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В.д. Гупало, н.В. Войцещук

дослідження  поселення   
піЗньоРимськоГо часу  на  ГоРодищі   
літописноГо  ЗВениГоРода

У статті проаналізовано результати розкопок 2010 р. на поселенні пшеворської куль-
тури, розташованому на території південної багатошарової частини городища лі-
тописного Звенигорода.

К л ю ч о в і  с л о в а: господарські об’єкти, кераміка, фібула, ключ, пізньоримський 
період, пшеворська культура.

Під час рятівних розкопок на території південної частини го-
родища Звенигород (с. Звенигород Пустомитівського райо-
ну львівської області), у 2010 р. (рис. 1, 1), окрім будівельного 

горизонту, пов’язаного із ранньосередньовічним містом, відкрито 
рештки забудови та речовий матеріал перших століть нашої ери 1. 
досліджена ділянка збереглася до наших днів у значно перебудо-
ваному вигляді, що було наслідком перепланування терену під час 
спорудження земляних укріплень довкола замку нової доби.

станом на сьогодні південна частина городища — це досить 
пласка з незначним нахилом з півночі на південь терасоподібна 
ділянка, розташована на відстані 8—10 м на південь від пагорба 
дитинця-замчища. у плані вона близька до прямокутної форми, 
площею 72,70 × 42,40 м, видовжена із заходу на схід 2. у 2010 р. усю 
південну частину городища поділено на чотири сектори; дослід-
ження розпочато у північно-східному секторі, де розкопано площу 
50 × 16 м (800 м2).

стратиграфія. На денній поверхні проступав шар чорнозему, 
значно знищений сучасними будівельними роботами. у місці, де 
відклади ґрунту збереглися найповніше (біля південної стінки роз-
копу), товщина шару чорнозему становила 0,50 м 3. Під рештками 
чорнозему зафіксовано сіро-коричневий суглинок, потужністю 
0,45—0,50 м, рясно поцяткований норами гризунів. Нори різно-
го розміру були заповнені чорноземом, суглинком, перемішаним 
із чорноземом, жовтою материковою глиною, часто перемішаною 
із сіро-коричневим суглинком. сліди нір, накладаючись одна на 
одну, створювали враження різнокольорової мозаїки, обумовлюю-
чи спотворення чистоти передматерикових відкладів. Нижче 
виступала жовта материкова глина, яка залягала потужним плас-
том завтовшки 0,87 м і глибше переходила у ґрунтотворну породу 
блакитної барви. На межі жовтої і блакитної глин залягав проша-
рок вапнякового щебеню, де зустрічались крем’яні конкреції.

1 Попередніми розкопками (рис. 1, 2), які здійснено на південній частині городища 
у 1959 р. [свешников, власова, 1959, с. 29—30] і 1973 р. [ратич, 1974, с. 3] відкрито 
лише сліди споруд та артефакти доби раннього середньовіччя (хіі—хііі ст.).

2 у 1973 р. загальна площа цієї ділянки становила 100 × 50 м [ратич, 1974, с. 3].
3 тут доречно пригадати, що товщина чорнозему у розкопі 1973 р. складала 

біля 1 м. ця суттєва розбіжність виразно вказує на ступінь руйнації, завданої 
досліджуваній ділянці. 
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об’єкти пізньоримської доби (дві ями та споруда господарського при-
значення) зафіксовано у непорушеному шарі сіро-коричневого суглинку, 
натомість речовий матеріал у перевідкладеному стані траплявся впереміш 
із ранньосередньовічними артефактами у шарі чорнозему.

Споруда 7. об’єкт досліджено фрагментарно: північна частина знище-
на ровом біля підніжжя бастіонів нової доби, а східна виходила за межі роз-

Рис. 1. Звенигород; 
план городища 
(за о. ратичем, 

1965 р.): А — забо-
лочена місцевість; 
Б — археологічні 

розкопи: 1 — 
2010 р.; 2 — 1973 р.
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копу (рис. 2, 3). рештки споруди 7 знаходились під ранньосередньовічним 
житлом — спорудою 2 (другої половини хіі — першої половини хііі ст.), 
залягаючи на 0,8—0,9 м глибше від нього.

