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У статті розглядаються біографічні дані та наукові досягнення видатного 

українського археолога Михайла Петровича Кучери (1922–1999), зокрема його діяльна участь 

в археологічних дослідженнях пам’яток давньоруського періоду Переяславського регіону. 
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З ім’ям Михайла Петровича Кучери пов’язаний важливий етап вивчення давньоруського 

періоду на теренах Переяславщини. У 1960-их – на початку 1970-их рр. ним було здійснено 

польові дослідження низки археологічних пам’яток Переяславського Лівобережжя, 

проаналізовано результати цих досліджень та зроблено важливі наукові висновки з історії 

давньоруського часу означеного регіону. 

Неординарна постать вченого й людини М. П. Кучери не залишилася непоміченою 

дослідниками, зокрема, його колегами-археологами та учнями (рис. 1). Біографія та наукові 

досягнення знаного дослідника, його внесок у розвиток археологічної науки та розв’язання 

проблем історії давньоруського часу й, зокрема, безпосередня участь вченого в археологічних 

дослідженнях памʼяток Переяславщини, висвітлювалися у довідкових та наукових виданнях 

такими авторами як Г. Г. Мезенцева (1997), М. А. Сагайдак (2000), О. В. Колибенко, 

Ол. В. Колибенко (2005), В. Д. Гупало (2005), Л. І. Іванченко, О. П. Моця (2012), 

А. П. Томашевський (2012), О. В. Колибенко, В. О. Колибенко (2015), С. М. Вовкодав (2015; 

2017; 2018; 2020), О. П. Моця (2017), А. П. Томашевський, А. В. Борисов (2017), О. В. Манігда 

(2018), О. В. Юрченко (2013; 2020), Л. І. Крушельницька та ін. [2–11; 32–37; 42; 46–49]. Метою 

даної публікації є спроба виокремити й підсумувати відомості про участь М. П. Кучери у 

археологічних роботах на Переяславщині та проаналізувати внесок ученого в розробку як 

локальних, так і загальних проблем історії давньоруської доби, в яких він послуговувався 

результатами своїх досліджень даного регіону. 

Народився М. П. Кучера 21 листопада 1922 р. в с. Березівка Норовлянського р-ну 

Гомельської обл. (Бєларусь) у селянській родині. Він чех за національністю. Середню школу 

закінчив у червні 1941 р., а в липні вже був призваний до лав Червоної армії. Учасник Другої 

Світової війни, пройшов війну в інженерно-саперних частинах у складі Західного, Брянського 

та Другого Білоруського фронтів. Нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями «За 

бойові заслуги» (двічі), «За оборону Москви», «За звільнення Варшави», медалями Польщі – 

срібною медаллю «Заслуженим на Полі Слави», «За Варшаву 1939–1945», «За Перемогу» [7, 

с. 151–152]. 

Після війни М. П. Кучера вступив на історичний факультет Київського державного 

університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою (1947–1952) (рис. 2). Навчався в 

аспірантурі Інституту археології АН УРСР (1952–1953). З 1956 р. й до кінця життя працював 

у Інституті археології АН УРСР (згодом – НАН України): молодшим, старшим, провідним 

науковим співробітником відділу давньоруської та середньовічної археології, а також довгий 

час очолював Відділ польових досліджень (1974–1986) [7, с. 151–152; 32, с. 486]. 

Ще в студентські роки Михайло Кучера взяв участь у своїх перших розкопках – це були 

роботи Подільського загону експедиції «Великий Київ» під керівництвом В. А. Богусевича, в 

якій він був креслярем. Здібності студента до малювання, його надзвичайна відповідальність, 

ретельність та акуратність були помічені вчителями [47, с. 79]. Вже у ті роки проявилися 

унікальні якості дослідника, які яскраво постали пізніше, впродовж його майже 50-річної 

польової діяльності: «Легендарна невтомна працьовитість; виключна наукова достовірність і 

точність; прискіпливість та охайність польових досліджень; бездоганне взірцеве володіння 
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прийомами графічної фіксації – ці риси були невід’ємними складовими особистості вченого і 

його наукового стилю... Його рідкісна, завжди мобілізована пам’ять була здатна відтворити 

умови і обставини, хронологію та локалізацію будь-якого віднайденого ним колись артефакту, 

об’єкту або археологічної пам’ятки», – відмічали його колеги і перші біографи [35, с. 139; 46, 

с. 140]. 

