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Схарактеризовано залишки дерев’яних будівель з міста Звенигород – столиці Звениго-

родського князівства. Дослідження під керівництвом І. К. Свєшнікова тут тривали протягом 1981–
1994 рр. За цей час відкрито 2865 м² площі. Дерев’яні конструкції представляють об’єкти, виявлені 
на північно-східній околиці давнього міста. У шести будівельних горизонтах знайдено 63 будівлі. 
Більшість з них – одноповерхові, проте, можна виділити й двоповерхові. Зафіксовано залишки 
таких структурних елементів будівель, як вікна, двері і покрівлі. Прослідковано форму і структуру 
фундаментів. Це дало змогу реконструювати загальну площу будівель. Встановлено, що площа 
житлових споруд поступово збільшується: протягом 1110–1120 рр. переважали будівлі площею 
13–18 м²; у 1130–1140 рр. – 23–36 м²; у 1150–1190 – 31,6–45 м². Двоповерхова будівля, площею 
65 м² була єдиною. Залишки дерев’яних споруд із Звенигорода представляють зразки дерев’яної 
архітектури Галицької землі XI – першої половини XIII ст. 
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У 1982 р. вперше на території Західної України було відкрито широко-

масштабну дерев’яну забудову ранньосередньовічного часу [16–18]. Релікти 
зафіксовано у межах північно-східного пригорода літописного Звенигорода 
(ур. За Хмільником). Дослідження, що тривали понад десять років (1982–1994), 
здійснював автор відкриття – доктор історичних наук Ігор Кирилович Свєшні-
ков. Впродовж цього періоду розкопано поверхню площею 2865 м², де відкрито 
мостову на відрізку 90 м та 63 споруди, що залягали обабіч від неї у шести буді-
вельних ярусах (фото 1). Наукова цінність звенигородської дерев’яної забудови 
полягає у тому, що вона досліджена суцільною площею; це дозволило встанови-
ти не лише конструктивні особливості будівель, але й, що особливо важливо, 
з’ясувати засади планувальної структури пригорода, а також визначити межі та 
площу дворищ, характер розташування будівель і їх функціональне при-
значення у межах окремих садиб. Здобуті матеріали суттєво доповнюють відо-
мості про дерев’яне будівництво, що вивчалось на теренах інших ранньо-
середньовічних міст, передусім Новгорода, Києва, Бреста, а також Пскова, 
Старої Ладоги, Полоцька, Вітебська, Мінська та ін. 

Розглянемо докладніше типи конструкції будівель, їх складові елементи 
та внутрішнє розпланування*. 

Перш за все зазначимо, що північно-східний пригород займає найбільш 

                                                             

* Аналіз конструкцій мостової зробив Р. Могитич [12]. 
© Гупало В. Д., 2015 
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низинну ділянку площею понад 10 га, оточену із заходу і сходу багнистою зап-
лавою Білки та її штучного каналу. На цій ділянці залягав потужний шар низин-
ного торфу (до 2,4 м завтовшки) з постійним зволоженням і слабко кислою 
реакцією (рН сольовий – 5,3), що сприяв добрій збереженості дерева [21. С. 41]. 
Встановлено, що під дерном, від денної поверхні і до глибини 0,7 м виступав 
стерильний шар торф’янистого чорнозему. На глибині 0,8–1,5 м виявлено 
залишки дерев’яних конструкцій та речовий матеріал. Нижче рівня будівель 
залягав суцільний шар коричневого торфу (материк) без культурних залишків. 

Належить думати, що невичерпним джерелом для постачання будматері-
алів були пущі, що вкривали пагорби, які майже по периметру оточували розлогу 
низину довкола Звенигорода – Дмитровицьке пасмо Грядового Побужжя та 
Давидівське плато Подільського горбогір’я. Дендрологічний аналіз підтверджує 
місцеве походження деревини, яку репрезентують дуб, сосна, граб, береза, бук, 
явір, ліщина, модрина, ясен [21. С. 42–44]. Перевагу, проте, надавали дубу. Заго-
товляли, як правило, дерева із потужними стовбурами, вік яких сягав 50–100 і 
100–150 років*. Для порівняння зазначимо, що деревину переважно віком 51–100 
років використовували у Новгороді [8. С. 40; 19. С. 20], віком як до 50, так і 51–
100 років – у Києві [15. С. 435. Рис. 189], Смоленську, Бєлоозері [8. С. 47, 55], в 
той час як, наприклад, у Пскові, Торопці [8. С. 42, 51], Ладозі [20. C. 117] пере-
важала молода деревина віком до 50 років. 

Аналіз решток дерев’яних конструкцій споруд, особливості їхньої стра-
тиграфії та взаємного розташування складових елементів дозволяє чітко 
виділити групи певних ознак, що відображають стійку характеристику конструк-
ції будівель. Передусім, важливо підкреслити, що на пригороді споруджували 
винятково наземні об’єкти, що, зрозуміло, обумовлене розташуванням у зоні 
заплави р. Білки. Розміщення (орієнтація) будівель на місцевості було прив’яза-
не до лінії головної магістралі – дороги, яка пролягала у напрямку північний 
схід – південний захід. Усі будинки, незалежно від їх функціонального призна-
чення, розплановувались паралельно до дороги (як фронтальною, так і вужчою 
бічною стінами).   

