєстру  

нерухомих пам’яток України. До них належать: залишки церкви-усипальні (Спаська), залишки  

Михайлівської церкви 1089 р. та курган «Хрест». Великий масив наукової літератури з цієї проблемати-

ки варто розглядати в межах двох періодів: радянського – 1954–1991 рр. та сучасного – 1991–2019 рр. У цій 

розвідці запропоновано огляд наукових праць, що вийшли друком впродовж сучасного періоду.

Ключові слова: Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», пам’ятка археології, 
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Історія дослідження пам’яток та об’єктів культурної спадщини Національного історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав» (далі НІЕЗ «Переяслав») є предметом окремої розвідки, що розробляється автором 
впродовж останніх двох років. Одним із її напрямків є історіографічний аналіз праць присвячених згаданим 
об’єктам. Запропонована публікація стосується пам’яток археології НІЕЗ «Переяслав», що внесені до Дер-
жавного реєстру нерухомих пам’яток України: залишки церкви-усипальні (Спаська), залишки Михайлівської 
церкви 1089 р. та курган «Хрест». Результати їх досліджень знайшли своє відображення у багатьох наукових 
працях, які були опубліковані від часу створення Переяслав-Хмельницького державного історичного музею 
(ПХДІМ) у 1954 р. до сьогодні. Для зручності опрацювання всього масиву публікацій з цієї проблематики, 
нами було виділено два періоди їх походження: радянський – 1954–1991 рр. та сучасний 1991–2019 рр. У попе-
редній статті нами розглянуто наукову літературу радянського періоду. Наразі пропонуємо огляд публікацій, 
що вийшли друком після розпаду Радянського Союзу та утворення незалежної української держави. Розроб-
ка згаданого комплексного дослідження потребує історіографічного опрацювання згаданих наукових праць, 
їх систематизації та класифікації.

Для успішної реалізації завдань цієї розвідки серед наукових публікацій, що виходила впродовж  
1991–2019 рр., ми виділили на дві групи відповідно до їх тематичного наповнення. До першої – віднесені студії, 
що безпосередньо присвячені дослідженню вказаних об’єктів. Іншу складають публікації, у яких вони лише 
побіжно згадані. До них належать праці узагальнюючого або фрагментарного характеру, пов’язані з вивчен-
ням певного хронологічного періоду історії Переяславщини або ж розвідки з огляду історіографії археоло-
гічних досліджень в Україні.

Насамперед варто зазначити, впродовж окресленого періоду провідну роль у вивченні минулого Пере-
яславщини відігравав Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний заповідник (далі ПХДІКЗ), 
який у 1999 р. було перейменовано на НІЕЗ «Переяслав». Зокрема, вагоме місце в дослідженні пам’яток  
археології Заповідника продовжують належить співробітникам археологічного відділу та постійно діючої 
археологічної експедиції. Також із середини 1990-их рр. важливу роль у вивченні археологічних об’єктів  
м. Переяслава відіграла лабораторія археологічних досліджень, створена при кафедрі історії та культури 
України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
(з 2020 р. – Університет Григорія Сковороди в Переяславі). Викладачі, аспіранти та студенти університету 
брали активну участь у роботі експедицій на території міста. Дещо зменшилась частка досліджень, реалізо-
ваних археологами профільних установ Києва, Москви та Санкт-Петербурга.

До першої виділеної нами групи слід віднести праці П. А. Раппопорта. У монографії «Древнерусская 
архитектура» автор у стислій формі подає історію давньоруської архітектури. Найбільше уваги він приділяє 
храму Архистратига Михаїла, описуючи його планування та етапи розбудови в архітектурний комплекс. Зга-
дуються також інші давньоруські кам’яні споруд Переяславля Руського, серед яких є і Спаська церква (Раппо-
порт 1993). Інше дослідження «Строительное производство Древней Русі (X–XIII вв.)» присвячене будівничій 
справі давньоруських майстрів із детальним описом матеріалів і технології будівництва кам’яних будівель 
X–XIII ст. Автор спробував визначити дні закладення кам’яних храмів по азимуту. Так, апсида Спаської цер-
кви була закладена з 28 квітня по 16 серпня за новим стилем або з 24 квітня по 6 серпня за старим стилем,  
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що свідчить про співпадіння днів закладки церкви з днем святкування Святого Спаса (Раппопорт 1994,  
с. 7, 35, 48–49, 52, 55, 68, 86, 99,111–112). 