Результативність робіт Михайла Петровича була проаналізована його учнями за 

допомогою створеної ними геоінформаційної системи, яка зафіксувала надзвичайно широку 

географію пошуків дослідника: територіально вони зайняли половину території України, а 

кількісно включали близько 500 археологічних пам’яток, обстежених та зафіксованих ним – 

городищ, поселень, могильників і «змійових» валів на Волині, Поділлі, в Побужжі, 

Подністров’ї, Середній Наддніпрянщині та на Дніпровському Лівобережжі [47, с. 79–86]. Ще 

з часів навчання молодий вчений обрав науковий напрямок своїх досліджень – давньоруська 

фортифікація, городища. Згодом до його пріоритетів додалися наукові теми: хронологія та 

типологія давньоруської та середньовічної кераміки, розвиток племінних обʼєднань на 

давньоруських землях, генезис давньоруської державності та культури, пізньосередньовічна 

Україна. У 1960 р. Михайло Петрович захистив кандидатську дисертацію «Древній 

Пліснеськ», у якій вчений вдало узагальнив матеріали багаторічних післявоєнних досліджень 

цієї унікальної пам’ятки (включно з власними дослідженнями 1954 р.), розміщеної поблизу 

с. Підгірці Львівської обл. [13, с. 3–56; 20, с. 246–253]. Серед досліджених М. П. Кучерою 

пам’яток виділяються такі давньоруські поселення, городища та міста як Пліснеськ, Луцьк, 

Васильків, Сокільці, Затуринці, Бушеве, Стара Ушиця, хутір Половецький, Ходорів, 

Городище, Проців, Устя, хутір Миклашевського, Кизивер та ін. 

М. П. Кучера є авторитетним дослідником давньоруської кераміки. Його вважають 

«засновником і першоукладачем керамічної типології давньоруського часу» на території 

південноруських земель, на спостереженнях та принципах досліджень якого побудовані 

подальші локальні варіанти типологічних розробок давньоруської кераміки [33, с. 84]. На 

початках він послугувався матеріалами, накопиченими в результаті розкопок Пліснеська за 

1946–1949 та 1953–1954 рр., спираючись на вивчення та аналіз стратиграфії культурного шару 

й житлово-господарських комплексів унікальної памʼятки, починаючи від VII до XIII ст. [12, 

с. 143–155; 6, с. 360–361]. Михайлу Петровичу належать узагальнюючі статті про 

давньоруську кераміку у двох виданнях відомого академічного тритомника «Археологія 

Української РСР» [20, с. 346–353; 26, с. 447–455]. Вчений вперше виділив і описав 

післямонгольську кераміку XIV–XV ст., визначив її характерні риси та довів, що вона 

продовжує давньоруські керамічні традиції [17, с. 174–181; 46, с. 139]. 

50–60-ті рр. ХХ ст. у памʼяткоохоронному сенсі стали часом масового, можна сказати 

катастрофічного, руйнування археологічних пам’яток на Подніпровʼї, пов’язаного зі 

створенням каскаду дніпровських водосховищ. Будівництво Канівської ГЕС та затоплення 

водосховищем величезних територій у заплаві Дніпра, особливо на Переяславському 

Лівобережжі, призвело до знищення значної кількості різночасових пам’яток: за підрахунками 

дослідників, мова може йти про сотні втрачених археологічних обʼєктів [48, с. 188]. Українські 

археологи проводили розвідки в зонах затоплення у численних розвідкових експедиціях, 

поспішаючи зафіксувати, дослідити, врятувати для науки хоча б частину цікавих, часто 

унікальних памʼяток. Дослідники, що працювали у той час на території майбутнього 

Канівського водосховища в межах тодішньої Переяславщини, як на лівому, так і на правому 

берегах Дніпра, зробили величезний внесок у справу археологічного вивчення регіону. З 1957 

по 1964 рр. М. П. Кучера взяв участь у декількох таких експедиціях на Кременчуцькому, 

Дніпродзержинському та Канівському водосховищах [47, с. 80]. 