контури споруди 7 помічено лише на рівні жовтої материкової глини 
на гл. 99,50 м 4. споруду 7 заглиблено у материк на 0,95—1,0 м (гл. 98,45—
98,40 м). вона мала прямі стінки і ввігнуте дно з нерівною горбкуватою по-
верхнею.

у межах розкритої ділянки споруда 7 у плані була видовжена по осі 
північ — південь (рис. 2, 3). у загальних контурах об’єкта виділялася під-
прямокутна північна частина та з дещо розмитими стінками південна. 
Напрямок західної прямої стіни (дослідженої на довжину 1,6 м) свідчить, 
що споруда була орієнтована з північного заходу на південний схід. Пів-
нічна частина об’єкта складала 1,85 (при північній стінці траншеї) × 1,55 м 
(при східній стінці траншеї). Південна частина об’єкта утворювала свого 
роду «коридорчик» завдовжки 1,35 м, досліджений на ширину 0,70—1,0 м. 
аморфні контури західної стіни «коридорчика» утворилися, найімовірні-
ше, внаслідок її обвалу.

у центральній частині споруди 7 було викопано ранньосередньовічну 
споруду 7а (рис. 2, 1, 2), яка датується другою половиною хіі — першою 
половиною хііі ст. Заповнення останньої становив масний чорнозем. На-
томість споруду 7 заповнював щільний ґрунт, що складався із сіро-корич-
невого суглинку, перемішаного з чорноземом, з вкрапленнями грудочок 
обмазки (гл. 99,50—98,80 м). Зовсім іншою є стратиграфічна ситуація у 
придонній ділянці об’єкта. Насамперед слід зазначити, що у материково-
му дні будівлі виступають численні прожилки залізистих конкрецій. ці 
утворення надали характерного оранжевого забарвлення сіро-коричнево-
му суглинку у місцях його стику з материковою глиною. отже, увігнуте 
дно споруди покривав шар чистого (без домішок) і щільного суглинку зав-
товшки 0,25—0,50 м, у якому зафіксовано два прошарки намивів залізистої 
глини з долівки. ці прошарки свідчать про поступовий занепад споруди, 
котлован якої, після того як повністю замулило дно, можливо, був засипа-
ний водночас.

Знахідки. майже на самому дні споруди 7 на гл. 98,72 м знайдено 
фрагмент денця ліпної мисочки. у придонних нашаруваннях суглинку 
з прожилками залізистих конкрецій, на гл. 98.84—98.75 м виявлено десять 
фрагментів стінок великих кружальних горщиків. аналогічні уламки 
товстостінних горщиків зафіксовані й у заповненні ранньосередньовіч-

4 За нульовий репер взято умовну позначку 100 м.

Рис. 2. Звенигород; розкоп 2010 р., 
споруда 7: перерізи: 1 — по лінії 

північ—південь; 2 — по лінії 
захід—схід; 3 — план на рівні 

виявлення
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ної споруди 7а, де вони знаходилися майже посе-
редині її глибини, ближче до придонних відкладів 
(гл. 99,27—99,12 м). При цьому привертає увагу той 
факт, що на поверхні згаданого посуду, а також на 
уламку ліпного горщика, який виявлено трохи глиб-
ше (гл. 99,06—98,08 м), були помітні «прикипілі» ре-
штки суглинку із залізистими конкреціями — тобто 
такого, який зафіксований на дні і в придонних від-
кладах споруди 7. це виразно вказує на первісне міс-
цезнаходження зазначеного начиння, яке у споруді 
7а виступає як перевідкладення.

Яма 8а. об’єкт зафіксовано у вигляді округлої 
плями (діаметром 60 × 70 см) темно-коричневого ко-
льору, яка чітко проступила на гл. 99,85—99,80 м на 
тлі сіро-коричневого передматерикового суглинку 
(рис. 3, 1). яма 8а розташована на рівні передматери-
кового суглинку. об’єкт перерізав усю товщу жовтої 
материкової глини і був опущений у ґрунтотворну 
породу — чисту сіро-блакитну каолінову глину з 
прошарком вапнякового щебеню, що залягав на сти-
ку глин обох порід.