Кам’яні споруди переяславської архітектурної школи періоду Київської Русі розглядала в своєму  
дослідженні Г. М. Бузян. Вона доводить, що їх будівництво за короткий час свідчить: про величезні кошти, які 
мали в своєму розпорядженні князь та єпископ; про наявність кваліфікованих будівельників; про існування 
переяславської архітектурної школи (Бузян 1994).

М. І. Сікорський та Т. Г. Мовша у спільній публікації «Музей і культура» також згадують давньоруські 
культові споруди, матеріали розкопок яких стали основою для створення археологічного музею над залиш-
ками церкви-усипальні (Спаської) (Сікорський, Мовша 1996).

У монографії «Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини (археологічні джерела)» Ол. В. Коли-
бенко та О. В. Колибенко подали історію досліджень археологічних пам’яток Переяславщини з середини 
ХІХ  ст. й до 2005 р. Вона стала першою спробою узагальнити та систематизувати накопичений матеріал 
щодо вивчення археологічних пам’яток Переяславщини. Автори запропоновали свою періодизацію історії 
археологічних досліджень регіону та дали детальну характеристику кожному періоду, перелік дослідників та 
експедицій, описали характер та хід цих досліджень. Неодноразово в праці згадуються давньоруські кам’яні 
споруди, а серед них і Михайлівський собор XI ст. та Спаська церква-усипальниця 1089 р. (Колибенко, Коли-
бенко 2005)

Про результати багаторічних розкопок давньоруського Переяслава йдеться у публікаціях О. В. Коли-
бенка «Основні результати та перспективи археологічних досліджень Переяславля Руського» (2005) та  
«Історико-археологічне вивчення Переяславля Руського та Переяславщини (середньовічної Переяслав-
ської волості): сучасний стан та перспективи» (Колибенко 2010). Проблемам хронології культових пам’яток  
давньоруського часу та їх історіографічним дослідженням присвячена інша його праця «Деякі пробле-
ми хронології культових пам’яток Переяславля Руського» (Колибенко 2006), якій передували дослідження  
Д. Г. Хрустальова (Хрустальов 2002, с. 294–295) та А. В. Назаренка (Назаренко 2007, с. 103). Останній ствер-
джував, що під час будівництва Спаської церкви митрополита Єфрема взагалі не було в живих і її зводили  
на замовлення інших знатних осіб.

У колективній монографії Г. М. Бузян, Л. М. Набок, М. В. Роздобудька та Д. А. Тетері «Нариси з історії 
давнього Переяслава» йдеться про найбільш яскраві та важливі сторінки з історії м. Переяслава з найдав-
ніших часів до кінця XVIII ст. Пам’ятки археології НІЕЗ «Переяслав» теж згадуються у ній. Так, інформацію 
про курган «Хрест» можна знайти в першому розділі під назвою «Передісторія Переяслава», який підготував  
М. В. Роздобудько. Дослідник у контексті історичного заселення переяславського Лівобережжя розпові-
дає про підкурганні поховання культури багатоваликової кераміки, а похованого у вище згаданому кургані  
відносить до елітарної верстви воїнів-колісничих. Оскільки кістяк чоловіка двохметрового зросту лежав у 
зотлій дерев’яній труні (колісниці) овальної форми (Бузян та ін. 2007, с 15–20). У другому та третьому розділах 
книги Г. М. Бузян та Д. А. Тетеря розповідають про різні етапи археологічного вивчення та історію забудови 
давнього Переяслава, діяльність видатних церковних діячів (єпископи Єфрем Переяславський, Євфимій та 
Симеон). Окремі сторінки монографії присвячені Собору св. Архистратига Михаїла, який був композицій-
ним центром переяславського дитинця. Так, досить детально розповідається про історію його побудови та 
подальшу долю, про його роль у суспільно-політичному житті Переяславської землі, а також наводяться літо-
писні згадки про нього. Порівняно мало інформації авторами подано про Спаську церкву, яку було спалено 
під час монгольського нашестя на місто (Бузян та ін. 2007, с. 159).