У 1963 р. Городищенський загін Канівської експедиції ІА АН УРСР на чолі з 

М. П. Кучерою здійснив розкопки давньоруського городища, яке супроводжувалося великим 

поселенням: пам’ятки розташовувалися за 0,6 км на захід від с. Городище Переяслав-

Хмельницького (нині Бориспільського) р-ну Київської обл. [14; 18, с. 219]. Оскільки 

укріплення городища порівняно добре збереглося, воно вже було відоме дослідникам, зокрема 
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П. О. Раппопорту, який вважав його давнім містом Устя, з чим М. П. Кучера був не 

згодний [18, с. 225]. Ця комплексна памʼятка (нині затоплена) розміщувалася на 

мисоподібному піщаному підвищенні розміром близько 650х250 м, у заплаві лівого берега 

Дніпра між озерами Рядовиця та Гниле, що зливалися одне з одним, утворюючи крутий вигин. 

Городище з кільцевим валом, дещо деформованим повенями, діаметром 57 м, було 

росташоване ближче до озера Рядовиця, неначе прикриваючи мисове підвищення, на якому 

було виявлено культурний шар основної частини поселення. Автор розкопок припустив, що в 

давнину городище було захищене лісом, що, разом з водними перешкодами – цілою низкою 

озер, значно підсилювало його оборонні можливості [18, с. 217]. Експедиція здійснила 

поперечний розріз валу городища, в якому виявилися згорілі дерев’яні конструкції – залишки 

клітей, розміщені у три ряди по ширині валу. Причому, вдалося вияснити й деревину, з якої 

виготовлялися внутрішні кліті валу – дуб. Висота вже згладженого і напівзруйнованого валу 

була досить значною – 2,9 м, що дозволило припустити його велику первісну висоту; ширина 

основи валу складала 15 м. На площадці городища були знайдені нечисленні уламки 

керамічного посуду, датованого ХІ – початком ХІІ ст. Дослідження показали, що дерев’яні 

конструкції валу були знищені вогнем, за припущенням дослідника, – у кінці ХІ – на початку 

ХІІ ст., коли напади половців були особливо інтенсивними [14; 18, с. 223]. 

Розкопки засвідчили, що вали городища було споруджено поверх культурного шару 

ранішого часу. Поселення займало територію не лише мисоподібного підвищення, але й 

значну площу на схід від городища. Площа поселення була визначена у 15 га. На ньому біля 

валу був закладений розкоп та досліджено територію у 500 м². На поселенні було розчищено 

16 заглиблених господарських об’єктів круглої, овальної чотитрикутної та неправильної 

форми, різної величини (від 1,2 м діаметром до розміру 3,2х2 м) і глибини (від 0,12 до 0,90 м). 

Поряд з деякими ямами виявлені ямки від стовпів від наземних конструкцій. Дослідники 

прийшли до висновку, що ями походять від двох типів господарських споруд: окремих ям з 

накриттями та наземних споруд, в долівці яких були викопані ями, найчастіше це були погріби 

для зберігання продуктів. Житлових приміщень не було виявлено – певно, перед археологами 

постав великий господарський двір, а житло було десь поряд, на недослідженій ділянці [18, 

с. 220–223, рис. 5–6]. Знахідки знайдено переважно у заповненнях ям: це здебільшого були 

уламки керамічного посуду, в т. ч. шматки жаровень та амфор, а також шматки шиферу 

(пірофілітового сланцю), шиферне пряслице, залізні цвяхи, ніж, долото, підковоподібна 

пряжка, кільце, грудки залізних шлаків, перепалена глина, каміння, кістки тварин. Більша 

частина керамічного матеріалу на поселенні віднесена до ХІ ст. Була також виявлена кераміка 

ХІІ ст. Точне датування виникнення городища, як і поселення, не було встановлено, автор 

розкопок вважав, що це був час ближче до кінця Х ст., а пожежа, яка знищила відкриті 

розкопками господарські споруди, судячи зі знахідок кераміки, трапилася наприкінці ХІ чи на 

початку ХІІ ст. [18, с. 223]. Дослідник припускав, що після цієї нищівної пожежі городище 

було відновлено, адже мало велике стратегічне значення на підступах до Переяслава, напевно, 

поновилося життя й на поселенні [18, с. 225]. 

Проаналізувавши результати досліджень городища, М. П. Кучера визначив його 

походження й функціональні особливості як державної фортеці, яку обслуговував невеликий 

гарнізон, а утримувало місцеве населення за рахунок державних повинностей [18, c. 224]. 

Виходячи з наявності у селі та безпосередньо на пам’ятці топонімів «Піски», «Піщанка», 

дослідник ототожнив городище й поселення зі згадуваним у літопису під 1092 та 1169 рр. 

