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У публікації підсумовані результати археологічних досліджень в урочищі Бабина Гора на 
Житомирщині у 2011 році. 
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В публикации суммированы результаты археологических исследований в урочище Бабина 
Гора на Житомирщине в 2011 году.  
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In the publication the results of archaeological research in the natural Babin Gora in Zhitomir 
region in 2011 are summarized. 
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Вивчення оборонних укріплень городища в ур. Бабина гора є результатом 

досліджень пам’ятки, що входить до загальної системи древлянських городищ 
[2, с. 43]. Існують різні думки дослідників щодо хронологічної належності 
пам’ятки та її конструктивних особливостей. Єдиний, хто зробив уперше 
власні обстеження в 70 р. ХХ ст., був М.П. Кучера. Він склав глазомірний план 
городища, виділив та описав його складові елементи: рів, вал, в’їзд на 
городище, западину колодязя; оглянув і прошурфував майданчик та прилеглий 
з західного боку посад. За виявленими матеріалами він відніс городище та 
прилеглий посад до ІХ – ХІ ст. Дані, наведені М.П. Кучерою, найбільш повні 
та інформативні, оскільки, базуються на результатах власного детального 
обстеження пам’ятки [6; 5, с. 72 – 82; 7, с. 196]. 

О.В. Куза датує час існування пам’ятки ХІІ – ХІІІ ст., спираючись на 
повідомлення В.Б. Антоновича та В.Ю. Кухаренко, він стверджував, що 
городище з усіх боків обнесено валом. Б.А. Звіздецький відзначив, що 
городище майже “з усіх боків” оточено водами р. Уборть та її притоків [2, 
с. 126]. 

З 2009 року археологічні дослідження проводяться в м. Олевськ, зокрема 
на городищі в урочищі Бабина гора силами Житомирської археологічної 
експедиції Інституту археології НАН Україні під керівництвом 
к.і.н. А.В. Петраускаса. Городище займає мисоподібний виступ берегової 
тераси правого берега р. Уборть, який зі східного боку виходить до заплави 
р. Уборть. З Півночі він обмежується долиною струмка, що впадає до Уборті 
(рис. 1). З південного боку городище обмежується яром зі стрімкими схилами, 
що виходить до заплави. Південно-західний бік городища відділений від 
напільної сторони широким сильно запливши ровом. Висота над заплавою 
близько 5 – 7 м. Сліди рову з напільного боку не прослідковуються. 
Майданчик городища має підтрикутну форму, що обумовлено природною 
формою берегової кромки правого берега струмка (п.п.р.Уборть), який 
утворює північний край майданчика городища, та майже прямою лінією 
правого корінного берега р. Уборть, що утворює східний край майданчика. 
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Натомість М.П. Кучера вважав, що воно має “круглу” в плані форму, що 
передбачає інший спосіб зведення городища та його соціально-політичну й 
хронологічну належність. Розміри майданчика – 44 х 54 м. Площа майданчика 
городища становить 0,14 га.  

На думку авторів дослідження, штучне втручання будівельників городища 
до природного рельєфу було лише із південно-західного боку, де викопано 
оборонний рів, що відокремив мисовидний виступ від корінного берега [11, с. 
9]. Земля з рову була, вірогідно, використана для зведення валу, який півколом 
проходить по південно-західному краю городища. Сторона, звернута в бік 
рову – більш крута, а звернута до майданчика – більш полога. Верхня кромка 
вала дуже вузька, майже підтрикутної в перетині форми, особливо в 
центральній частині. У південній частині верхній майданчик більш плаский 
через зведення військової траншеї, западина якої добре прослідковується 
вздовж східного краю майданчика городища. 

В’їзд на городище, зафіксований М.П. Кучерою, знаходиться в крайній 
північно-західній частині городища на місці, де оборонний рів виходить до 
канйону струмка, що омиває північний край городища. Він ледь вигнутим 
півколом, оминаючи край валу, піднімається по краю городища. Довжина 
підйому – 20 м,ширина – 2 м. Вірогідно, що в цьому місці могла, бути 
дерев’яна конструкція для перетину рову. На майданчику городища впритул 
до валу знаходиться западина, яка, на думку М.П. Кучери, могла утворитися 
внаслідок заповнення котловану колодязя. Діаметр западини – 9 м, глибина – 
0,3 м. У результаті шурфування для уточнення культурно-хронологічної 
належності городища було виявлено шматки залізного шлаку від отримання 
заліза сиродутним способом; фрагментами стінок гончарних посудин 
давньоруського часу та фрагментом шийки посудини пізньосередньовічного 
часу [11, 2009, с. 10]. 

