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Аліна ПОСЛОВСЬКА 
(Луцьк)

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 
ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 
ВОЛОДИМИРА У X–XV СТ.
Дитинці були головним структурним елементом давньоруських міст. Локалізація дитинця 

дозволяє дослідити ряд питань, пов’язаних з історичною топографією не лише самого міста, 
але й з історією усього регіону, центром якого було конкретне місто. 

Однією з головних проблем просторового розвитку Володимира у X–XV ст. є розміщен-
ня його дитинця. Для переважної більшості давньоруських міст типовою була дводільність, 
тобто поділ міста на дитинець і пригородок (окольне місто) [18, 152]. Вибір місця їх розташу-
вання майже повністю залежав від вигідних природних умов. Останні посилювались валами 
і ровами, тобто місцевість набувала оборонних якостей. Дитинці розміщувались на мисах, що 
мали зв’язок з терасою або корінним берегом. Такі топографічні умови визначали особливості 
подальшого просторового планування міст.

Вперше в літописі укріплення, які існували у Володимирі, згадуються у 1099 р., під час опи-
су облоги фортеці князем Давидом Ігоровичем, коли було вбито Мстислава Святополковича 
[6, 154]. На думку П. Ричкова, головні просторові та розпланувальні параметри міста були за-
кладені ще в давньоруську добу [14, 7]. На основі писемних джерел можна сформувати деякі 
висновки стосовно просторової еволюції Володимира, однак дані археологічних джерел зна-
чно розширюють їх та допомагають уточнити ряд питань. На сьогодні наявна історіографічна 
база проблеми дозволяє умовно поділити позиції вчених щодо місцезнаходження дитинця 
Володимира на три точки зору. Вони розвивались послідовно по мірі накопичення нових дже-
рел. 

Першу умовно назвемо класичною. Прихильники цієї точки зору локалізують дитинець 
давньоруського Володимира на місці сучасного городища «Вали» площею 1, 5 га на правому 
березі р. Луга поблизу впадіння в неї притоки Смоч. П. Ричков припустив, що в давньоруську 
добу і Луга, і Смоч були значно повноводнішими, а тому активніше впливали на просторове 
структурування міста [14, 7]. На сьогодні городище виглядає як пагорб, який межує з іншим 
підвищенням, розміщеним на захід від нього, «Замочком» з Успенським собором XII ст.

Такий погляд на розміщення дитинця з’явився ще у 30-х рр. XX ст., коли спробу рекон-
струкції планової схеми укріплень міста здійснив О. Цинкаловський. Добре відома його гра-
фічна реконструкція під назвою «Плян м. Володимира», яка побудована з точки зору про-
сторової локалізації археологічних та архітектурних об’єктів на теренах міста з його околиця-
ми [20, 197]. У «Матеріалах до археології Володимирського повіту» О. Цинкаловський описує 
протяжність валу, зазначаючи, що він розпочинається на сході, в урочищі Михайлівщина, 
розташованому неподалік Василівської церкви, і тягнеться аж до Луцького тракту, де знахо-
дилась Київська брама. Далі вал простягався в північному напрямку до озера-болота. Потім 
лінія валу повертала на захід і доходила до Ковельського тракту, до передмістя Зап’ятниче, 
розташованого неподалік Миколаївської церкви, де знаходилася П’ятницька брама. Далі вал 
продовжувався на захід і повертав на південь, у напрямку вулиці Князя Романа. Звідти він 
тягнувся уздовж вулиці, пролягав через пагорб, на якому колись височів Спаський монастир 
(біля Успенського собору), доходив до річки Луги [20, 199-200].

На думку О. Цинкаловського, сучасна форма валам городища дитинця Володимира була 
надана у 80-х рр. XIX ст., коли в’язні досипали та поправляли вал. О. Цинкаловський також 
вказав на існування валу на лівому березі р. Луги, в Заріччі. Він розпочинався в долині ріки 
і тягнувся у західному напрямку. Відділяючи від Заріччя урочище Завалля, вал пролягав 
уздовж Валової дороги до передмістя Білі Береги [20, 199-200]. Археологічні дані О. Цинкалов-
ського були деталізовані В. Ковальським, який у 1959 р. склав карту археологічних пам’яток та 
топонімів давнього Володимира. 

Графічну реконструкцію фортифікаційного комплексу Володимира здійснив П. Раппопорт 
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[11, 69]. Дослідник подав характеристику розміщення городища та його укріплень, зауважив-
ши, що західна і східна сторони дитинця прямолінійні, південна сторона складається з двох 
прямих відрізків і з’єднується із західною та східною під прямим кутом. На основі наявності 
прямолінійних ділянок валів П. Раппопорт відніс цю пам’ятку до городищ так званого «во-
линського типу» і відзначив, що воно розташоване на плоскій місцевості. Вали в північній 
частині висотою 6 м, а в південній 8 м. В’їзд на городище дослідник розміщує в північній сто-
роні, а також вказує на додатковий невеликий прохід у південній стороні [11, 68-69]. 