«градом» Пісочин [18, c. 224–225]. 

Того ж року експедицією був обстежений також кінець «змійового» валу, який виходив 

до Дніпра неподалік с. Городище, за 0,6–0,7 км від досліджуваного поселення [18, с. 217]. 

Наступного 1964 р. М. П. Кучера дослідив городище біля с. Проців Бориспільського р-

ну та поселення із розмитим городищем поблизу с. Андруші Переяслав-Хмельницького (нині 

Бориспільського) р-ну Київської обл. [15]. Останнє було виявлене дещо раніше: ще під час 

традиційних розвідок ІА АН УРСР узбережжя лівого берега Дніпра, спочатку у 1959 р. 

Д. Я. Телєгіним, а потім у 1960 р. М. Ю. Брайчевським та Н. М. Кравченко, в обриві правого 
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берега гирла Трубежа поблизу с. Андруші було відкрито культурний шар давньоруського 

часу [45; 1]. Оскільки ця територія потрапляла під затоплення Канівським водосховищем, 

дослідження, проведені М. П. Кучерою, були актуальними, і мали на меті археологічне 

підтвердження існування давньоруського населеного пункту неподалік впадіння Трубежа у 

Дніпро – вірогідного літописного міста «Устя» [16, с. 245]. 

На підвищенні берега, що вивищувався приблизно на 4 м над зрізом води, за 

поширенням культурного шару (потужністю 0,60–0,80 м) на території розміром 500х200 м 

було виявлено велике неукріплене селище, площа якого визначена щонайменше у 10 га. У 

виходах культурних нашарувань знайдено уламки кераміки, кістки тварин, попіл, деревне 

вугілля, шматки перепаленої глини, окремі знаряддя з кістки (накладка сідла) та металу 

(залізні цвяхи, ніж, шматок свинцю) тощо. На північ від виявленого поселення 

розташовувалося овальне підвищення 80х140 м, яке мало місцеву назву «Городище». На 

цьому підвищенні виділялося менше, правильної овальної форми, узвишшя розміром 65х90 м, 

яке і за розміром, і за зовнішнім виглядом підходило під визначення городища, проте через 

розмитість території зовнішні ознаки укріплення не збереглися. На 100 м західніше 

розташовувалося друге узвишшя («бугор» – М. К.), на якому культурний шар теж був 

повністю розмитий. Дослідник спостеріг, що лише з цього підвищення через долину Трубежа 

видно давню частину Переяслава за 8 км від гирла річки, тому припустив, що тут могла стояти 

давня сигнальна вежа для зв’язку із містом [16, с. 245–247]. На жаль, широкі розкопки не були 

проведені, оскільки шурфування по всій площі пам’ятки включно з городищем, показало, що 

культурний шар розмитий повенями і в значній мірі перевідкладений. Керамічний датуючий 

матеріал відносився переважно до ХІІ–ХІІІ ст., хоча зустрічалися й уламки посуду ХІ ст. 

Автор розкопок звернув увагу на присутність серед знахідок аномально великої кількості 

уламків амфор, в яких перевозилося вино та олія. За особливістю набору посуду та значним 

розміром поселення вирізнялося серед більшості звичних памʼяток подібного типу, тому 

М. П. Кучера припустив, що натрапив на рештки давньоруського «города». Ним могло бути 

літописне Устя, яке двічі згадується у літопису (1096 та 1136 рр.), і про яке неодноразово 

згадують дослідники ХІХ та ХХ ст. У статті «До питання про давньоруське місто Устя на 

р. Трубіж» (1968) М. П. Кучера розглянув історію вивчення питання про місцезнаходження 

міста Устя в гирлі Трубежа й прийшов до висновку, що досліджені ним рештки поселення і 

вірогідного городища й є залишками загадкового міста, згадуваного у літописних 

джерелах [16, с. 248]. 

Щодо питання, яке значення мало місто Устя й яку роль виконувало в давньоруський 

час, М. П. Кучера висунув декілька припущень, а саме: захист Зарубського броду; зручне 

місце для зупинки торгових караванів; дніпровська пристань Переяслава. Якщо перше 

призначення – захист броду – дослідник вбачав слабо вивченим, зате останні два вважав 

достатньо підтвердженими й найбільш достовірними. 