яма 8а мала тюльпаноподібну форму (рис. 3, 
2, 3), увігнуте дно, злегка розхилені назовні стінки 
та непропорційний лійчастий, розширений роз-
трубний перехід у верхній частині (очевидно, на 
рівні тогочасної денної поверхні). діаметр по верх-
ньому краю розтрубу становив 2,53 м, при його ос-
нові — 1,58 м, висота — 49 см південного борту і 
53 см північного борту; загальна глибина ями 1,93 м 
(гл. 99,78—97,85 м). із південного боку об’єкта помітні 
два сходинкоподібні виступи (завширшки до 15 см і 
висотою 40 см) — ймовірний спуск у яму. Заповнен-
ня ями 8а дуже строкате, особливо у нижній частині 
від дна до основи розтрубу. смугасті прошарки жов-
тої материкової глини, чорнозему, сіро-коричнево-

го суглинку (ще й на додачу поцятковані норами гризунів) відображають 
картину поступового занепаду цього об’єкта, що первісно слугував, най-
імовірніше, господарською ямою.

у верхніх шарах заповнення яму 8а частково перерізали ранньосеред-
ньовічні об’єкти — яма 8 (першої половини — третьої чверті хіі ст.) і спо-
руда 6 (кінця хі — початку хіі ст.).

Знахідки. На дні ями зафіксовано уламок стінки ліпного горщика. у 
шарі чорнозему (гл. 98,07 м), який безпосередньо вкривав дно ями, знай-
дено стегнову кістку свині і фрагмент денця з придонною частиною кру-
жального горщика (рис. 4, 5, 9).

у шарі перемішаного із сіро-коричневим суглинком чорнозему, який 
перекривав деструкцію нижньої частини ями, на гл. 98.95 м виявлено фраг-
мент стінки ліпного горщика.

Яма 15. контури об’єкта у вигляді плями чорнозему зафіксовано на 
гл. 98,61—98,58 м на тлі жовтої материкової глини (рис. 5, 1). яма мала в 
плані квадратну форму із заокругленими кутами, орієнтованими по сторо-
нах світу, розміри 90 × 95 см. Зі східного боку довкола кута простежувалася 

Рис. 3. Звенигород; 
розкоп 2010 р., 

яма 8а: 1 — план 
на рівні виявлен-

ня; перерізи: 2 — по 
лінії схід—захід; 
3 — по лінії пів-

ніч—південь



Гупало В.д., Войцещук н.В. дослідження поселення пізньоримського часу ...

11�

розмита пляма підпрямокутної форми. яма заглиблена у материк на 80 см. 
у перерізі вона мала банкоподібну (радше півсферичну) форму і ввігнуте 
дно на гл. 97,81 м. Заповнення ями становив чорнозем упереміш з жовтою 
глиною; дно встеляв шар чорнозему, насичений деревним вугіллям, гру-
дочками печини та обмазки (рис. 5, 2).

яма 15 перерізала давніший об’єкт, який знаходився на південний схід 
від неї і залягав під ранньосередньовічним об’єктом 4. дослідження цієї ді-
лянки законсервовано до наступного польового сезону.

Знахідки. у шарі чорнозему, перемішаному із деревним вугіллям, який 
залягав на дні ями, на гл. 98,09—97,86 м зафіксовано шість фрагментів гор-
щиків: п’ять кружальних і один ліпний (рис. 4, 2—4). із шару чорнозему, 
перемішаного з жовтою глиною, що перекривав придонний прошарок і 

Рис. 4. Звенигород; 
розкоп 2010 р., 
речовий матеріал: 
1—4, 6—7 — 
яма 15; 5 — яма 8а; 
8, 9—16 — куль-
турний шар
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заповнював увесь котлован ями (гл. 98,29—98,61 м), походить 
шість фрагментів посудин, у тому числі денце і стінка ліпних 
горщиків та трьох стінок і одного денця кружального начиння 
(рис. 4, 1, 7). у нижніх відкладах цього прошарку, ближче до 
дна ями, на гл. 98,29—98,09 м знайдено кілька уламків, які по-
ходили від денця одного ліпного горщика (рис. 4, 6).