Улітку 2011 року вперше здійснено розріз захисних споруд городища в 
урочищі Бабина гора. Вал городища вирізняється своїми великими розмірами. 
На нашу думку, його потужність обумовлена двома періодами будівництва. 
Перший відноситься до зведення конструкцій у давньоруський час, другий до 
литовської доби. У засипці тіла вала та рову відсутні матеріали, що стали 
хронологічним індикатором. Натомість, гіпотеза будування захисних споруд 
базується на знахідках виявлених під час досліджень городища та посада, а 
також конструктивних особливостях валу аналогії, яким відомі вже для 
згаданих періодів. З огляду на все вище сказаного ми репрезентуємо свою 
спробу реконструкції оборонних укріплень. 

У 2009 році співробітниками Житомирської експедиції було знято 
топографічний план городища та обміри валу і рову. Рів завдовжки 70 м, 
ширина його коливається від 9 до 20 м, з замитим ґрунтом його глибина 0,7 м. 
Вал з боку майданчика 2,4 – 3,4 м заввишки, 66 м завдовжки та 14 – 20 м 
завширшки [11, 2010, с. 9 – 10]. Зовнішній схил за рахунок насипу валу 
утворює крутий кут нахилу і переходить у рів. Очевидно, що природний 
вигляд цього боку городища мав дещо інший вигляд. Його схил до зведення 
оборонних конструкцій в давньоруський час був достатньо пологим і таким 
чином легко долався для сходження на майданчик.Археологічними 
розкопками в 2011 році було досліджено систему захисних укріплень. Першою 
оборонною лінією та перешкодою для ворога став рів, його глибина в місці 
розрізу 2 м від сучасної поверхні, а ширина 9 м. Дно рову заокруглене, укіс 
внутрішньо стінки городища складає 20 є, а на підйомі до валу – 45 є. У 
результаті розрізу валу встановлено, що край майданчика городища 
ескарповано. У такий спосіб утворено невелику берму 0,6 м завширшки, що 
ускладнювало будову схилу та утворювало більш крутий кут, який далі 
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продовжувала зрубна конструкція. Вона зведена була в два ряди городень на 
заздалегідь підготовленій рівній площадці майданчика 10 см завтовшки. 
Дерев’яні конструкція складалися з навпіл розщеплених колод (плах) 
товщиною 0,2 м рублених вобло. Зафіксовано їх згорілі залишки (рис. 2, 1). 
Він мав вигляд, вочевидь, конструкції квадратної форми, ширина – 2 м, 
довжина, яку вдалося зафіксувати, – 1,6 м, висота – 1,2 м. Після зведення вони 
забутовувались суглинком темно-жовтого кольору, який отримували під час 
копання рову. До неї з боку майданчика городища примикала друга городня. 
На відміну від першого, цей зруб було забутовано піском, здобутим з 
викопаного рову та підрізаного краю схилу городища. Він також складався з 
плах рублених вобло, довжина, яку вдалося зафіксувати, – 1 м, висота – 1,6 м 
та ширина – 2 м. Зруби були з’єднані між собою спільною поперечною 
стінкою та розташовувались окремо від наступного поперечного ряду 
городень на відстані одного метра. Ні зовнішня стіна першого ряду городень, 
ні вся представлена конструкція не була засипана зверху ґрунтом. Таким 
чином, на городищі в ур. Бабина гора в давньоруський час було збудовано 
дерево-земляну конструкцію у вигляді стіни, а не вал.  

У даному випадку ми розділяємо думку Ю. Ю. Моргунова, який говорив, 
що не має сенсу з інженерної точки зору створювати дубову стіну, щоб її 
основу потім засипати ґрунтом. За розподілом навантаження технічні зруби не 
придатні для скріплення насипу і не мають впливу на крутизну схилу. Коли 
частина городні горіла, то інтенсивніше згорала її верхня частина, забутовка 
ґрунту осипалася і засипала нижні вінці, що створювало ілюзію внутрішніх 
конструкцій валу [10, с. 54; 1, 1987, с. 181]. 