Дослідник згадує також інші поселення поблизу впадіння Трубежа у Дніпро, зокрема, 

відкрите у 1957 р. і досліджуване у 1960-их рр. А. П. Савчуком та М. І. Сікорським 

багатошарове поселення Загай поблизу с. Козинці, яке автори досліджень повʼязували з 

літописним Устям [43, с. 72; 44, с. 145]. Про ці розвідки та розкопки у Загаї Михайло Петрович 

довідався у Переяслав-Хмельницькому державному історичному музеї, де зберігалися цікаві 

знахідки з пам’ятки, і які він вперше опоблікував у вищезгаданій статті [16, с. 246, рис. 2]. 

Значення розкопок М. П. Кучери, розвідок М. І. Сікорського та А. П. Савчука й 

дослідження науковців Інституту археології на лівобережжі Дніпра важко переоцінити, адже 

дослідження цих вчених залишаються єдиними матеріалами з памʼяток, які нині затоплені і 

фактично втрачені для науки. Знайомство з переяславськими музеями та їх директором 

М. І. Сікорським, яке почалося ще у 1963 р. як ділові звʼязки з обміну інформацією про цікаві 

пам’ятки та знахідки, з часом переросло у дружні стосунки двох захоплених новими 

відкриттями дослідників. Археолог і музейник довгий час підтримували жваві контакти, 

зокрема співробітники Переяслав-Хмельницького історичного музею на чолі з його 

директором М. І. Сікорським брали участь у масштабних розвідках городищ Переяславщини. 
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У 1971–1972 рр. М. П. Кучера вчергове звернувся до пам’яток Переяславщини. У рамках 

великої теми по дослідженню городищ Середнього Подніпров’я дослідник очолив 

розвідувальний загін ІА АН УРСР по обстеженню городищ Київщини, зокрема на 

Переяславському Лівобережжі [19]. Археологами було обстежено 13 городищ на території 

західної частини Переяславського князівства: у сс. Світильня, Русанів, Іванків, Проців, 

Головурів, Старе, Веселинівка, Пристроми, Гайшин, Вінинці, Городище, Ташань, Каленики, а 

також площі двох городищ, укріплення яких не збереглися – у сс. Любарці та Перемога. Як 

відзначив дослідник, «для них вперше одержано загальну археологічну характеристику: знято 

плани, встановлено час існування, з’ясовано топографічне місцеположення, характер і 

збереженість оборонних споруд» [24, с. 22]. Отримані розвідками дані було опубліковано у 

статті «Давньоруські городища в західній частині Переяславщини» (1978) [24, с. 21–31]. 

Дослідженнями виявлено цікавий факт – крім двох мисоподібних городищ Ташань та Старе, 

давньоруські городища найближчих околиць Переяслава були округлі, оточені одним валом, 

а в трьох випадках (Іванків, Вінинці, Каленики) – двома кільцевими валами (рис. 3; 4). Округлі 

городища доволі одноманітні за характером планування, топографією та розміром: розміщені 

на рівній місцевості біля невеликих річок чи боліт, їх площа всередині укріплень не перевищує 

0,5 га. Дослідник відзначив, що в жодному іншому районі України немає такої концентрації 

круглих городищ. М. П. Кучера висловив оригінальну думку, що поява таких городищ не 

пов’язана ні з захисними властивостями рельєфу, ні з оборонними тактиками. «Укріплення 

округлої форми були найекономнішими, оскільки у порівнянні з іншими вони при однаковій 

зайнятій площі мали найменшу протяжність оборонних споруд... Насправді перевага, 

насамперед, полягала в економічності – менших витратах сил і коштів на будівництво 

штучних оборонних споруд», – стверджував дослідник [24, с. 28]. Отримавши достатньо 

датуючих матеріалів у вигляді керамічних колекцій, інших знахідок, вчений розглянув й час 

спорудження городищ: частину фортець він відніс до епохи князювання Володимира 

Святославича – кінець Х – початок ХІ ст., як відповідь на печенізьку небезпеку, зведення 

інших зарахував до ХІІ – початку ХІІІ ст. – здебільшого через половецьку загрозу [24, с. 28–

29]. 