Залежно від застосованої будівельної техніки виділяються дві основні групи 
споруд – зрубні і каркасно-стовпові; третю (комбіновану) групу репрезентують 
будівлі, споруджені за допомогою поєднання перших двох типів конструкцій. 

Каркасно-стовпову конструкцію репрезентують три типи будівель, що 
відрізняються за способом побудови стін. До найпростішого різновиду споруд 
належить один із хлівів (споруда 26а). Об’єкт мав овальну форму, витягнуту по 
лінії північний схід – південний захід, розмірами 1,8×3,4 м (рис. 1). Його долівку 
вкривав шар гною, а при південній стінці виявлено дерев’яні ясла. Стіни спору-

                                                             

*Аналіз зробив професор Марек Кромпєц у лабораторії абсолютного датування Гірничо-
металургійної Академії у Кракові (Laboratorium Datowań Bezwzględnych Akademii 
Górniczo-Hutniczej). Вважаємо своїм приємним обов’язком висловити пану професору 
глибоку вдячність за допомогу. 
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ди виконано із плетінки – по периметру у землю з певними проміжками вбивали 
різної товщини коли, між якими вплітали гілки хмизу. Складнішу конструкцію 
мали інші дві будівлі – стайня (споруда 10) площею 13,6 м² та двокамерна 
майстерня (споруда 1) площею 43 м². Стіни мали вигляд секцій плетінки із 
хмизу, якими заповнено проміжки між вертикально вбитими дубовими стовпами 
діаметром 14–20 см (фото 2), розташованими по периметру об’єктів. Плетінку 
обмазували глиною і ззовні у приземній частині укріплювали шпунтинами. 
Легка конструкція плетених стін в умовах прохолодного клімату не надавалася 
для проживання у таких приміщеннях. Ті з них, що були хлівами, мали земляну 
долівку, у виробничій споруді підлогу настелилену із дощок та півколод, 
опертих на лагах. Здобутий матеріал дозволяє стверджувати, що будівлі із плете-
ними стінами не мали всередині стелі. В основі конструкції даху був гребеневий 
прогін на опорних стовпах. Дах двосхилий, настелений із соснових драниць. 
Лише щодо споруди 1 можемо говорити про висоту стін, що сягала 1,9 м*. 

До окремого різновиду в межах тієї ж конструкції слід віднести будівлі, 
які поєднують цокольний зруб і верхню каркасну надбудову – зрубно-каркасні. 
Тут виділяються споруди, у яких в якості основи під каркас було закладено одне 
чи три вінця зрубу, переважно із дубових колод. Цоколі були рублені із колод в 
“обло” з випусками кінців на 0,12–0,70 м (фото 3). Зверху кожної зарубини 
вибирався жолоб по формі колоди наступного вінця; його глибина становила ⅓–
¼ діаметра кругляка. Чашки врубок та жолоби ущільнювали прокладками із 
моху. Для надбудови каркасу на зовнішній поверхні останнього вінця колод 
видовбувався паз завглибшки 6 см, у який вставлялись щільно підігнані одна до 
одної дошки – дилі завтовшки 4–5 см. Стовпи каркасу встановлювали у верти-
кальні гнізда на кутах та посередині протяжності стін. У споруді 6 додатково 
встановлено спарені стовпи у центрі приміщення, які обтискали сволок**. При-
вертає увагу первісна конструкція господарської споруди 31, де у нижнє вінце 
цокольного зрубу північної стіни було вмонтовано щит із плетінки заввишки 
0,86 м, що зберігся на довжину 2,73 м (рис. 2). Південну стіну сконструйовано 
дещо інакше. Вона складалася із товстих жердин, розташованих на відстані 0,2–
0,3 м одна від одної, переплетених гілляччям. Збережена максимально на довжи-
ну 3,06 м ця стіна, очевидно, визначала й загальну висоту будівлі. 

На загал до каркасно-стовпової конструкції віднесено 19 (30,2%) споруд. За 
функціональним призначенням серед них виділяються вище розглянуті хліви, чотири 
господарські будівлі, сім майстерень та п’ять жител здебільшого двоповерхових. 

Переважну більшість (34 будівлі – 54%) на пригороді складали споруди 
зрубної конструкції. Стіни будинків були повністю рубані в “обло”, аналогічно як 

                                                             

* Могитич Р. Розкопки на урочищі “За Хмільником” – Рукопис. – Приватний архів 
Р. Могитича. Висловлюю щиру подяку кандидату архітектури, науковому співробітнику 
інституту Укрзахідпроектреставрація Роману Могитичу за можливість використати ці 
матеріали. 
** Могитич Р. “Розкопки на урочищі “За Хмільником” – Рукопис. – С. 9. 
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цокольні вінця каркасно-стовпових споруд. Зруби збереглися, як правило, на рівень 
одного (25), як виняток, двох (2) і трьох (2) вінець. За функціональним 
призначенням розрізняються будівлі господарські (12), виробничі (8) і житлові (14). 