Отже, у результаті сильної пожежі зовнішній зруб згорів, частина плах, 
вочевидь, впала на схил та на штучно зроблену берму, а ґрунт забутовки 
осипався утворивши стрімкий схил, що створює начебто тіло валу з 
дерев’яною конструкцією (рис. 2, 2).  

Зверху зрубна конструкція мала продовження у вигляді встановленої стіни 
(бруствер), з літопису відомі як заборола. Цю частину укріплень археологічно 
зафіксувати неможливо, але встановити приблизну її висоту можна. 
Майданчик, на якому знаходилася військова дружина, повинен був мати таку 
висоту, з якої насип або схил перед зовнішнім ровом (гласис) мав би зручний 
кут для спостереження та не заважав би вільно тримати в полі зору дно рову. 
Очевидно, це був бруствер, що захищав нижню половину тіла, при цьому 
дозволяв зручно вести обстріл з луків або використовувати іншу метальну 
зброю. Поєднання невисокого парапету з неглибоким ровом могло зупинити 
натиск ворога, який був не готовий вести тривалу осаду за допомогою зброї 
дальнього бою. Ще ефективніше така конструкція могла служити на краю 
високого берегового схилу [10, с. 70]. Імовірно, такі параметри розмірів 
визначились в глибоку давнину і відображають стандарт найменших 
укріплень, який був зручним для широкого використання. Ю. Ю. Моргунов, 
посилаючись на дослідження Ф. Ласковського, стверджує, що мінімально 
можлива висота фортечних стін із бруствером дорівнює розмірам косого 
сажню (коса сажень = 2,16 м). Тобто умовно це означає, що за вирахуванням з 
2,16 м середніх значень висота бруствера сягатиме 0,9 – 1,2 м, а висота стіни 
буде дорівнювати інтервалу 0,96 і 1,26 м.  

Оборонні укріплення були знищені сильним полум’ям. Нижній шар ґрунту, 
на якому встановлено зовнішній зруб, обпалений у результаті високої 
температури. Конструкція не витримала і згораючи впала в бік рову, у 
результаті чого утворився валоподібній насип. Пізніше його було 
прилаштовано в нове укріплення городища.  
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Історично склалося, що життя в більшості городищ, поселень, замків, міст 
припинила своє існування після татаро-монгольської навали, але відомі 
випадки, коли населення поверталося у свої домівки або заселяло нові місця, і 
життя відновлювалося. Різні перипетії відбувалися з давньоруською державою 
в період другої половини ХІІІ – ХІV ст., що не могло не відобразитися не 
тільки на суспільному житті населення, але й на особливостях містобудування, 
зокрема військового зодчества.  

Укріплення різних районів Русі проходило вже інакше. На Волині, що 
опинилася на початку XIV ст. у васальній залежності Литви, яка захопила 
Полоцьк, Київ, Брянськ, чернігівські землі, військове оборонне будівництво 
мало інший характер. Тут під контролем Литви розпочали будувати укріплені 
замки литовських магнатів і феодалів. На відміну від територій, які були 
названі вище, в північно-західних та північно-східних районах було збережено 
самостійність, литовські замки не набули такого поширення. На цих землях 
збереглися старі традиції військово-оборонного будівництва, яке з кінця ХІІІ 
ст. швидко почало розповсюджуватись [8, с. 23 – 24].  