Виникнення городищ, на думку вченого, фіксували етапи історії переяславського 

князівства. Він вважав, що переважна більшість відомих йому городищ були засновані як 

державні фортеці. Городища розташовувалися трьома лініями: по Трубежу, по Альті, вздовж 

заплави Дніпра, відстань між городищами становила 6–9 км, що дозволяло підтримувати 

швидкий, здебільшого візуальний, звʼязок між укріпленнями. Дослідник звернув увагу на те, 

що більшість пізніх фортець ХІІ ст. засновувалися не з боку безпосереднього захисту 

Переяслава від половецьких нападів, як ранні укріплення, а з протилежного боку від нього, 

неначе в його тилу, і спробував пояснити цей цікавий факт. Всебічний аналіз отриманих 

результатів досліджень дозволив М. П. Кучері зробити ґрунтовні висновки як щодо історії 

Переяславської землі, так і стосовно її соціально-економіного розвитку. «...Порядок 

розташування городищ у межиріччі Дніпра-Трубежа свідчить, як ніде в іншому місці, про 

централізований характер оборонного будівництва в західній частині переяславського 

князівства... Кожний укріплений пункт в цілому являв собою не просто фортецю, а військово-

феодальне поселення, мешканці якого перебували в залежності від представників панівного 

феодального класу. В юридичному відношенні територія Західної Переяславщини, мабуть 

була доменіальним володінням переяславського князівського столу. Однак концентрація 

городищ не з боку половецьких нападів, а в тилу свідчить про те, що цей район був тісно 

повʼязаний з економічними інтересами переяславського боярства. Розташовані тут фортеці не 

лише захищали з південного сходу підступи до Києва, а й були осередками феодальних 

володінь», – засвідчував дослідник у своїй статті [24, с. 30]. 

Обстежував дослідник й давньоруські поселення та вірогідні городища. Так, в с. Дениси 

були проведені розвідки місцевості під назвою «Городище», на якому відкрито селище, але не 

було виявилено зовнішніх ознак укріплень, хоча топографічні умови припускали існування 

мисового городища. Неподалік було знайдено давньоруське поховання, яке засвідчило ознаки 
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могильника [19; 10, с. 160]. Так само вчений враховував існування городищ, укріплення яких 

згадувалися, але не збереглися на момент обстеження: м. Бориспіль, м. Баришівка, 

с. Вороньків [24, с. 30–31]. 

Розгляду особливостей розвитку Переяславського князівства М. П. Кучера присвячував 

й інші свої роботи, зокрема розділ «Переяславское княжество» у книзі «Древнерусские 

княжества Х–ХІІІ вв. (1975) [21, с. 118–143]. У ній він зібрав та проаналізував всі відомі 

літописні згадки про Переяславське Лівобережжя, окреслив кордони Переяславського 

князівства, розглянув розташування відомих городищ та літописних міст, розташування 

найбільших торгових шляхів у його межах. Інформаційна база, зібрана М. П. Кучерою, та 

здійснений ним науковий аналіз щодо особливостей Переяславської землі, не втратили своєї 

актуальності й нині [8, с. 258–262]. Відомості про 14 городищ та 7 поселень Переяславщини 

були включені дослідником до написаного ним розділу в колективній монографії 

«Давньоруські поселення Середнього Подніпров’я» (1984) [25, с. 6–163]. До числа тих праць, 

що стосуються території Переяславщини, слід віднести статтю «Переяславль» в ІІІ томі 

академічного видання «Археология Украинской ССР» (у співавторстві з Р. О. Юрою) 

(1986) [26, с. 281–286]. У монументальній монографії М. П. Кучери «Слов’яно-руські 

городища VІІІ–ХІІІ ст. між Саном і Сіверським Дінцем» (1999) узагальнюються дані 

археологічних досліджень всіх відомих на той час городищ, включно з переяславським 

регіоном. Ця робота була написана ще у 1970-их рр., але, на жаль, побачила світ лише після 

смерті автора у 1999 р. [30, с. 189–224]. 

У 1970–1980-их рр. Михайло Петрович склав охоронну документацію на важливі 

пам’ятки регіону, й зокрема на найвагомішу – давньоруське літописне місто Переяслав. 

Дослідник зробив значний внесок у паспортизацію історико-археологічної спадщини, у справу 

охорони пам’яток археології та давньої історії [35, с. 140; 46, с. 139]. 