Фундамент, призьба. З огляду на низинний і заболочений характер 
місцевості будинки споруджували на ущільнених підсипках, нерідко додатково 
зміцнюваних щитами плетінок. Нижній вінець підвалин встановлювали на 
підкладках із півкруглих чи округлих (діаметром 17–35 см) оцупків, які розмі-
щували під кутами зрубу паралельно чи по діагоналі до колод. Як виняток, 
відзначено суцільні поздовжні підкладки із соснових палів. Фундамент зміцню-
вали й підкладками, які встановлювали посередині протяжності стін, що несли 
додаткове навантаження – це притаманне, передусім, двоповерховим будівлям. 
Опори останніх стабілізували й за допомогою крупних брил каміння. Підвище-
ний рівень ґрунтової вологи зумовлював в цілях додаткового захисту підвалин 
деяких будинків споруджувати призьби, які влаштовували з однієї, двох, рідше 
трьох сторін і як виняток – по периметру. Ширина призьб була стандартною і 
незначно коливалась в межах 0,4–0,6 м. Матеріалом для втрамбовування призьб 
слугувала глина. Однак простір, відведений під призьби, формувався по різному. 
Найчастіше в якості основи призьби використовували випуски кінців зрубів; 
якщо їх довжина була недостатньою, то лінію призьби відсували і паралельно до 
стіни будинку встановлювали загорожу із плетінки або із поставлених на ребро 
дощок, які закріплювались вертикально вбитими у землю кілками. Призьба при 
одній споруді складалася із двох вертикальних рядів плетінки і забитих між 
ними, поставлених на ребро дощок. 

Міжповерхове перекриття. Традиційними для пригороду були однопо-
верхові будинки. На цьому тлі виділяються споруди, що мали два яруси. 
Система міжповерхового перекриття зрубно-каркасних споруд утворювалась 
двома сволоками, укладеними навхрест і з’єднаними на врубках типу “риб’ячий 
хвіст” з обв’язкою каркасу над середніми стовпами*. Про форму цього конструк-
тивного елементу дає уяву знахідка сволока завдовжки 3,94 м. З одного його 
кінця знаходилась врубка типу “риб’ячого хвоста” довжиною 23,5 см, на проти-
лежному кінці – поздовжній виріз завдовжки 84 см. В одній із споруд 
перекриття другого поверху у західній частині будинку опиралося на затесані на 
вісім площин вертикальні стовпи, два з яких встановлено всередині приміщення 
при південній та північній стінах, а три – ззовні, впритул до західної стіни. 
Знахідка наріжного стовпа споруди 13, який зберігся на усю довжину, інформує 
про висоту першого поверху, яка сягала 2,5 м. Окрім того, вздовж головного 
фасаду на рівні першого ярусу цей будинок прикрашало підсіння завширшки 
0,9 м, перекриття якого опиралося на чотирьох восьмигранних стовпах.  

Дах. Дахи житлових будинків були двосхилі; споруди, обабіч дороги, 
причілками булу повернуто до неї. Гребеневі прогони каркасних будинків, про 
що вже згадувалось, як правило, опирались на стовпи, встановлені зовні торце-
                                                             

* Могитич Р. “Розкопки на урочищі “За Хмільником” – Рукопис. – С. 9. 
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вих стін і, часом, всередині приміщень. В якості такої ж опори слугував конько-
вий брус, фрагмент якого зберігся на довжину 2,78 м. Це була колода діаметром 
0,10–0,12 м, верхній кінець якої роздвоєний у вигляді латинської літери “V” 
(див. рис. 1).  

Про способи спорудження покрівлі інформують також фрагментарні 
знахідки, які вдалося ототожнити з певними елементами конструкції. Знайдено 
два фрагменти крокви від однієї будівлі: середню частину і зовнішній край, що 
збереглись відповідно на довжину 1,8 м і 0,8 м (рис. 4, 2, 3). Виготовлено їх із 
обтесаної березової півколоди. Кроква мала у ширину 12 см і була завтовшки 
2 см. З одного поздовжнього краю через кожні 33 см витесано зарубки для лаг; 
вони мали форму переверненої трапеції з основами сторін 9 та 6 см і глибиною 
3 см. Зовнішній край крокви по лінії зарубок був лагідно звужений і викінчений 
заокругленим псевдоваликом. Кроква від іншої будівлі збереглась на довжину 
1 м. Її виготовлено із дубової дошки шириною 13 см і завтовшки 4 см; для 
закріплення якихось деталей у ній було зроблено поперечну наскрізну свердли-
ну. Фрагменти крокв (як перевідкладення) зафіксовано також і між конструкці-
ями дороги. На лаги по схилу даху настеляли соснові і дубові драниці довжиною 
до 3,5 м. Драниці кріпилися до лат за допомогою дерев’яних кілків, отвори від 
яких зафіксовано у збережених фрагментах дощок. Нижній край покрівлі 
опирався на спеціальний гак – “курицю”, яка також підтримувала й водостічний 
жолоб. Відомо, що “курицю” виготовляли із молодої ялини, у якої після корчу-
вання залишали і обробляли корінь та прикореневий стовбур. Довжина усього 
виробу і його частин, форма і розмір п’яти, кривизна гака, кут з’єднання гака з 
п’ятою інформують про нахил даху, його конструкцію, спосіб кріплення настилу 
покрівлі і різновид ринви [14. С. 149]. Куриці знайдено у верхньому ярусі 
дороги та на площі чотирьох споруд. Найкраще зберігся зразок із господарської 
споруди 7 (фото 4). Йому притаманна майже первозданна форма, поверхня і 
корінь лише грубо обтесані. За формою обробки ця куриця значно відбігає від 
вишуканих силуетів зразків, відомих, наприклад, із Новгорода чи Берестя. В 
межах однієї із споруд знайдено уламок водостічного жолоба. 