Городище в ур. Бабина гора, очевидно стало одним з тих, які були освоєні 
в литовський період, а отже його укріплення набуло нового вигляду і 
представлені другим періодом будівництва. На стрімкий укіс, що утворився 
після зруйнованого пожежею зрубу та обвалу його забутовки, було зроблено 
підсипку у вигляді плямистого піску. Таким чином, було розширено край 
майданчика і утворено вал. Зовнішній схил його набув крутої форми. Зверху 
на нього насипано настил з потужного прошарку дресви, взятої на 
протилежному березі безіменного струмка, який оминає городище з півночі. 
Він виконував роль своєрідного панцира, який скріпляв насип і запобігав її 
зсуву. Таким чином, утворено вал з крутим зовнішнім схилом 70є, що робило 
його важким для приступу. Залишків дерев’яних конструкцій у насипі другого 
періоду будівництва зафіксовано не було. Внутрішній бік валу було 
облицьовано камінням невеликих розмірів, яке утворювало своєрідну дорогу з 
бруківки. Він був вимощений не тільки по насипу валу, а й по під ним. 
Археологічно зафіксовано залишки кам’яного настилу, що розташовується по 
периметру майданчика городища. На нашу думку, по верху валу було 
встановлено бруствер. Очевидно, рів часів ВВВ знищив його залишки. Це 
Можливо, це була каркасно-стовпова конструкція. Вона побутувала ще в ранні 
періоди давньоруської держави та використовувалася часто в більш пізні 
періоди. Очевидно, як і давньоруські укріплення городища, це були не високі 
конструкції, які давали змогу вести обстріл та в потрібний момент сховатися 
від атаки ворога. Такій будові дерево-земляних укріплень існують аналогії. Їх 
відомо дуже мало, оскільки, що цей період слабо вивчений. Подібними 
оборонними спорудами було захищено Звенигород, найдавніше місто 
Московського князівства [12, с. 125]. На думку академіка Б.О. Рибакова, він 
виник у давньоруський час як порубіжний пункт між володіннями 
чернігівських князів в ХІІ ст. та продовжував існувати до ХVІІ ст. Оборонні 
споруди Звенигорода датуються XIV – XV ст. З усіх боків його оточують вали, 
з тильного розташовується найбільший за розмірами 8 м заввишки та 20 м 
завширшки, інші три невеликі. В основу валу було встановлено дерев’яні 
зруби з колод, забутовані щільною глиною. В одному з розрізів валу 
зафіксовано потужне нашарування вапна. Проте це був одиничний випадок. 
Імовірно, воно використовувалося як будівничий матеріал для зведення собору 
в інших місцях розрізу його не виявлено. Зовнішній схил валу вимощено 
глиною. Дослідникам вдалося зафіксувати залишки дерев’яних заборол, які 
складалися з коротких колод діаметром 10 – 20 см. Колоди розташовувались 
горизонтальними рядами вздовж валу, через кожні 150 – 160 см вони 
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перев’язувалися короткими 80 см завдовжки, що утворювали “П” подібну 
форму зрубу. Із зовнішнього боку стіна була обмазана глиною, що фіксується 
в обпаленому вигляді. Таким чином, над крутими схилами ярів 
розташовувався гласис валу, побудований з глини, над яким встановлено стіну 
обмазану глиною. На думку академіка Б.О. Рибакова, не дивлячись на 
відсутність зрубів, стіни були, очевидно, дещо вищі людського зросту та 
використовувалися для укриття воїнів [12, с. 131]. Головну роль в оборонній 
конструкції Звенигорода відігравали саме круті схили (70 є), що спускалися 
донизу на 20 – 25 м. Ширина ярів тут сягає 100 – 200 м, у такий спосіб ніякі 
стінобитні машини не пошкодити стіни міста. Вся верхня площадка валу та 
його внутрішній схил були вимощені дрібним каменем (5 – 15 м) кругляком, 
що щільно були підігнані один до одного. Дослідники порівнюють виявлену 
кам’яну бруківку з велотреком, що простягався на 720 м. З’ясовано її роль – 
під час дощу та утвореної багнюки на майдані городища за допомогою 
бруківки можливо було зійти на верхній бойовий майданчик (рис. 3) [12, 
с. 131].  

Багато спільних рис з оборонними конструкціями городища в урочищі 
Бабина гора, що розташовується на території сучасної України мають 
украплення городища в с. Сокільці. Вони зводилися в два будівельні періоди 
XIV – XV ст. та XVI – XVII ст. У XIV – XV ст. воно являло собою фортецю-
замок, було одним з військово-адміністративних осередків. У насипі валу 
першого періоду будівництва зафіксовано засипку глини та жорстви, а 
дерев’яні конструкції використовувалися як жилі приміщення. Насип жорстви 
виконував роль скріплення всієї оборонної конструкції від її зсуву [9, с. 201 – 
214]. 