З 1974 р. М. П. Кучера розпочав дослідження «змійових» валів (1974–1988), а після них – 

т. зв. «Траянових» (1988–1990 рр) [28; 29, c. 43–55]. Впродовж багатьох років поспіль він 

очолював експедицію, яка виявляла, документально фіксувала, картографувала, вивчала 

археологічно й датувала «змійові» вали Середнього Придніпровʼя, які склали 23 окремих 

ділянки, розміщені у 9 ліній, загальною протяжністю майже 969,5 км [28, с. 16–17, рис. 4, с. 63, 

табл. 1]. Вчений розробив спеціальну методику комплексного дослідження цих особливих 

археологічних пам’яток. Як відзначають сучасні дослідники, найважливішою і найбільш 

затратною частиною досліджень були розкопки, що включали вертикальний перетин валу й 

рову для встановлення стратиграфії, та горизонтальні дослідження, що дозволяло визначити 

внутрішню планіграфію та конструкцію валу: достатньо згадати, що польові кресленики 

розрізів валів та ровів часто мають по кілька метрів завдовжки [47, с. 138]. Завдяки 

археологічним знахідкам та стратиграфічним спостереженням «змійові» вали Середньої 

Наддніпрянщини дослідник датував двома етапами – кінцем Х–XI ст. та початком XII ст. 

Вчений проаналізував археологічні дані та історичну ситуацію тих часів і прийшов до 

висновку, що перший етап спорудження цих фортифікаційних споруд був здійснений за 

Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого у кінці Х – на початку ХІ ст. для захисту 

Руської землі від печенігів, а другий етап їх зведення й поновлення пов’язаний з активізацією 

половецької загрози на початку ХІІ ст. [28, с. 3, 66–82, 197–198; 47, с. 139]. М. П. Кучера 

вирахував затрати часу на будівництво цих споруд та джерела матеріального забезпечення 

цього будівництва. Приблизні розрахунки показали, що зведення відрізку валу довжиною 1 км 

вимагало затрат праці приблизно 72 людей упродовж року. Орієнтовно дослідником 

визначено також, що будівництво ранніх валів могло тривати не більше 19 років при щорічній 

участі в ньому 3500 чоловік [28, с. 192–194; 8, с. 258–262]. 

Результати по справжньому титанічної праці порівняно нечисленної експедиції під 

керівництвом М. П. Кучери висвітлені у вищезгаданій монографії «Змиеы валы Среднего 

Поднепровья» (1987), а також у декількох статтях та повідомленнях (1974, 1976, 1987) [21–23; 

27]. 
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У своїй монографії окремий підрозділ науковець присвятив переяславським валам [28, 

с. 57–60] (рис. 5). На жаль, М. П. Кучера не здійснив археологічне вивчення цієї ділянки 

«змійових» валів, про причину цього зараз можна лише гадати. Він опублікував (вперше) 

окомірний, на той час найбільш точний, план валів, складений у 1960-их рр. відомим 

дослідником-скіфологом Б. А. Шрамком, згідно з яким протяжність переяславських валів 

визначена у 74 км. М.П. Кучера розібрав історіографію питання, розглянув просторове 

розміщення, протяжність та збереженість валів. Вчений схилився до попереднього висновку 

Б. А. Шрамка про належність переяславських валів грандіозному городищу ранньоскіфського 

часу (так зване Каратульське городище), проте відзначив, що дані укріплення могли 

використовуватися й у давньоруський час [28, с. 60]. 

Новітні дослідження переяславських «змійових» валів науковцями НІЕЗ «Переяслав», 

які розпочалися у 1990-их рр. й тривають донині, внесли корективи у висновки двох вчених. 

Археологічні розкопки 1995–1996 рр. засвідчили, що так зв. Великий (внутрішній) вал у 

системі переяславських «змійових» валів був споруджений вже після V ст. н. е., тобто часу, 

яким закінчується існування поселення черняхівської культури, залишки якого (культурний 

шар) перекриті насипом валу [38, с. 233–234; 39, с. 139–141; 40, с. 19; 41, с. 55–56]. Нинішнє 

датування авторами цих досліджень принаймні одного з переяславських «змійових» валів – 

Великого – вкладається у встановлене М. П. Кучерою «раннє» датування: кінець Х – початок 

ХІ ст. [39, с. 141; 3, с. 36–38; 5, с. 28–30, 132]. Спорудження Малого (зовнішнього) валу за 

рядом ознак сучасні дослідники теж схильні відносити до того ж часу: у конструкції валу 

виявлені рештки деревини, що вказують на використання деревʼяних конструкцій, подібних 

до тих, які знайшов М. П. Кучера під час досліджень валів Правобережжя Дніпра [3, с. 38; 5, 