характеристика керамічного матеріалу  
і хронологія об’єктів

уламки посуду, виявлені в об’єктах та культурному шарі, ре-
презентують начиння виліплене від руки і виконане на гон-
чарному колі.

ліпний посуд має шерехату, нерівну і горбкувату поверх-
ню; формувальна маса з домішками кварцового піску і знач-
ною кількістю середніх та переважно крупних (діаметром до 
7 мм) зерен шамоту білого, бежевого та цеглястого кольорів; 
випал неоднорідний (часто плямистий) до чорного і бежево-
го кольорів, на зламі одно-, дво- і тришаровий; трапляються 

уламки вкриті ангобом; текстура крихка; товщина — 12—17 мм.
у кружальних посудин поверхня шерехата, рівна; глина добре відму-

чена зі значною домішкою кварцового і дрібнозернистого піску, серед яко-
го трапляються зерна діаметром до 2 мм, та різної кількості дуже подріб-
неного шамоту; випал однорідний до світло-сірого, сірого, темно-сірого, 
чорного кольору, рідше бежевий чи ззовні бежевий, а зсередини темно-сі-
рий, ззовні сіро-коричневий — зсередини чорний; на зламі одношаровий: 
бежевий, світло-сірий, чорний; двошаровий: бежевий — чорний; триша-
ровий: бежевий — світло-сірий — бежевий чи світло-сірий — сіро-біляс-
тий — світло-сірий; текстура щільна; товщина 7—10 мм рідше 12—14 мм.

Яма 15. у двадцятисантиметровому шарі чорнозему, який вкривав дно 
об’єкта (гл. 97,86—98,09 м), зафіксовано шість фрагментів горщиків (п’ять 
кружальних і один ліпний). кружальні горщики представлено уламками 
трьох денець і двох стінок. денця двох посудин (рис. 4, 3, 4) виготовлено з 
відмученої глини з домішками кварцового піску і крупної кварцової жорс-
тви; поверхня рівна, випалена зсередини до темно-сірого, ззовні — до світ-
ло-сірого, на зламі — світло-сірого кольору; на денці сліди зрізування нит-
кою з гончарного кола; діаметр денець 100 мм і 125 мм, товщина 10—12 мм, 
товщина стінок 10—14 мм. Ще від одного горщика зберігся уламок денця і 
велика частина придонних стінок (рис. 4, 2). Посудину виготовлено з відму-
ченого тіста зі значною домішкою дрібнозернистого піску; поверхня рівна; 
випал плямистий — коричневими і темно-сірими плямами, на зламі випа-
лений нерівномірно — до коричневого і місцями до темно-сірого кольору; 
діаметр дна 180 мм, товщина — 12 мм, товщина стінок — 13—22 мм. харак-
терною особливістю описаних виробів є їх масивність та значні розміри, 
що притаманне для посудин господарського призначення. із відкладів, які 
перекривали придонний прошарок і заповнювали увесь котлован об’єкта, 
походять фрагменти семи посудин. у нижній частині цього заповнення на 
гл. 98,09—98,29 м знайдено кілька уламків, які походили від денця одного 
ліпного горщика. Посудину виготовлено з глини з домішкою жорстви і ша-
моту; поверхня нерівна, горбкувата; випал нерівномірний плямистий—до 
сіро-бежевого кольору зсередини і світло-сірого — ззовні, на зламі двоша-
ровий. діаметр денця 94 мм, товщина біля 15 мм (рис. 4, 6).