Збільшення інтересу до архітектурної спадщини, а особливо до культових споруд призвело до появи  
монографічного дослідження Л. М. Набок і О. В. Колибенка «Православні храми Переяславщини: історія,  
дослідження, сучасність». Автори зібрали інформацію церковно-історичного змісту про православні  
громади та культові споруди м. Переяслава та сіл району. Відомості про давньоруські храми міста подаються 
в повному, розгорнутому вигляді, від появи в літописних згадках та історії дослідження до архітектурних 
особливостей та призначення (Набок, Колибенко 2007, с. 19–32, 70–75).

Основні тенденції розвитку мистецтва середньовічного Переяслава в контексті давньоруської культури 
виділив В. Г. Пуцко. У своїй праці «Переяслав у історії давньоруського мистецтва (ХІ–ХІІІ ст.)» він зосередив 
свою увагу на дослідженні архітектурних споруд і вивченні нечисленних зразків художнього ремесла. В опи-
сі собору Архангела Михаїла автор зазначає про те, що його архітектурні форми виявилися незвичайними 
для давньоруського сакрального будівництва і припускає його генетичну спорідненість із царгородським 
колом споруд. Найбільше уваги В. Г. Пуцко приділив внутрішньому оздобленню собору: фрескам, розписам 
та творам пластичного мистецтва. Також він згадує і про хорос-лампадофор із Спаської церкви, який, на його 
думку, за структурою близький до грецьких хоросів XIII ст. (Пуцко 2008, с. 239–240).
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Російський дослідник О. М. Іоаннісян у своїй статті «Зодчество древнего Переяславля ХІ–ХІІ веков  

и его место в общей картине развития зодчества Древней Руси» розглядає переяславські пам’ятки XI–XII ст. 
у загальній картині розвитку давньоруського зодчества. Він підкреслює нетиповість переяславського бу-
дівництва та явну орієнтацію на візантійську архітектуру. Переяславське зодчество, за його словами, стало  
відчутним поштовхом для розвитку більш віддалених центрів: Суздаля, Пскова, Ладоги, Новгорода і Володи-
мира-Волинського (Іоаннісян 2008, с. 174–178, 198).

Особливостям технологічного виробництва плінфи Переяславля Руського кінця ХІ–ХІІ ст. присвячена 
стаття Д. Д. Йолшина «Плинфа Переяславля Русского». Автор виділяє два будівельні періоди її побутування: 
перший – кінець ХІ – перша чверть ХІІ ст., другий – 1130-ті – 1140-ві рр.). Він звернув увагу на унікальну техно-
логію та саму форму плінфи, яку використовували під час будівництва давньоруських храмів. Крім того, він 
зазначає, що собору Архангела Михаїла притаманний великий формат плінфи, а Спаській церкві – наймен-
ший (Йолшин 2008, с. 213).

Дослідженням переяславської плінфи зі скошеними краями займався О. К. Сиромятніков. У його роботі 
«До питання про формування плінфи із скошеними краями Х–ХІ ст.» висунуто дві гіпотези, які пояснюють 
наявність ранньої плінфи в кладці храму св. Архистратига Михаїла кінця ХІ ст.: повторне використання бу-
дівельних матеріалів або Михайлівський храм і церква Воздвиження Чесного хреста – одна й та ж споруда 
(Сиромятніков 2004).

В. К. Козюба на основі аналізу архітектурних особливостей Спаської церкви (прибудови з західного боку, 
форми пілястр, двохстовпності, наявності двох порталів та плінфи малого формату) прийшов до висновків, 
що вона входила до монастирського комплексу та є найпізнішою серед переяславських культових споруд 
давньоруського часу. Автор зробив спробу її вузького датування – 20–30-ми рр. ХІІ ст. (Козюба 2004, с. 26).