Низка предметів свідчить про оздоблення причілків житлових будинків. 
Прикраси, вирізьблені у формі стріли із дубових дощок, кріпилися до причілка 
двояко: одна – вертикально, або дві – навхрест. Одна із причілкових стріл збе-
реглася майже на усю довжину, яка виносила 73,5 см (фото 5).  

Аналізуючи планову структуру споруд (розташування печей, вікон, 
дверей, тощо), простежено, що вона мала спільні закономірності для будівель 
обох типів конструкції. Однак не завжди ці конструктивні елементи вдавалося 
зафіксувати у повному складі. 

Вхід. Певні труднощі поставали при з’ясуванні місцезнаходження 
дверей. У більшості випадків вхід визначався згідно сукупності ознак: по слідах 
одвірків, напрямку дощок та лаг підлоги, а також наявності вимощеного перед-
поріжжя. Достовірний поріг зафіксовано лише у трьох спорудах: на рівні 
першого вінця зрубу, де його ширина з пазом для одвірка, розміщеним праворуч, 
виносила 1 м та на рівні третього вінця зрубу, де їх загальна ширина з пазами 
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становила відповідно 0,65 м і 1,02 м. Встановлено, що двері відкривалися як 
назовні, так і досередини приміщення.  

Вимощення у вигляді своєрідного помосту із коротких поперечних 
дощок на поздовжніх колодах, влаштоване посередині протяжності стіни, 
засвідчує вхід у двох господарських спорудах (рис. 3). Довжина помосту в обох 
випадках майже тотожна – 1,07 і 1,11 м, а ширина відповідно 1,22 м і 1,96 м. У 
решті будинків, більшість з яких простежено на рівні першого вінця зрубу, поріг 
не зберігся. Не зважаючи на це, про можливий вхід в одній із розташованих 
паралельно одна до одної стін, вказує настил дощок підлоги, які вкладалися, 
переважно, по напрямку до входу. Узагальнюючи особливості місцезнаходжен-
ня входу, вдалося встановити, що доцільність конструювання дверного отвору 
була продиктована розташуванням будинку, по-перше, відносно головної 
дороги, а по-друге, відносно розпланування внутрішнього подвір’я садиби. У 
спорудах, побудованих безпосередньо обабіч дороги, вхід влаштовували, як 
правило, в стіні, перпендикулярній до проїжджого полотна, тобто із півдня чи 
півночі. Аналогічно влаштовано вхід й у більшості споруд, розпланованих 
вглибині подвір’я. При цьому часто зустрічались входи знадвору (тобто із вимо-
щених проходів), що були захищені виносами дахів. У поодиноких будівлях, 
розміщених на задньому дворі простежено вхід із західного чи східного боків.  

Деяку уяву про конструкцію дверей дає знахідка фрагмента дверного 
полотна, виконаного із дубової дошки, з верхнім виступом для гнізда в одвірку 
та врубкою для поперечної планки. Висота дошки 0,94 м, ширина 0,2 м. Вище 
розглянуті дверні отвори мали ширину (без пазів на одвірки) 0,52 м, 0,85 м, 
0,88 м. Ці параметри дуже близькі до двох з чотирьох відомих типів дверей із 
Новгорода [14. С. 149], а власне, до тих, що мають розміри: 1,6×0,82 м (1-й тип), 
0,92×0,55 м (4-й тип). Останній тип ототожнюють переважно із приміщеннями 
господарського призначення, що й відповідає характеру будівель, де зафіксова-
но поріг і згадані двері. Натомість перший тип дверей притаманний у Новгороді, 
передусім, для житлових будинків. У Звенигороді, окрім житлової споруди, такі 
ж двері було влаштовано й у майстерні. Подібні розміри дверей спостерігаються 
й на інших пам’ятках, наприклад, у Давид-городку зафіксовано дверні отвори 
завширшки до 1 м [24. S. 12], а також знайдено фрагмент дверей, заввишки біля 
1 м [10. С. 129]. Значна кількість фрагментів дверей відома із Берестя, де біль-
шість (80%) складали двері низькі (висотою 0,73–0,98 м) [11. С. 180–187]. У 
Києві зафіксовано дверні отвори лише у господарських спорудах: найвужчий з 
них мав ширину 0,65 м, інші – 0,75–0,80 м [3. С. 102].  