Рис. 5. Звенигород; 
розкоп 2010 р., 

яма 15: 1 — план; 
2 — профіль
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у верхніх прошарках заповнення об’єкта знайдено фрагмент стінки 
(завтовшки 6 мм) кружального горщика, оздобленого прямолінійними 
борознами і випаленого до чорного кольору, та фрагмент стінки ліпного 
горщика. Привертають увагу два уламки стінок кружальних посудин, які 
виконано з добре відмученої глини з незначними домішками кварцового 
піску і крупних зерен кварцової жорстви. Поверхня рівна (стирається під 
руками і по однорідності дуже подібна до амфорного тіста, але м’якша), 
випалена до сіро-жовтого кольору; товщина стінки 7—8 мм. один уламок 
походив від кружальної посудини великих розмірів, випаленої до темно-
сірого кольору, на зламі — світло-сірого кольору (рис. 4, 1); діаметр денця 
140 мм, товщина 18 мм, товщина стінок 8 мм, інший фрагмент — уламок 
стінки кружального горщика, випаленого до темно-сірого кольору і оздоб-
леного прямолінійним орнаментом.

таким чином, на дні та у заповненні ями 15 містився однорідний гли-
няний посуд, представлений кружальними та ліпними виробами. Єдиний 
фрагмент ліпного горщика (рис. 4, 7) іншої текстури, датований ранньо-
залізним часом — це перевідкладення, що потрапило в об’єкт із культур-
ного шару.

Споруда 7. у шарі, який вкривав дно об’єкта, знайдено фрагменти сті-
нок кружальних товстостінних посудин, випалених до чорного кольору 
зсередини і ззовні, на зламі — до світло-сірого. як перевідкладення висту-
пають уламки денця (гл. 98,72 м) та стінки (гл. 98,98—99,06 м) ліпних посу-
дин ранньозалізного часу, що знаходилися відповідно на дні й у верхніх 
прошарках заповнення котловану.

Яма 8а. На дні та в придонному шарі знайдено дрібний уламок стін-
ки ліпної посудини (гл. 97,85 м) та фрагмент денця кружального горщи-
ка (гл. 98,07 м). ліпне начиння виконано з відмученої глини з домішкою 
подрібнених зерен шамоту; зовнішня поверхня випалена до бежевого ко-
льору, внутрішня — до чорного, на зламі — чорного кольору; текстура 
крихка; товщина стінки 6,5 мм. кружальний горщик виготовлено із добре 
відмученої глини з домішкою піску та жорстви; поверхня рівна, шерехата; 
випал внутрішньої поверхні однорідний — до чорного кольору, зовніш-
ньої — темно-сірими та світло-коричневими плямами, на зламі — чорного 
кольору. На зовнішній поверхні денця помітні концентричні борозни — 
сліди зрізання посудини ниткою з гончарного кола. діаметр денця 100 мм, 
товщина — 18 мм, товщина стінок 9 мм (рис. 4, 5). Фрагмент бочка ще од-
нієї ліпної посудини містився у заповненні об’єкта (гл. 98,95 м). Посудину 
виготовлено з глини з домішкою грубих зерен шамоту; зовнішня поверхня 
випалена до оранжево-коричневого кольору, внутрішня — сіро-коричне-
вого, на зламі — оранжево-коричневого кольору; товщина стінки 12 мм. 
Зовнішня поверхня вкрита товстим шаром ангобу бежевого кольору.

Підсумовуючи, слід підкреслити, що у зазначених об’єктах кружальна 
кераміка, виступаючи поряд з ліпною, кількісно переважала.

Поряд із тим розрізнені уламки кружальних посудин пізньоримського 
часу зафіксовано у заповненні ранньосередньовічних об’єктів та у куль-
турному шарі. серед загалу цих знахідок привертають увагу нечисленні 
фрагменти зі збереженими вінцями. Передусім виділяються товстостін-
ні посудини, які за техніко-технологічними рисами наближені до масив-
них денець із ями 15 та ями 8а. вони репрезентують такий різновид гос-
подарського начиння, як піфоси. За формою вінця піфосів належать до 
одного типу, але виконані у двох варіантах. до одного варіанту належать 
дві посудини, вінця яких оформлені горизонтальним манжетом зі злегка 
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опуклою поверхнею; ширина манжета 49 мм, діаметр 280 мм (рис. 4, 13) та 
50 мм при діаметрі 380 мм (рис. 4, 16). інший варіант вінець представлений 
у вигляді горизонтального манжету (завширшки 42 мм), профільованого 
ввігнутістю; діаметр 260 мм (рис. 4, 15). За формою верхньої частини, де 
характерним є відсутність шийки, усі згадані піфосоподібні посудини від-
носяться до першого типу за в.д. Бараном.

