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У статті проаналізовано матеріали археологічних досліджень біля с. Комарівка 

Переяслав-Хмельницького району Київської обл., проведених у 1964–1968 рр. Зазначаються 

археологічні знахідки та промисли населення. 
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У 1963 р. під час розвідок в зоні спорудження Канівського водосховища розвідзагоном 

Канівської слов’янської експедиції Інституту археології АН УРСР у складі Є. О. Петровської 

та Д. Т. Березовця, було відкрито поселення ХІ–ХV ст. поблизу с. Комарівка. Дане село у 

1970 р. було затоплене водами новоствореного Канівського водосховища. 

Археологічні розвідки у с. Комарівка розпочалися у 1964 р. неподалік від села, в 4–5 км 

південніше хут. Чаплин (рис. 1). Дане поселення розташовувалося на лівому березі 

дніпровської протоки (озера), яке між місцевими жителями було відоме під назвою «річка 

Васильків» [9, с. 24]. Упродовж трьох польових сезонів було досліджено майже 2,5 га площі 

поселення, на яких було виявлено 24 давньоруських житла, 17 господарських споруд, зернові, 

господарські та виробничі ями [9, с. 25]. Виявлені на даному поселенні матеріали дозволяють 

вважати, що воно існувало з кінця Х до початку ХVІ ст. безперервно. 

Давньоруське житло (їх площа була від 9 до 36 м2) Комарівського поселення було 

однокамерне, чотирикутної форми, з заглибленою земляною підлогою. В одному з кутків 

приміщення розташовувалася глинобитна піч, в деяких печах використовувалися невелике 

каміння. Господарські споруди розташовувалися від житла на відстані 10–15 м. Вони були 

надземними спорудами з площею від 7 до 12 м2 [9, с. 25]. Зразок схожого житла відтворений 

на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ 

«Переяслав». 

Одночасно з розкопками жител почали досліджувати і виявлений могильник (розмір 

могильника 100х70 м), який належав до поселення другої половини ХІІІ–ХV ст. Він 

розташовувався у центральній частині поселення. Площа могильника збереглася частково, 

тому що частина поховань була знищена оранкою. Він залишається однією з найбільших 

поховальних пам’яток Середньої Наддніпрянщини. У жодному з поховань не виявлено 

предметів християнського віросповідання, зокрема – натільних хрестиків. Можливо їх ще не 

клали у похованнях, а, можливо, вони не збереглися, оскільки були виготовлені з органічних 

матеріалів (дерева, шкіри тощо) [1, с. 49]. 

У 1965 р. на території поселення було знайдено керамічний посуд з відтягнутим назовні 

товстим кільцевим вінчиком. Дана кераміка раніше зустрічалася на інших давньоруських 

поселеннях. У 1966 р. в господарській ямі був виявлений цілий чавунний котел. У ньому 

виявлено кераміку, яка відноситься до початку ХІV–ХV ст. [9, с. 26]. 

Дуже цікавою є знахідка невеличкої амфорки київського типу архаїчного вигляду. Така 

амфорка датується серединою – початком другої половини ХІ ст. [1, с. 9]. В одному із жител 

було виявлено дві бронзові підвіски з есоподібним язичком у колі, а в іншому – фрагмент 

складного кістяного гребеня із залізною клепкою та врізним циркульним орнаментом, а також 

бронзовий дзвіночок-підвіску [1, с. 22]. 

Археологічні розкопки показали, що давньоруське поселення ХІ–ХІІІ ст., хоч і було 

спалене татаро-монголами, але не припинило свого існування. На місці спалених будівель 

виникли нові житла і площа поселення збільшилася. 
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Розкопки продовжилися у 1967 р. і виявилося, що досліджуване поселення 

простягнулося вздовж дніпровської затоки «Васильків» на 700–800 м довше, припускали 

дослідники на основі попередніх розвідок. На території до одного гектару було 

виявлено 9 нових жител з господарськими спорудами, понад 50 господарських та 

промислових ям [10, с. 50]. 

Завдяки знайденим у житлах предметам археологи встановили, що одне житло-

напівземлянка відноситься до періоду черняхівської культури ІV–V ст., одна напівземлянка – 

до ранньослов’янського часу VІІ–VІІІ ст., три наземних житла з заглибленою підлогою – до 

періоду Київської Русі ХІІ–ХІІІ ст., а чотири – до ХІV–ХV ст. Взагалі за чотири польових 

сезони було розкопано 32 житла, 22 господарські та промислові споруди, більше ніж 200 ям 

різного призначення. Під час розкопок в одному із жител було знайдено золотоординську 

срібну монету диргем, яка датується 1360–1369 рр. [10, с. 50]. Цікавою знахідкою є фрагмент 

червоноглиняного горщика з прокресленим зображенням у вигляді птаха [4, с. 12]. 

Восени 1968 р. Комарівський загін Канівської слов’янської експедиції ІА АН УРСР 

(керівник експедиції В. Й. Довженок) завершив польові дослідження поселень біля 

с. Комарівка Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. [8, с. 239].  

Як і в попередні роки, для пришвидшення темпів робіт у 1968 р. при зніманні верхнього 

дернового шару застосовувався бульдозер. Того ж року було виявлено залізоплавильне горно, 

що вказувало на специфіку господарської діяльності жителів даного поселення. 

На Комарівському селищі знайдено значну кількість виробничих комплексів, пов’язаних 

з первісною обробкою залізної руди, підготовкою палива і виробництвом кричного заліза, за 

чисельністю таких комплексів це перша подібна пам’ятка у Середній Наддніпрянщині [1, 

с. 27]. Дуже цікавим є те, що на Комарівському поселенні виявлено виробничі споруди, які 

дають можливість уявити всі ланки процесу виробництва заліза [1, с. 24]. 