Долівка. Всередині приміщень виявлено рештки долівок, які відзначено 
у 40 спорудах. Спосіб вимощення долівок був пов’язаний, передусім, із призна-
ченням будівель. У всіх житлових спорудах підлогу настеляли із дощок 
завтовшки 3–4 см і шириною 0,12–0,32 м. Виготовляли їх, в основному, із дуба 
та сосни. Простежено три способи облаштування настилу. У більшості будинків 
дошки були підняті над рівнем ґрунту, що забезпечувало їх від вологи. Для 
цього на земляну долівку, при потребі армовану хмизом та щепою, викладали 
три–чотири лаги із дубових чи соснових колод (діаметром 0,07–0,17 м) та півко-
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лод, на які по напрямку до входу укладали дошки (фото 6). Відзначено випадки, 
коли намагалися ізолювати від стику із ґрунтом не тільки дошки, але й лаги. Для 
цього під лаги встановлювали короткі бруски-підкладки. В окремих будівлях, 
переважно господарського призначення, зафіксовано рештки підлоги, де дошки 
було настелено безпосередньо на ґрунт.  

У 15 будівлях долівку вимощено шаром рідкої глини завтовшки 5–20 см 
по усій площі. Серед цих об’єктів привертають увагу три двоповерхові житлові 
споруди, де глиняну долівку мали приміщення нижнього ярусу, як холодні, так і 
опалювані. Решті споруд притаманний виразний виробничий характер. Відзна-
чено випадки, коли глиною підмащували лише підхід до устя виробничої печі-
кам’янки, а решта долівки залишалась земляною. Показовим прикладом комбі-
нування типів долівок є майстерня, що складалася із двох приміщень з горнами, 
де у північній камері була земляна долівка, а у південній – глиняна. 

Печі. На площі досліджених споруд зафіксовано рештки 45 печей, 12 з 
яких збереглись лише у вигляді слідів від цоколів. Існували два типи печей – 
глинобитні (див. фото 1) і кам’янки. Останні, як правило, знаходилися у вироб-
ничих будівлях. Складніше визначити призначення печей, побудованих із глини. 
За способом спорудження переважають печі, основа, стіни та купол яких було 
сформовано винятково із глини (14). Поряд з ними відзначено об’єкти з додатко-
вими елементами (шпунтинами і кілками), якими зміцнювали основу печі. Їх 
розміщували по периметру череня, у товщі цоколя та по його периметру із 
зовнішнього боку. Глинобитні печі споруджували на ділянці з земляною 
долівкою, не вимощеній дошками. Тому, як правило, черінь виступав на рівні 
підлоги. Лише в одному випадку простежено рештки обгорілого бруса від 
опічка, а черінь було піднято над рівнем долівки на 0,23 м.  

Простежено три форми череня: округлу діаметром 0,56–1,25 м (20), 
підпрямокутну розмірами 0,63–0,82×0,84–1,11 м (2) і грушоподібну (4). При 
цьому виділяються печі із широким та вузьким устям. Кореляцією ширини устя і 
поперечного діаметру череня виявлено певну закономірність у їх пропорціях. 
Так у печах з вузьким устям ширина останнього була менша від ширини череня 
у 2,3–3,6 рази, а у печей з широким устям – у 1,4–2,4 рази. Дуже вузьке устя 
(завширшки 0,10–0,36 м) було притаманне печами із грушеподібною формою 
череня, яке було менше від останнього у 1,8–6,6 разів. Найімовірніше, подібні 
печі використовувалися у виробничих цілях. 

До об’єктів, що зустрічаються дуже рідко, відносяться печі із двома 
камерами, які відзначено лише у двох спорудах (див. рис. 2). Незвична конст-
рукція у поєднанні з глинобитною долівкою приміщень схиляє до інтерпретації 
цих об’єктів як виробничих горнів.  

Переважну більшість печей влаштовано в одному із кутів приміщення – 
південно-західному чи північно-західному. Лише в тих випадках, де достовірно 
визначено вхід, можемо говорити, що піч знаходилась у ближньому куті, 
праворуч чи ліворуч від входу і була повернена устям до дверей. Аналогічна 
локалізація печей ототожнюється дослідниками із південно-руським чи західно-
руським типом житла ХІ–ХІІІ ст. Подібне розташування печей у Новгороді, 
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наприклад, пов’язують із південними запозиченнями, що проникали на землі 
Північної-Західної Русі з кінця ХІІ ст. і отримали деяке поширення у XIV ст. [1. 
C. 275]. На цьому тлі виділяються печі, розташовані при одній із стін посередині її 
протяжності та у центрі приміщення – усе це виробничі будівлі. Спорудження печі у 
центрі споруди відоме, зокрема, й за матеріалами Новгорода. Такі об’єкти, зазвичай, 
інтерпретуються як кухні, пекарні чи ремісничі майстерні [5. C. 27–28, 31].  