На території сучасної Білорусії, історичну долю земель якої не оминула 
загарбницька діяльність сусідніх Литви та Польщі, знаходять своє місце 
пам’ятки з оборонними укріплення XIV – XV ст. Одним з таких прикладів 
може бути стародавнє місто Орша (Рша). Перша літописна згадка датується 
1067 р. Місто збудоване за часів Брячислава Полоцького як східний 
порубіжний форпост Полоцької землі. Зручне розташування на місці впадіння 
р. Рша ( нині р. Оршиця) в Дніпро давало змогу контролювати важливу 
ділянку торгівельних, а пізніше перехрестя стратегічно важливих сухопутних 
шляхів. Дослідники називали Оршу ключем від Смоленська, що замикав 
головні шляхи у відносинах з півднем та київською землею. Значення міста 
збереглося в наступні століття [13]. Не можливо стверджувати про характер 
навальних конструкцій, очевидно це був частокіл, зруйнований у першій 
половині XIV ст. Майданчик городища було розширено, і вал давньоруського 
часу розрито. По краю збільшеного майданчика насипано новий вал та зведено 
нові дерев’яні стіни. Відбулося це, коли Орша була включена у склад 
Великого князівства литовського [13]. 

Під час дослідження оборонного верхнього валу Полоцька встановлено, що 
його конструкція з напільного боку складалася з товстих колод, які були 
покладені рядами хрест на хрест та засипані піском і глиною. З боку західної 
Двіни її не виявлено [13]. 

Дерево-земляні укріплення Верхнього замку Вітебська ХІІ – XIV ст. разом 
з крутими схилами 20 м заввишки та водами рік, робили його майже 
неприступним з півночі та сходу. З інших боків розташовувались укріплення 
дещо менших розмірів, оскільки прикривалися територією посаду. 
Конструкція валу складалася з насипу 5 – 6 м заввишки і 16 – 20 м завширшки. 
Фундамент валу із зовнішнього боку укріплювали палі 0,3 – 0,8 м завтовшки 
(іноді до 2,5 м завтовшки), що запобігали зсуву валу. 
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Підсумовуючи все вище сказане, з усією впевненістю можемо 
констатувати, що оборонні укріплення городища в урочищі Бабина гора 
будувалися в різні історичні періоди. Топографія городища максимально 
використовувалась для зведення конструкцій. У давньоруський час 
спостерігається тенденція збереження традицій військових зодчих, що 
знаходить відображення в розмірах зрубів. Прилаштування майданчика для 
зведення оборонної стіни, ескарпування схилу, викопування рову та 
використання здобутого ґрунту для засипки городень, а також утворення кута 
нахилу схилу в 40 – 45 є було оптимальним рішенням для давньоруських 
укріплень градів.  

Зруйновані в результаті пожежі оборонні конструкції відновлюються в 
литовський період, для якого характерно використання залишків 
давньоруських оборонних укріплень. Проте це було не новизною, адже в 
давньоруський час залишки, наприклад, оборонних валів скіфського часу –так 
звані “змієві вали” були прилаштовані для захисту рубежів давньоруської 
держави. Таким чином, на городищі в ур. Бабина гора будувалися нові 
укріплення у вигляді насипного без внутрішніх конструкцій валу. На ньому, 
очевидно, встановлювався бруствер та викладалася кам’яна бруківка для 
зручного пересування воїнів у випадку непогоди. 

Оборонні укріплення литовського періоду існування городища в м. 
Олевськ знаходять аналогії серед пам’яток, що розташовуються на території 
сучасної Росії та Білорусії. У конструктивних особливостях захисних споруд 
спостерігаються відмінності, зумовлені використанням будівельних матеріалів 
і специфікою місцевості. Проте загальний характер і принцип їх будови 
залишається спільним. Пам’ятка та її фортифікація може вважатися 
унікальною для території сучасної України, адже аналогічних городищ на 
сьогоднішній день відомо лише одиниці, вони потребують свого подальшого 
вивчення. Досліджений вал та його конструкція є загальною системою 
укріплень древлянського граду, яку доповнює в’їзд, що відігравав важливу 
роль в обороні. Це питання заслуговує окремої уваги і є предметом для 
окремого дослідження. 
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Рис. 2. План креслення розрізу валу городища в ур. Бабина гора. 1. 

Стратиграфія західного борту розкопу. 2. Залишки оборонних дерево-
земляних споруд давньоруського часу. 

 
 
 

 

Рис. 3. Оборонні укріплення Звенігорода (реконструкція за Б.О. Рибаковим) 

 