Упродовж останніх років на основі архівних матеріалів, археологічних досліджень та спогадів окремих 
осіб з’явилися окремі публікації, присвячені створенню, діяльності та розвитку музеїв м. Переяслава. У ви-
пуску 5 (7) збірника наукових статей «Переяславіка» вступна стаття присвячена 30-річчю зі дня створен-
ня Археологічного відділу, в якій детально розповідається про історію його створення та функціонування.  
Водночас, значна увага приділена Археологічному музею (залишки церкви-усипальні), археологічному розді-
лу Музею архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, Музею архітектури давньоруського Переяслава 
(залишки Михайлівського собору) та археологічним розвідкам на території Переяслава та Переяслав-Хмель-
ницького району. Матеріали вміщують таблицю з переліком археологічних досліджень, проведених НІЕЗ 
«Переяслав» упродовж 1947–1999 рр. або здійснених за участі його співробітників (Археологічному… 2011).

Монографія М. В. Роздобудька «Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки» дає уявлення 
про різночасові археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я. У одному з розділів книги автор розповідає 
про історію та музеєфікацію кургану «Хрест», на зразок відомої Могили Атея. Історії дослідження давньо-
руських пам’яток, зокрема й залишків Михайлівського собору присвячений інший розділ під назвою «Загад-
ки Єпископської брами» (Роздобудько 2015, с. 111–128, 258–291).

Варто також згадати монографію Ю. Ю. Моргунова під назвою «Историческая география Переяслав-
ской земли (Святослав Игоревич  – Ярополк Владимирович)». Вона присвячена вивченню історичної гео-
графії південної частини Переяславської землі другої пол. X–1132 р. Основними джерелами даної праці є 
літописні та археологічні пам’ятки. Не оминув автор і пам’яток, що становлять інтерес для нас. Так, характе-
ризуючи процес християнізації населення Переяславської землі, він зупиняється на будівничий діяльності 
митрополита Єфрема та Володимира Мономаха. Зокрема, у тексті згадується про завершення будівництва та 
благоустрій кафедрального храму – собору св. Михайла 1089 р. та домонгольського храма-усипальні (Спась-
ку) (Моргунов 2019, с. 266–267). Крім того, у примітці 32 «Собор св. Михаила в Переяслове» він більш деталь-
но подає історію досліджень залишків собору та його архітектурні особливості. Автор вважає, що саме ця 
пам’ятка є прикладом того, що в Переяславі на той час сформувалася самостійна архітектурна школа. Згаду-
ється також і про виявлення трьох актових печаток в одній із прибудов храму, що свідчить про розміщення 
там чи в сусідній приміщеннях єпископського архіву (Моргунов 2019, с. 293). Інша примітка 37 «Остатки по-
садской церкви-усыпальницы» присвячена архітектурі та історії досліджень церкви-усипальні. Багато уваги 
Ю. Ю. Моргунов приділив особі замовника споруди та часу її створення (Моргунов 2019, с. 295–296).

Ще однією працею 2019 р. є колективна монографія «Короткий нарис історії Переяслава». У ній ви-
світлено основні історичні етапи розвитку міста Переяслава з X ст. по XXI ст. У розділі «Переяславль Русь-
кий» О. В. Колибенко подає основні історичні події та пов’язані з ними персоналії кінця X – першої поло-
вини XIII  ст., а також подає інформацію про низку археологічних об’єктів. Так, у описі «окольного міста» 
автор зазначає, що одноапсидну двостовпну церкву-усипальню св. Спаса збудували на кошти одного з пе-
реяславських бояр – Оргостя (Орогостя). Подібна думка викладена і в інших дослідженнях О. В. Колибенка  
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(Колибенко 2001; Колибенко 2006, с. 16–17), Ол. В. Колибенка (Колибенко, Колибенко 2018, с. 70–90) та  
В. О. Колибенка (Колибенко 2018, c. 33), які спростовують версію про побудову церкви на замовлення бояри-
на Ратибора таких дослідників як М. В. Новосьолов та Д. Г. Хрустальов (Новосьолов, Хрустальов 2003, с. 75). 
Грандіозна розбудова міста, а з нею і побудова собору св. Архистратига Михаїла переяславським єпископом 
(митрополитом) Єфремом, сформувала остаточний вигляд єпископської частини дитинця. Біля собору, як 
зазначає О. В. Колибенко, було поховано синів Володимира Мономаха Андрія Володимировича Доброго та 
Святослава Володимировича й внука Юрія Долгорукого Володимира Глібовича. Саме тому собор св. Архи-
стратига Михаїла назвали родинною усипальнею Мономаховичів (Колибенко 1999; Колибенко 2001; Коли-
бенко 2001; Набок 2007; Іваненко та ін. 2019).