у літературі таке господарське начиння відоме як «кrausengefässe». 
Подібні вироби серед асортименту гончарної продукції з’являються на 
пізньому етапі розвитку пшеворської культури і поширюються на початку 
доби великого переселення народів. На теренах Південно-східної Польщі 
час ужиткування піфосів датується широко — друга половина ііі — середи-
на v ст. н. е. [Wilk, 2005, s. 367]. Піфосоподібні посудини із горизонтальними 
вінцями зафіксовані масово на пам’ятках черняхівського типу на території 
верхнього та середнього Подністров’я, поширені вони й у верхів’ях Захід-
ного Бугу, де час їх появи припадає на iv ст. н. е. [Баран, 1981, с. 91—92].

окрему сукупність кружального посуду складають горщики. За загаль-
ною формою вони належать до одного типу, але за способом профілюван-
ня вінець виконані у двох варіантах. Переважають вінця, сформовані на 
слабо відхиленій назовні шийці (рис. 4, 11—12, 14), їхній край злегка потов-
щено, зрізано назовні у вигляді пласкої грані, реберця якої заокруглено; 
на зовнішній площині двох вінець простежується ледь заглиблена бороз-
на; на внутрішній поверхні помітна закраїнка; діаметр 140 і 160 мм (рис. 4, 
11). Певною відміною цього варіанту є вінця, край яких також заокруглено, 
однак з ледь помітними площинами — горизонтальною і вертикальною, 
зсередини проявляється слаба закраїнка (рис. 4, 10). Часто посудини по 
плічках оздоблені прямолінійним орнаментом.

Більші уламки дозволяють визначити загальні пропорції посудин. це 
були опуклобокі горщики з яйцеподібним тулубом. На загал усе кружаль-
не начиння за складом формувальної маси, способом її обробки й морфо-
логією відповідає другій групі гончарного посуду, виділеній в.д. Бараном. 
Подібні вироби, що призначалися, як правило, для приготування їжі чи 
збереження припасів, переважали в об’єктах, датованих ііі—iv або iv ст. 
н. е. [Баран, 1981, с. 89]. Поряд із цим аналогічні горщики масово знахо-
дять на усіх пам’ятках черняхівської культури на території верхнього 
Подністров’я і Південно-Західної волині; відомі вони й на пізньопше-
ворських пам’ятках на території Польщі. Походження горщиків, подібних 
за формою і текстурою, дослідники пов’язують із римськими провінціями 
Подунав’я, де їхні прототипи з’являються ще у перших століттях нашої 
ери [Баран, 1981, с. 90—91 і там подальша література].

у цілому на досліджуваній ділянці культурний горизонт пізньоримсь-
кого періоду у порівнянні з матеріалами ранньозалізного часу є більш ви-
раженим і з огляду на інші артефакти, які походять із культурного шару — 
ключі та фібула.

Ключ. Знайдено два зразки виробів. цілий ключ мав якореподібну фор-
му; виконаний із чотирьохгранного стрижня, який на одному кінці розкле-
паний у два гачки, загнуті в протилежні боки, а з протилежного кінця — у 
кільце для підвішування; довжина 127 мм (рис. 6, 1). від іншого ключа збе-
реглась лише верхня частина з вушком. Подібні ключі широко використо-
вувало населення Південно-східної і центральної Європи у першій поло-
вині і тис. н. е. На території верхнього Подністров’я і Західного Побужжя 
вони відомі на пам’ятках черняхівського типу в Черепині, ріпневі, Неслу-
хові [Баран, 1981, с. 112].
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Фібула. виріб вилито із бронзи у формі. спин-
ка виготовлена з пластинки, опуклої із зовнішньо-
го боку, із помітним ребром посередині (ширина 
9 мм, висота 4,5 мм). Паралельно ребру нанесено 
дві короткі лінії, з дуже маленьких квадратних 
заглиблень, а по зовнішньому краю — дві пер-
пендикулярні борозни. верхня частина фібули 
закінчується голівкою із загнутим догори гачком 
для підтримування тятиви пружинного апарату. 
спинка фібули, звужуючись до 5,5 мм, перехо-
дить у вертикальну ніжку, до якої на усю висоту 
прилягає прямокутна пластина (висотою 14 мм) 
приймача голки (рис. 6, 2). довжина оздоби 45 мм. 
За формою виріб є підстави ототожнювати із так 
званими арбалетними фібулами з високим при-
ймачем 5 (серія 1 групи vii за о. альмгреном чи 
група 18 за а. амброзом [almgren, 1897, S. 90—98, 
198—208; taf. iX; 1923, S. 253—254; амброз, 1966, 
с. 72 —73; табл. 12, 13, 14—17, 20, 21; 21, 3], датовані 
iii — початком iv ст. н. е.