с. 38–41, 85–86, 132–135]. На сьогодні суттєво уточнена просторова конфігурація та 

протяжність трьох частин валів: Великий – 13,7 км, Малий – 37,4 км, Перехресний – 5,9 км, 

загальною протяжністю 57 км, що відрізняється від визначень Б. А. Шрамка та М. П. Кучери 

[5, с. 84]. Призначення переяславських валів цілком вкладається у схему, описану Михайлом 

Петровичем: вони виконували функцію захисту конкретних територій Руської землі від 

нападів печенігів. Зокрема вали перекривали доступ кінних загонів кочівників до важливих 

адміністративних центрів Давньоруської держави: головною функцією такої системи було 

уповільнення дій ворога та унеможливлення його непомітного проникнення [28, с. 171–172]. 

У нашому випадку, «якщо оборонна лінія валів Правобережжя насипалась для захисту 

м. Києва, то переяславські «змійові» вали захищали стратегічно важливий Переяславль 

Руський» [3, с. 36–37]. 

Сучасні дослідники високо цінують неабиякі заслуги М. П. Кучери у дослідженні 

«змійових» валів: «Ім’я Михайла Петровича назавжди нерозривно пов’язане з блискучим 

вирішенням складного кола проблеми походження, датування, призначення та історичної долі 

грандіозних оборонних ліній – так зв. Змієвих валів... Не буде перебільшенням сказати, що 

дослідження Змієвих і Траянових валів можна вважати справжнім науковим подвигом 

М. П. Кучери» [46, с. 138 ]. У 1988 р. Михайло Петрович захистив докторську дисертацію 

«Змиевы валы Среднего Поднепровья и их роль в истории Киевской Руси». 

У 1990-их рр. М. П. Кучера розпочав вивчення памʼяток козацької доби: у м. Чигирині 

він здійснив розкопки фортеці XVI–XVII ст., а в с. Суботові – комплексу споруд садиби 

Хмельницьких [31, с. 541–554]. Польова і наукова робота вченого сприяли подальшому 

систематичному фаховому дослідженню цих та інших археологічних старожитностей 

козацького періоду [32, с. 486]. М. П. Кучера є автором 110 наукових праць та 50 наукових 

звітів. 

Всі, хто знав Михайла Петровича Кучеру за життя, стикався з ним по роботі, відзначають 

його прекрасні особисті якості, такі як надзвичайна працьовитість, приязність, дивовижна 

скромність і порядність. «Виняткові наукові чесноти Михайла Петровича органічно 

поєднувалися з рідкісними суто людськими якостями... Ті з колег, кому пощастило працювати 

з ним в експедиціях, знали його цілковиту невибагливість до побутових умов, яка межувала з 

аскетизмом. Внутрішня організованість і дисциплінованість гармонічно поєднувалися з 
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зовнішньою акуратністю, підтягнутістю та імпозантністю», – з повагою й захопленістю 

відмічають його біографи [46, с. 139–140] (рис. 6–7). 

Помер М. П. Кучера 4 червня 1999 р. у віці 76 років, похований у Києві. 

Внесок вченого в дослідження археології та давньої історії України і, зокрема, її 

складової – Переяславщини, є неоціненним. Результатами його наукових здобутків будуть 

послуговуватися археологи, історики та краєзнавці наступних поколінь. 
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The article considers the biographical data and scientific achievements of the outstanding 

Ukrainian archaeologist Mykhailo Petrovych Kuchera (1922-1999), in particular his active 

participation in archaeological research of monuments of the ancient Rus’ period of the Pereiaslav 

region. 
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Рис. 1. М. П. Кучера. 1980-ті рр. 

 

Рис. 2. М. П. Кучера. 1950-ті рр. 

 

Рис. 3. Городище у с. Ташань. 2010 р. 

(особистий архів Г. М. Бузян) 

 

Рис. 4. Городище у с. Вінинці. 2020 р. Фото 

С. М. Вовкодава 
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Рис. 5. «Змійовий» вал «Перехресний».  
1970-ті рр. Фото В. Ф. Воловика 

 

Рис. 6. М. П. Кучера. 1970-ті рр. 

 

Рис. 7. Святкування ювілею М. П. Кучери (в центрі): зліва Є. В. Махно, 
Г. М. Бузян. 1982 р. (особистий архів Г. М. Бузян) 

 