Додаткові пристосування від якихось конструкцій, що, ймовірно, техніч-
но були пов’язані із печами, виявлено у двох випадках – як у житловій, так і 
виробничій спорудах. У нижніх вінцях зрубів з тильного боку печей зафіксовано 
наскрізні прямокутні отвори, один з яких розмірами 8×17 см було влаштовано на 
рівні череня, інший, шириною 44,5 см – нижче череня. Не виключено, що ці 
отвори призначалися для нагнітання холодного повітря. Окрім того, при одній із 
печей праворуч від устя зафіксовано дві стовпові ями діаметром 0,25–0,30 м, 
заповнені глиною. Цікаво, що лінія діаметру цих ям чітко відповідає лініям 
західної та північної стін і устя печі, тобто ця конструкція не могла бути 
пов’язана із так званим спальним місцем (полом), що влаштовувався вздовж 
стіни. Натомість, привертає увагу інтерпретація подібних ямок біля печей у жит-
лах ХІІ ст. з поселення Григорівка на Черкащині та на дитинці Києва (житло 
№10), які дослідники пов’язують із навісом над піччю [2. C. 25–26; 6]. Згідно з 
припущенням В. К. Козюби, навіс, розміром 1,4×1,4 м використовувався в 
різних цілях: для зберігання певного роду продуктів, начиння, а також як місце 
для спання дітей та літніх людей. Потужні стовпи у звенигородському житлі 
вказують й на не менш солідне перекриття, що радше призначалося під своєрід-
ну лежанку, що мала й відповідні розміри – 1,49×1,70 м. Очевидно, про такий 
навіс над піччю йшлося у літописному епізоді про осліплення Василька Рости-
славича. “…і повалили вони його, і зв’язали його, і, знявши дошку з печі, 
поклали на груди йому. І сіли по обидва боки… і не могли його удвох вдержати. 
Тоді … зняли вони другу дошку з печі, і сіли оба, і придавили його так сильно, 
що груди затріщали” [9. С. 148–149]. Про те, що навіс не був благенькою конст-
рукцією свідчить й ілюстрація цієї події, представлена на мініатюрі із Радзиви-
лівського літопису, де зображено довгі, широкі і грубі дошки. 

Вікна. У побутових печах для приготування страв розпалювали 
невеликий вогонь. Дим при цьому виходив (“курився”) у приміщення. Для його 
виведення прочиняли двері, влаштовували отвір на горище чи використовували 
так зване волокове віконце у верхній частині стіни. На пригороді знайдено одне 
таке ціле вікно (рис. 5, І). Воно складалося із трьох елементів: 1) дошка-засувка 
прямокутної форми розмірами 41×15 см і товщиною 1,0–1,5 см, якою закривали 
чи “заволочували” отвір; 2) закріплена стабільна верхня дошка розмірами 
50,5×10×2,5 см із поздовжнім п-подібним пазом завширшки 1,5 см і завглибшки 
3 см на нижній поперечній площині; 3) закріплений стабільно нижній брусок 
розмірами 56,5×5,5×6,5 см із поздовжнім г-подібним пазом завглибшки 4,5 см на 
верхній поперечній площині. Відповідно до параметрів пазів були затесані 
верхній і нижній краї дошки-засувки. Окрім волокових віконець у житлових 
будинках, особливо на другому поверсі влаштовували так звані “косящаті” 
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широкі вікна, обрамлені різьбленими наличниками, що широко відомі за матері-
алами з Новгорода. У Звенигороді таких знахідок обмаль. Невеличкий фрагмент 
наличника довжиною 12 см, що походить із двоповерхової споруди (див. 
рис. 5, ІІ), виконано із соснової дошки завтовшки 1 см. Збережений край оформ-
лено півколистими вирізами, у верхній частині – слід наскрізної округлої сверд-
лини діаметром 1 см для кілка, що кріпив наличник до балки. За матеріалами 
Новгорода відомо, що вікна прикривались ставнями, які вставлялися ззовні і 
відкривались назовні. У Звенигороді знайдено одну таку цілу дубову стулку 
ставня (фото 7). Вона мала прямокутну форму розмірами 25×59 см і циліндричні 
виступи завдовжки 4 см і 7 см обабіч одного (заднього) поздовжнього краю; 
протилежний (передній) край – підтесаний. Ця стулка ставня дозволяє 
реконструювати загальні параметри вікна, яке мало розміри 59×50 см. Не буде 
перебільшенням, твердження, що подібних ставень та наличників вікон у 
Звенигороді було значно більше. Підтвердженням цьому є численні уламки 
ретельно оброблених дощечок та рейок з фігурно різьбленими краями, пазами та 
висвердленими отворами для кріплення. Через значну фрагментарність немож-
ливо ідентифікувати приналежність таких предметів, тому, здебільшого, їх 
окреслено як предмети невизначеного призначення. Серед цих артефактів 
І. Свєшніков виділив низку виробів, які здогадно ототожнював із підвіконням. 
Вони виконані із дубових дощок розмірами 14×42 см із зрізаним кантом та 
16×41×2,5 см із пазом та двома бічними виїмками на кінцях. Дослідник 
припускав, що, можливо, підвіконням слугував й фрагмент дошки з обламаними 
кінцями. Розміри збереженої частини мали довжину 50,5 см, ширину – 11,0–
14,8 см і товщину – 2,5 см. Дошка незугарно оброблена з нерівною поверхнею, 
поздовжні краї оформлено косо зрізаною назовні площиною завширшки 3,0–3,5 
см; внутрішній бік дошки плоский, зовнішній – легко опуклий*. 