* * *

Завершуючи огляд матеріалу, здобутого в межах 
південної частини городища, належить хоча б 
побіжно зупинитись на його місці серед інших 
пам’яток пізньоримської доби, відкритих на те-
риторії Звенигорода і його околицях.

Порівняно з попередніми епохами найбільш 
заселеною Звенигородська низина була впродовж 
римського часу. Переселенці з’явилися тут ще у 
ранньоримський період, що засвідчене могиль-
ником у гриневі, який датується 50—20 рр. до 
н. е. — 40—70 рр. н. е. однак перша потужна хви-
ля колонізації припадає на і ст. н. е. Поселення 
та могильники, які виникають впродовж і—ііі ст. 
н. е., пов’язані з племенами липицької та пше-
ворської культур. у Звенигороді сліди поселень 
липицької культури простежено в урочищах го-
родище [археологічні …, 1982, с. 11—12] та ост-
рів [ратич, 1973, с. 27]. Про існування липицьких 
могильників свідчать поодинокі поховання, вияв-
лені на вершині замкового пагорба в уроч. Замок 

5 висловлюємо подяку кандидатам історичних наук 
в.м. войнаровському (інститут українознавства 
ім. і. крип’якевича НаН україни), і.о. гавритухіну (ін-
ститут археології раН) за допомогу у визначенні типу 
артефакту.

Рис. 6. Звенигород; розкоп 2010 р., речовий матеріал із 
культурного шару: 1 — ключ (залізо); 2 — фібула (бронза) 

(фото в. гупало; рис. і.о. гавритухіна)
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(тілоспалення в урні) [свєшніков, 1995, с. 6] та на горбистому пасмі вздовж 
північного краю Звенигородської низини в урочищах Під старою церк-
вою [археологічні пам’ятки, 1982, с. 11], стіжки [свешников, 1953/1, с. 63].

спільні липицько-пшеворські могильники відкрито і досліджено на 
північній (урочище церковна сторонка — і ст. н. е. [козак, 1978, с. 96—107], 
гоєва гора — друга половина і — початок іі ст. н. е. [свешников, 1957, с. 64; 
рис. 21, 10—13; козак, 1984, с. 87]) та східній (уроч. Загуменки — і ст. н. е. 
[свешников, 1957, с. 63, рис. 21, 1—9]) околицях Звенигорода.

сліди пшеворських поселень і—іі ст. н. е. на території Звенигорода 
зафіксовано у кількох місцях: урочище городище (у центрі села), горб 
(північно-східна частина села) [свешніков, 1991, с. 6], урочище Загороди 
(підвищення в заплаві р. горожанки у північній частині села) [козак, 1977, 
с. 306].

у найближчих до Звенигорода околицях поселення липицької куль-
тури знаходились довкола сіл гончарі (північна та західні околиці), дмит-
ровичі (західна окраїна) [артюх, конопля, мацкевой, Поцилуйко, 1977, 
с. 263], Шоломия (урочище Заруби) [Чорноус, 1991, с. 99], водники [свеш-
ников, власова, 1959/1, с. 4; цигилик, 1980, с. 347—348; конопля, 1996, с. 25], 
Підмонастир [конопля, 1996, с. 23—24] та Під’ярків [Janusz, 1918, s. 45; 
археологічні пам’ятки, 1982, с. 11]; селища пшеворської культури існува-
ли біля гринева (уроч. криве [михальчишин, 1991, с. 69] та Підгородища 
[Пастернак, 1937, с. 260; грибович, корчинский, 1985, с. 269].