Важливе місце серед праць другої групи посідає стаття М. В. Роздобудька «Проблеми охорони та збере-
ження визначних пам’яток давньоруського Переяслава», у якій автор запропонував низку заходів, спрямо-
ваних на створення музею просто неба під назвою «Давньоруське місто» і збереженню історичних пам’яток 
для нащадків. Насамперед, автор зазначив на необхідності реалізації наступних кроків: виділення довкола 
залишків собору св. Архистратига Михаїла заповідної зони площею до 2 га; вилучення з приватного корис-
тування певної кількості ділянок, на яких розміщені видатні монументальні пам’ятки давньоруського зодче-
ства; надання статусу заповідної зони окремим, найбільш збереженим фрагментам оборонних споруд міста 
та запровадити диференційований режим для решти ділянок валу; включення реліктів давньої містобуді-
вельної структури в генеральний план міста; виокремлення з сучасного кладовища в ур. Ярмарківщина те-
риторії курганного могильника з охоронною зоною довкола нього; розширення охоронної зони історичного 
ландшафту (Роздобудько 2005, с. 154).

Ідеї М. В. Роздобудька знайшли своє відображення в роботі Г. М. Бузян «Про дослідження, збереження 
та музеєфікацію давньоруських культових пам’яток Переяслава», але з більш детальним комплексом заходів, 
які сприятимуть охороні, збереженню, вивченню та музеєфікації археолого-архітектурних давньоруських 
монументальних споруд м. Переяслава (Бузян 2006).

Сучасний стан збереження археологічної спадщини Переяславщини аналізує Н. І. Мінаєва у своїй  
роботі «Основні чинники руйнації археологічних пам’яток давньоруського часу на Переяславщині». Ав-
тор визнала основні фактори, що призводять до руйнації пам’яток: антропогенні причини (95,3%), розмив  
водосховищем (35%), будівництво (28,3%), природний фактор (4,7%). Для вирішення цієї проблеми запро-
поновано використання закордонного досвіду дослідження і консервації пам’яток та розробка «ефективної 
програми по моніторингу археологічної спадщини» (Мінаєва 2008, с. 534).

До другої групи також слід віднести кілька публікацій у журналі «Археологія», що в тій чи іншій мірі  
стосуються пам’яток археології НІЕЗ «Переяслав». Серед них: «Нові дослідження Воскресенської церкви  
в Переяславі-Хмельницькому» В. О. Харламова і Г. В. Трофименка (Харламов, Трофименко 1992), «Про похо-
дження Переяславля Руського» (Колибенко 1999) О. В. Колибенка та «Згадка Зарубського монастиря» (Мак-
симов, Степанович 2001) Є. В. Максимова та О. С. Степановича.

Про дослідження на території Михайлівського монастиря побіжно згадано в окремих працях Д. А. Тете-
рі та М. Т. Товкайла (Тетеря, Товкайло 2000, с. 58), С. М. Вовкодава та О. В. Юрченка (Вовкодав, Юрченко 2004), 
Д. А. Тетері (Тетеря 2015).