Про майстерність комарівських ковалів давньоруського періоду свідчать результати 

технологічних досліджень залізних виробів, які були виявлені на Комарівському поселенні. 

Зокрема, щодо технології виготовлення було досліджено: наральник, леміш, два кресала та три 

коси, знайдені на цьому поселенні. Як і давньоруські екземпляри, вони виготовлені за досить 

простою технологією, мають схожі розміри. Але при виготовленні кіс на Комарівському 

поселенні застосовували одразу декілька технологій. В однієї коси лезо було цементоване, а 

потім термооброблене. Друга коса була виготовлена з вуглецевої сталі, але на лезо наварено 

залізну частину, що наразі пояснень не має. Отже, в результаті досліджень встановлено, що 

дані предмети майже ідентичні давньоруським зразкам. Проте відчувається, що ковалі шукали 

нові методи для покращення якості сільськогосподарського реманенту [7, с. 66–68]. 

Також, в одному з жител було виявлено косторізну майстерню. У ній знайдено багато 

залишків косторізного виробництва: астрагал, оленячий ріг із слідами обробки, ікла кабанів, 

трубчасту кістку із слідами обробки, пиляну кістку, голку та інше [1, с. 13]. 

З викопних кісток на поселенні найбільше виявлено залишків свійського бика (58 

черепів) та свині (41 череп). Також виявлені залишки кози, вівці, собаки, кішки та коня (24 

черепи). Серед диких тварин виявлено черепи: вовк (31), косуля, олень, лисиця, заєць, дика 

свиня, а також один череп сома [1, с. 108]. 

На поселенні були виявлені ями для зберігання зерна та жорна для виготовлення 

борошна. З поселення походить велика кількість кераміки та металеві предмети, зокрема, 

наконечники стріл, ключ від замка, долота, уламок ланцюга, кресало. 

У більшості жител знайдено небагато речового матеріалу, особливо мало знарядь праці, 

що свідчить про нешвидке переселення до іншої місцевості. Тобто мешканці змогли взяти з 

собою більшість необхідних речей. Та археологам вдалося виявити: 

- сільськогосподарські знаряддя: уламок наральника та серпа, а також понад 10 жорен; 

-  рибальські знаряддя: великий гачок, двозуба острога, глиняні грузила для сітей; 

- ремісничі інструменти: 2 долота, струг, свердло [1, с. 27–30]. 

Варто зазначити, що на території с. Комарівка були виявлені також різночасові 

археологічні знахідки, наприклад, пам’ятки неоліту та середньої бронзи [12, с. 5; 13, с. 10]. 
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М. І. Сікорський зазначав про чотири виявлені пам’ятки епохи бронзи. Перша розміщувалася 

на невисокому підвищенні серед луків, за 1 км на південний захід від хут. Чаплин, в ур. Ризове. 

Друга пам’ятка, яка відносилася до середнього періоду епохи бронзи (початок та середина 

ІІ тис. до н.е.), розташовувалася в ур. Легенькі Горби поблизу села. Наступні пам’ятки, які 

відносилися до пізнього періоду бронзової доби (середина та кінець ІІ тис. до н.е.), 

розміщувалися в ур. Сичівщина, а також у західній частині хут. Раки [11, с. 18–19]. Г. М. Бузян 

повідомляє про виявлені скіфські знахідки на поселенні біля с. Комарівка, а саме: уламки 

ліпного посуду, а також вироби з бронзи та заліза [2, с. 12]. 

Зокрема, археологами під час досліджень було знайдено матеріали, які відносяться до 

епохи бронзи та зарубинецьку кераміку. Було виявлено два житла черняхівської культури та 

зафіксовано матеріали ранньослов’янського часу, а саме залишки трьох жител [1, с. 48]. 

У колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», у групі 

«Археологія», зберігається близько 800 предметів з досліджень у Комарівці. Здебільшого це 

керамічні фрагменти, кераміка ліпна, плінфа будівельна, уламки посуду, цвяхоподібні 

предмети. Цікавими у цій групі є предмети, які датуються ХІІ–ХІІІ ст., знайдені у с. Комарівка 

в ур. Васильків, а саме 2 жорна (А-104 КН-3583) (рис. 2). Вони виготовлені із світло-сірого, 

майже білого пісковика. Також світильник ХІІ–ХІІІ ст. горщикоподібної форми з двома 

вушками (А-105 КН-3583) [3, с. 26]. 

Отже, Комарівське поселення безперервно існувало до ХV ст., а потім його мешканці 

переселилися неподалік, давши початок с. Комарівка. Ймовірною причиною могли бути 

сезонні повені та розлив р. Дніпро. З археологічних знахідок видно, що мешканці поселення 

займалися вирощуванням зернових культур, тримали свійських тварин, полювали на диких 

тварин, займалися виловом риби. На жаль, історія Комарівського поселення та с. Комарівка 

тепер схована під водами Канівського водосховища, яке було заповнене 1970 р. Лише частина 

поселення була досліджена археологами (розкопано 3,5 з 10 га), а більшість залишилася під 

водою недослідженою. 
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Рис. 1. Фрагмент трьохверстової військово-

топографічної карти Російської імперії 1868–1869 рр. 

із зображенням місцевості біля с. Комарівка, де 

відбувалися археологічні дослідження 

 

Рис. 2. Жорна ХІІ–ХІІІ ст., 

знайдені на поселенні біля 

с. Комарівка. Експонуються в 

Археологічному музеї НІЕЗ 

«Переяслав» 

 

The article analyzes the materials of archaeological research near Komarivka village, 