усі ці пам’ятки датуються переважно ранньоримським часом 
(стадія ві—іі) та ранньою фазою пізньоримського періоду (стадія сі). 
Щодо заключного етапу пізньоримської колонізації (стадії сіі—ііі) відо-
мості майже відсутні. цю прогалину до певної міри компенсує відкриття у 
2010 р. розглянутого горизонту кінця ііі — iv ст. у межах південної частини 
городища. При цьому важливо зазначити, що сліди поселень цього ж часу 
були відкриті в. савичем за межами укріплень городища, у східній час-
тині Звенигорода в урочищах Завалля (або За вали) та Навпроти коцурова 
[савич, 1959, с. 1116—117]. Згодом наявність пізньоримського горизонту у 
східній частині села в урочищі П’ятницьке була підтверджена розкопками 
і.к. свєшнікова [свєшніков, 1990, с. 4—6]. до цього слід лише додати, що 
ділянка сучасного села від земляних укріплень городища і далі на схід у лі-
тературі окреслена різними назвами урочищ: західна частина — Завалля, 
центральна — друга сторонка, східна — П’ятницьке, Навпроти коцуро-
ва, Загуменки. При цьому тотожність кружальної кераміки, яка знайдена в 
об’єкті в урочищі П’ятницьке і в об’єктах, досліджених у 2010 р. на городи-
щі, дозволяє розглядати терени з зазначеними топонімами як сліди одного 
великого поселення, що займало південні схили підвищення у централь-
ній частині Звенигорода. Найімовірніше, синхронне звенигородському 
поселенню було ще одне селище біля гринева, відкрите під час розвідко-
вих робіт [михальчишин, цигилик, 1991, с. 69].

За цих обставин матеріал зі Звенигорода, здобутий під час розкопок 
2010 р., який, найімовірніше, слід ототожнювати із пшеворською культу-
рою, наразі виступає єдиною джерельною базою для висвітлення характе-
ру та особливостей заселення району Звенигородської низини на заключ-
ній фазі пізньоримського періоду.
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В.д. Гупало, н.В. Войцещук

исследоВания  поселения   
поЗднеРимскоГо  ВРемени  на  ГоРодище   
летописноГо  ЗВениГоРода

в статье проанализированы результаты раскопок 2010 г. на территории южной части 
городища летописного Звенигорода, имеющего многослойный характер. рассмотрены 
хозяйственные объекты (две ямы, сооружение) и вещевой материал, датируемый за-
ключительной фазой позднеримского периода и относящийся к пшеворской культуре. 
обращено внимание на характерные формы керамической посуды, железных ключей 
и бронзовой фибулы. Полученный материал представлен на фоне известных синхрон-
ных памятников, открытых на территории Звенигорода и его окрестностей.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: хозяйственные объекты, керамика, фибула, ключ, позднеримс-
кий период, пшеворская культура.

V.d. Hupalo, N.V. Vojtseschuk

RESEARCH  OF  THE  LATE-ROMAN  TIME   
SETTLEMENT  ON  THE  HILLFORT   
OF  ANNALISTIC  ZVENYHOROd

the paper analizes research results of excavations which were carried out in 2010 on the 
southern part of the hillfort of annalistic Zvenyhorod that has multiple occupation layers. the 
household rooms (two pits, building) and artifacts dating to the final phase of late roman 
period (the Przeworsk culture) are examined. attention was drawn to the typical forms 
of ceramic ware, ferrous keys and bronze fibula. the obtained material is presented on a 
background the known synchronous sites discovered on the territory of Zvenyhorod and its 
surrounding.

k e y w o r d s: household rooms, ceramic wares, fibula, key, late roman period, Przeworsk 
culture.