Зв’язок давньоруського Переяславля з ранньомодерним Переяславом показано в публікації О. В. Юр-
ченка «Давньоруська спадщина пізньосередньовічного Переяслава» (Юрченко 2005, с. 157). Також варто  
згадати іншу його публікацію, у якій подано спробу історіографічного аналізу археологічних досліджень  
старожитностей та пам’яток Переяславщини впродовж ХІХ ст. (Юрченко 2012).

Дослідниця пам’яток архітектури та містобудування м. Переяслава Л. М. Набок неодноразово у своїх 
досліджень згадує культові давньоруські споруди XI ст. (Набок 2007; Набок 2009). У публікації «Храми Переяс-
лава – досвід музеєфікації та перспективи розвитку культурного туризму» вона класифікує культові пам’ят-
ки м. Переяслава та району, визначає етапи охоронних заходів, необхідних для їх збереження, розглядає їх  
потенціал у туристичній сфері та подає перелік музеєфікованих культових споруд (Набок 2009).

Значний масив публікацій про археологічні пам’ятки містить збірник наукових статей «Переяславіка». 
Так, про іконку з зображенням Георгія Змієборця, яка могла мати відношення до Спаської церкви-усипальні  
йдеться у публікаціях Д. А. Тетері На думку автора, вона належала особі церковного сану, яка втратила її  
під час міжусобних війн першої половини ХІІ ст. За його переконанням, Спаська церква тоді називалася 
Георгієвською і входила або прилягала до території одного з монастирів, які існували тут в давньорусь-
кий час (Тетеря 2008, с. 40; Тетеря 2009). Натомість Ол. В. Колибенко і О. В. Колибенко у своєму дослідженні 
«Нові «предмети особистого благочестя» в колекції НІЕЗ «Переяслав» та деякі проблеми атрибуції підвісок 
зі знаками Рюриковичів» визначили інший час походження підвіски-іконки. Спираючись на її подібність  
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Історіографія та джерельна база археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень
до новгородської іконки (30–60-ті рр. XII ст.), вони продатували знахідку другою чвертю – серединою ХІІ ст. 
(Колибенко, Колибенко 2008, с. 118).

Бронзовим освітлювальним пристроям, що знайдені під час розкопок переяславських монументальних 
споруд, присвячена стаття Є. І. Архипової «Церковные осветительные приборы ХІ–ХІІІ вв. из Переяслава 
Южного». Ідентифікація предметів проводилася за візантійською традицією тому, що зразки освітлюваль-
них пристроїв потрапили на Русь разом із християнством із Візантії. Порівняння з аналогами, знайденими в 
інших містах Русі, показало їх однотипність і стандартизацію та дозволило датувати час побутування таких 
речей ХІІ – першою половиною ХІІІ ст. Авторка також встановила, що так званий «хорос» із Спаської церкви, 
насправді є багатосвічником-панікадилом. Крім того, під час його реконструкції використано частини від 
різних світильників, які були знайдені М. К. Каргером у 1952–1953 рр. Така ж сама участь спіткала й підсвіч-
ник-канделябр із цієї ж церкви. Схожі уламки бронзових світильників були знайдені під час розкопок інших 
давньоруських храмів м. Переяслава: Спаського, Воскресінського, Михайлівського (Архипова 2008, с. 245)

Ю. В. Авраменко та В. Вишаровський, описуючи великий архієрейський обряд освячення церкви  
св. Архангела Михаїла в м. Переяславі 20 січня 2011 р., звертають увагу на історію побудови храму XI ст., над 
залишками якого збудована сучасна церковна споруда (Авраменко, Вишаровський 2014, с. 14).

Н. В. Лизогуб (Костенко) у своїх публікаціях «Роман Юра – дослідник архітектурних пам’яток княжого 
Переяслава» та «Археологічна спадщина давньоруського Переяслава в контексті досліджень Романа Юри: 
пам’яткоохоронний аспект» розглядає внесок Р. О. Юри в дослідження архітектури давньоруського Переяс-
лава: Михайлівський собор 1089 р., Єпископський палац, Єпископську браму та рештки кам’яної громадської 
споруди кінця XI ст. (Лизогуб 2012; Лизогуб 2019).