Сходи. Конструктивним елементом у структурі будинків були сходи. 
Знахідки двох фрагментів бічних дубових плах репрезентують один тип сходів 
(фото 8). Краще збережений фрагмент стійки (тятиви) завдовжки 215 см викона-
но із півколоди шириною 21 см і товщиною 9 см (див. рис. 4, 1). У ній видовбано 
сім наскрізних прямокутних отворів розміром 5×7 см, 6×6 см, 6×8 см, 7×9 см, 
10×8 см, 7×8 см, 7×? см для закріплення щаблів, що були розміщені з нерівно-
мірним інтервалом: через 18–20 см, 28 см, 31–33 см. Наявність сходів на 
території споруди підтверджує думку, що будинок мав два поверхи. Аналогічні 
сходи відомі серед матеріалів з Берестя, Новгорода та Києва, де вони встанов-
лювались як ззовні будинку, так і всередині приміщення і провадили на верхній 
поверх. 

Площа споруд. Незалежно від ярусності будівель за загальною 
конструкцією виділяються споруди однокамерні, що переважають, і двокамерні. 
Серед однокамерних споруд, насамперед, привертають увагу житла, диферен-

                                                             

* Дослідник припускав, що дошку вдруге використано для учнівських вправ, в результаті 
чого на її поверхні прокреслено зображення хаотично розташованих літер [23. S. 559]. 



86 В. Гупало 

 

ціація розмірів яких дозволяє простежити динаміку розвитку домобудівництва. 
Так, згідно стратиграфії споруди залягали у шести будівельних ярусах, які на 
підставі дендрохронологічного аналізу деревини датуються: 1-й ярус – 1190–
1180-ті рр., 2-й ярус – 1170–1150-ті рр., 3-й ярус – 11–40–1130-ті рр. 4-й ярус – 
1120–1110-ті рр., 5 – 1100–1090-ті рр., 6 – 1080–1060-ті рр. Площа житлових 
будинків, побудованих у четвертому ярусі, була невеликою і коливалась в межах 
13–18 м²; у третьому ярусі переважали вже споруди площею 23–36 м², на тлі 
яких зустрічаються ще поодинокі будиночки площею до 20 м², але втім й один 
двоповерховий; у 2–1 ярусах споруджують, як правило просторі будівлі, 
площею 31,6–45 м². Чітка тенденція до поступового збільшення розмірів споруд 
впродовж ХІІ ст. особливо показово відображена у ході перебудови будинків, 
що провадилась на одній ділянці на рівні кількох ярусів. Такі ж процеси 
притаманні й тим однокамерним будівлям, які мали виробниче призначення, 
але, залежно від характеру виробництва, могли використовуватись одночасно і 
як житла. Площа їх хоча й збільшувалась, але на загал залишалась незначною й 
коливалась в межах 9,0–13,6 м². Натомість однокамерні майстерні, споруджені у 
4–1 ярусах, мали площу 14,6–30,0 м². Для порівняння слід зазначити, що, напри-
клад, у Бересті споруди були значно менших розмірів: площа переважної біль-
шості житлових будівель сягала 10–13 і 14–16 м², а господарських приміщень – 
8–10 і рідше 12–13 м². Крупні об’єкти мали площу 16 м²; винятком були дві 
будівлі площею 23,04 і 37,2 м². П. Лисенко зазначав, що споруди Бреста за 
своїми розмірами були близькі до будівель Пінська і Давид-Городка [11. С. 178]. 
Натомість однокамерні житлові будівлі із Звенигорода за площею аналогічні до 
споруд Новгорода [7. С. 82–108], Мінська [4. С. 181], Полоцька [22. С. 80–88], 
Києва [3. С. 110]. 

Двокамерними були лише сім будівель, які споруджено у 3 і 1 будівель-
них ярусах. Серед них є чотири майстерні і три господарсько-складські примі-
щення. За винятком двох споруд площею 23 м² і 50,2 м² розміри решта будівель 
коливались в межах 30–40 м². 

Винятковою на пригороді була житлова споруда площею 65 м², що мала 
два поверхи, галерею з фронтального боку і наскрізний проїзд посередині 
першого ярусу. Вона була рівновеликою з найбільшими за площею житлами на 
Подолі (63 м²) і Верхньому городі (52,5 м²) у Києві, що належали представникам 
заможних прошарків населення [3. С. 110]. 

Однією із найскладніших залишається проблема визначення кількості 
поверхів у спорудах. Вирішення чи висвітлення цього питання відкладається до 
часу проведення фахового архітектурного аналізу та майбутніх польових дослі-
джень. Наразі на підставі стратиграфії залягання конструкцій можемо констату-
вати щонайменше наявність двох ярусів у семи будівель. Найдавнішу двоповер-
хову споруду було побудовано у 4 ярусі. В наступний період кількість таких 
будівель зростає до чотирьох; у 2 і 1 ярусах було споруджено по одній будівлі. 

Огляд представлених матеріалів дозволяє зробити такі висновки. 
Матеріали із Звенигорода вперше репрезентують реальний і достовірний вигляд 
ранньосередньовічних споруд Галицької землі. Дерев’яні конструкції засвід-
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чують, що найдавніші наземні споруди у Звенигороді почали будувати вже в 
останній чверті ХІ ст. Простежена техніка побудови споруд, їх площа, ярусність 
відповідають основним рисам великих столичних осередків, передусім, 
Новгорода і Києва. Однак, поряд із загальноруськими тенденціями домобудів-
ництва конструктивні типи звенигородських будівель демонструють локальні 
риси конструкції і компонування об’ємів споруд, що знайшло відбиток, 
насамперед, в особливостях розташування та параметрах дверей, в облаштуванні 
конструктивних елементів перед входом (сіни, призьби, галереї тощо), у плану-
вальній структурі інтер’єру, у конструкції і розташуванні опалювальних 
пристроїв тощо. Сукупність простежених у просторі і часі рис житлобудування 
Звенигорода відображає процес формування регіональних традицій у дерев’яній 
архітектурі, що знайшли подальший розвиток у народному житлі наступних 
періодів. Окрім того, масова дерев’яна забудова звенигородського пригороду 
виступає яскравою ілюстрацією до тенденцій і напрямів урбанізаційних 
процесів на теренах Південно-Західної Русі в кінці ХІ – першій половині ХІІІ ст.    
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Фото 1. Звенигород. Північно-східний пригород.  
Мостова і житлова забудова верхнього горизонту.  

Фото І. Свєшнікова, 1985 р. 
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Фото 2. Звенигород. Північно-східний пригород. Фрагмент наріжного стовпа  
від каркасно-стовпової конструкції. Фото І. Свєшнікова, 1989 р. 

 

 
 

Фото 3. Звенигород. Північно-східний пригород. Зруб в “обло” з надлишком.  
Фото І. Свєшнікова, 1983 р. 
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Фото 4. Звенигород. Північно-східний пригород. Фрагмент куриці.  
Фото І. Свєшнікова, 1989 р. 

 
 

 
 

Фото 5. Звенигород. Північно-східний пригород. Фрагмент причілкової оздоби – стріли.  
Фото І. Свєшнікова, 1983 р. 
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Фото 6. Звенигород. Північно-східний пригород. Дощатий настил підлоги. 
Фото І. Свєшнікова, 1992 р. 
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Фото 7. Звенигород. Північно-східний пригород. Ставень.  
Фото І. Свєшнікова, 1992 р. 
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Фото 8. Звенигород. Північно-східний пригород. Фрагмент тятиви сходів,  
використаних у конструкції мостової. Фото І. Свєшнікова, 1992 р. 
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Рис. 1. Звенигород. Північно-східний пригород.  
Урочище За Хмільником. План споруд 26–26а.  

Умовні позначення: 1 – стовпці, 2 – шпунтини, 3 – кілки, 4 – тин, плетений із хмизу,  
5 – каміння, 6 – відмітка стерильного шару (За В. Чорновусом, рис. 1985 р.). 
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Рис. 2. Звенигород. Північно-східний пригород.  
Урочище За Хмільником. План споруди 31.  

Умовні позначення: 1 – кілки, стовпи, 2 – плетінка із хмизу, 3 – глина, 4 – черінь,  
5 – каміння, 6 – шпунтини, 7 – межа розкопу (За В. Чорновусом, рис. 1986 р.). 
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Рис. 3. Звенигород. Північно-східний пригород.  
Урочище За Хмільником. План споруди 32.  

Умовні позначення: 1 – кілки, стовпи, 2 – шпунтини, 3 – тин плетений із хмизу,  
4 – обпалені дерев’яні конструкції, 5 – глина, 6 – край розкопу  

(За В. Чорновусом, рис. 1986 р.). 
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Рис. 4. Звенигород. Північно-східний пригород. Урочище За Хмільником.  
Фрагменти дерев’яних конструкцій. 1 – тятива сходів; 2–3 – крокви  

(За І. Свєшніковим, рис. 1989). 
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Рис. 5. Звенигород. Північно-східний пригород. Урочище За Хмільником.  
Елементи дерев’яних конструкцій вікон.  

Умовні позначення: І – волокове вікно (рис. 1989 р. за І. Свєшніковим);  
ІІ – наличник вікна (За І. Свєшніковим, рис. 1983 р.). 
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The article is about characteristic of wooden relics from the city of Zvenyhorod, capital of 
Zvenyhorod principality. Researches were carried out during 1981–1994 and led by I. Sveshnikov. Area 
of 2865 square meters was excavated. Wooden structures represent objects that were discovered in the 
north-eastern suburb. These buildings are of residential, commercial and industrial purposes. Remains of 
paved road, streets and fences are the separate categories of artifacts. 

In general, 63 buildings were found, which were located in six building horizons. Most of the 
buildings had one floor. Also, two-storied facilities can be distinguished. Such structural elements of buil-
dings as windows, doors and roofing were found. Design of foundations of buildings and methods of 
flooring are found out. Construction of stoves (among which industrial furnaces are distinguished) is also 
separately considered. Stairs that led to the second floor are also the structural element of buildings. 

Presence of well preserved foundations allowed to reconstruct a total area of buildings. It is 
found that the area of residential buildings gradually increased. In the period of 1110–1120 building with 
the area of 13–18 square meters dominated; in 1130–1140 – 23–36 square meters; in 1150–1190 – 31,6–
45 square meters. The two-storied building with area of 65 square meters was the only exception. 

Materials from Zvenyhorod represent at the first time a real and reliable view of buildings of 
Halych land during the final of the XI – first half of XIII centuries. 

Keywords: Zvenigorod, wooden building, wooden constructions, blockhouse.  
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