Про діяльність св. Єфрема та побудований ним Михайлівський собор йдеться в праці Н. Г. Ткаченко  
«До історії канонізації святих Переяславської землі» (Ткаченко 2014, с. 192–193). Подібну інформацію пода-
но в публікації Т. Г. Богуш «Ікони архистратига Михаїла в іконописній колекції Національного історико- 
етнографічного заповідника «Переслав» (Богуш 2008, с. 163).

Ю. А. Мицик та І. Ю. Тарасенко у своїй публікації «Важливий твір XIX ст. про церкви Переяслава»  
вводять до наукового обігу джерело з історії православних церков Переяслава «Исторические сведения  
о церквях Полтавской епархии уездного города Переяславля», де згадується Михайлівська церква XI ст.  
Як стверджує автор цього джерела, Михайлівська церква була заснована в 1105 р. переяславським митропо-
литом Єфремом і була вщент зруйнована під час навали орди Батия. Його відбудова почалася вже у 1711 р. 
(Мицик, Тарасенко 2017).

Зв’язок курганних поховальних споруд території давнього Переяслава з творчим доробком Т. Г. Шев-
ченка розглядали С. А. Тетеря та Д. А. Тетеря. Автори підтримали думку сучасних дослідників щодо при-
належності кургану «Хрест» до бабинської культури (Тетеря, Тетеря 2015, с. 194–195; Тетеря, Тетеря 2015,  
с. 31) Подібні дослідження проводили Ол. В. Колибенко та О. В. Колибенко, які спростували думку багатьох  
краєзнавців і довели помилковість тотожності цього кургану з «Виблою могилою», описаною Т. Г. Шевчен-
ком в повісті «Близнецы» (Колибенко, Колибенко 2014, с. 277–278).

Важливе значення для вивчення минулого Переяславщини мала особистість М. І. Сікорського, якого 
вважають засновником переяславської археологічної школи. Саме про його внесок у дослідження археоло-
гічних пам’яток йдеться в публікаціях О. І. Тонконог та В. М. Шакули (Тонконог, Шакула 2011), О. В. Юрченка 
та О. В. Колибенка (Юрченко, Колибенко 2013), Г. М. Бузян (Бузян 2017), а також у колективній монографії 
«Михайло Іванович Сікорський: творець історії й хранитель часу». Так, Г. М. Бузян охарактеризувала участь 
М. Сікорського в археологічні дослідженнях на Переяславщині впродовж 1950–1980-их рр., який досліджу-
вав не лише археолого-архітектурні пам’ятки давньоруського Переяслава, а й пам’ятки заплави та долини  
р. Дніпро, долин Трубежа та Супою. Особливу увагу автор приділив музеєфікації Спаської церкви-усипальні 
XI ст., над залишками якої у 1955 р. був зведений павільйон Археологічного музею. Також згадується і музеє-
фікація кургану «Хрест» епохи бронзи в 1966 р. і повторні розкопки Михайлівської церкви XI ст. (Бузян 2013, 
с. 140, 143–144).

Ю. С. Фігурний у низці своїх публікацій також досліджує внесок М. І. Сікорського та його колег  
(М. Жама, Є. Іщенка, П. Щербини, О. Юзвікової та ін.) у розвиток музейної справи на Переяславщині  
(Фігурний 2018). Так, у статті «Роль Михайла Сікорського у дослідженні, музеєфікації та збереженні му-
зейних колекцій у Переяславі-Хмельницькому» автор згадує про музеєфікацію поховального комплексу 
(курган «Хрест»), що знаходиться в безпосередній близькості з Музеєм народної архітектури та побуту Се-
редньої Наддніпрянщини. Цікавою інформацією для дослідників цієї пам’ятки є спогади Н. Ткаченко про 
реставраційні роботи та відкриття комплексу для екскурсійного огляду. Не оминув автор також і створення  
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павільйону Археологічного музею над, виявленими у 1953 р., залишками церкви-усипальні (Спаської). Саме 
вони стали першим в Переяславі музеєфікованим археологічним об’єктом (Фігурний 2019). 

Серед дослідників Переяславської землі варто згадати і С. В. Таранця, який у своїй монографії згадує 
кам’яний храм Архистратига Михаїла, при якому в давньоруській час існувала кафедра переяславських  
митрополитів і функціонувала до татаро-монгольської навали 1239 р. (Таранець 2019, с. 76).

Історіографічний аналіз наведених вище праць із проблеми дослідження ми дійшли до таких виснов-
ків. По-перше, потрібно зазначити, що провідною проблематикою досліджень впродовж 1991–2019 рр. зали-
шалася давньоруська історія Переяслава, що сприяло вивченню пам’яток археології НІЕЗ «Переяслав» XI ст. 
Про це свідчить збільшення кількості публікацій, присвячені цим об’єктам. 

По-друге, слід зазначити, що в цей період відсутні спеціалізовані праці, присвячені дослідженню  
згаданих вище пам’яток археології. У більшості публікацій автори розглядали їх побіжно або в контексті  
висвітлення певної проблеми чи під час дослідження історії регіону. 

По-третє, існує невелика кількість праць про дослідження кургану «Хрест». Здебільшого він згадується в 
контексті розгляду інших археологічних пам’яток епохи бронзи або під час дослідження дотичної тематики.

Та не зважаючи на все це, існування такого великого масиву наукової літератури, яка в тій чи іншій 
мірі присвячена вивченню пам’яток археології НІЕЗ «Переяслав», свідчить про значний інтерес дослідників  
до цих об’єктів. На нашу думку, це пов’язано з функціонуванням місцевих наукових установ, таких як НІЕЗ 
«Переяслав» та «Університет Григорія Сковороди в Переяславі», на базі якого в середині 90-их рр. XX ст. ство-
рено лабораторію археологічних досліджень (з 2010 р. – імені М. І. Сікорського).

Також слід зауважити, що пророблена нами робота зі збору та систематизації наукової літератури про 
згадані вище пам’ятки археології в подальшому буле використана під час створення бібліографічного покаж-
чика праць, присвячених пам’ятки, які перебувають в оперативному управлінні НІЕЗ «Переяслав».
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The historiographical analysis of works about the archeological monuments of the National Historical  

and Ethnographic Reserve «Pereiaslav» is offered for consideration. They are included in the State Register  

of Immovable Monuments of Ukraine. These are the remains of the Spaska’s Сhurch, the remains of St. Michael’s 

Church in 1089 and the mound «Cross».

The scientific literature on this issue should be considered within two periods: the Soviet period– 1954–1991  

and modern period– 1991–2019. This study offers an overview of scientific papers published during the modern 

period.

For convenience, all publications are grouped by type of thematic content. The first group is works in which these 

monuments are given a lot of attention, the second is works where they are mentioned in passing.
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Історіографія та джерельна база археологічних та архітектурно-фортифікаційних досліджень
The analysis of the scientific literature made it possible to dо several important conclusions. The main 

problem of research conducted during 1991–2019 was the Old Russian history of Pereiaslav. This contributed 

to the study of archeological monuments of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»  

of the XI century. There are no specialized works on the study of these archeological monuments during this period. 

The authors considered them briefly or in the context of covering a particular problem or when studying the history 

of the region in most publications.

There are several works on the study of the mound «Cross». The mound is mentioned in the context of consideration 

of other archaeological sites of the Bronze Age or in the study of related topics.

The large amount of scientific literature on the archeological monuments of the National Historical  

and Ethnographic Reserve «Pereiaslav» testifies to the significant interest of researchers in these objects. 

This is due to the functioning of local research institutions. These are National Historical and Ethnographic 

Reserve «Pereiaslav» and Hryhoriy Skovoroda University in Pereyaslav. On the basis of the latter, a laboratory 

of archaeological research was established in the mid-1990s (since 2010  – the Sikorskyi Mykhailo’s Laboratory  

of Archaeological Research).

Key words: National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», archeological monument, historiography, 

analysis, research.