Що стосується окольного міста, то П. Раппопорт дійшов висновку, що окольний город за-
ймав велику територію. Його довжина вздовж р. Луга становила більше 1 км, а ширина 800 м. 
На його думку, лінія земельних укріплень охоплювала місто півколом і не мала розривів, за 
винятком ділянки у північно-східній частині міста, де лінія валів перетинала болото Смоч. 
Формування укріплень окольного города П. Раппопорт відносить до періоду не пізніше серед-
ини XII ст. [11, 71]. Слід зазначити, що П. Раппопорт на своєму плані не зобразив лінії валу на 
лівому березі р. Луги, про існування якого говорив О. Цинкаловський, тобто заперечив його 
існування та приналежність до окольного граду [11, 69]. 

Узагальнений план П. Раппопорта був згодом опублікований Т. Трегубовою разом з її влас-
ною гіпотетичною реконструкцією загального вигляду міста [19, 128]. Територію пагорба, на 
якому був розміщений Успенський собор, дослідниця вважає місцем розташування околь-
ного міста, яке виникло в X ст., одночасно з дитинцем. За Т. Трегубовою, площа дитинця з 
окольним містом в XII–XIII ст. становила більше 80 га [19, 124]1.

З 1970-х рр. розпочалось систематичне археологічне вивчення пам’яток сучасного Воло-
димира-Волинського. Археологічні джерела дали нові відомості, на основі яких досконаліше 
розроблялись проблеми просторового розвитку Володимира. Значну частину археологічних 
досліджень провів М. Кучинко. Дослідник датує дитинець давньоруського Володимира періо-
дом X ст., а можливо, і ранішим часом [2, 13]. 

На території дитинця у 1975-1976 рр. М. Кучинко виявив заглиблені житлові та господар-
ські споруди кінця X ст. і частину кам’яної стіни. Одне з жител було зрубним. У заповненні 
знайдено незначну кількість кераміки XI–XII cт. Кераміка рубежу X–XI cт.  знайдена також у 
заповненні господарських ям [5, 349]. Інше житло являло собою напівземлянку, було загли-
блене в ґрунт на 0, 5 м і підмазане глиною. Житло мало стовпово-каркасну конструкцію стін. 
Поруч з напівземлянкою знаходилась яма-погріб, в заповненні якої була знайдена кераміка 
XI і XII ст. [4, 322]. Ряд житлових будівель були відкриті М. Малевською та Є. Шолоховою в 
1975-1976 рр. В шарі давньоруського періоду досліджені залишки трьох різночасових назем-
них зрубних будівель і частина напівземлянки. Дві будівлі датуються XI ст., дві інші – першою 
половиною XII ст., а напівземлянка – рубежем X–XI ст. [7, 327]. Речі, які були знайдені в житло-
вих та господарських спорудах X–XII ст. підтверджують існування цілісного житлово-госпо-
дарського комплексу на дитинці, а також засвідчують послідовну забудову городища «Вали» 
давньоруського Володимира від кінця XI ст. до першої половини XII ст.

Що стосується укріплень окольного міста, то, на думку М. Кучинка, воно з трьох боків було 
захищене валом і ровом, а з четвертого – р. Лугою [2, 35]. Період спорудження Окольного горо-
да не пізніше середини XII ст. за П. Раппопортом підтверджують археологічні дослідження М. 
Кучинка. Дослідник зафіксував у насипі валу кераміку XI–XII ст. [2, 39]. 

Графоаналітичний метод О. Цинкаловського, адаптований до аналізу чотирьох історичних 
періодів в історії Володимира, був застосований також колективом дослідників у монографії 
«Історія міста Володимира-Волинського від найдавніших часів до середини XX ст. (у світлі со-
ціотопографії)» [14, 7]. Формування окольного городу М. Кучинко, Г. Охріменко, В. Петрович 
відносять до племінного періоду і локалізують його в урочищах Михайлівщина, Апостольщи-
на, Тухівщина, Підзамче, передмісті Білі Береги [3, 53-54].

На основі археологічних джерел автори локалізували замок на місці городища «Вали», а не 
на території єпископського подвір’я. Важливими були археологічні дослідження експедицій, 
одна з яких працювала під керівництвом М. Кучинка, інша – під керівництвом М. Малевської. 
Біля основи валу в північно-західній частині дитинця М. Кучинко дослідив кам’яну стіну до-
вжиною 10 м і заввишки 3, 4 м, датовану XIII–XIV ст. [5, 349]. М. Кучинком були проведені 
1Висловлюю щиру подяку Б. А. Прищепі за те, що він звернув мою увагу на роботу Т. А. Трегубової.
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обміри та розріз валу по вулиці Ковельській. Тут за 800 м на північ від дитинця зберігся не-
великий відрізок валу окольного міста довжиною 62 м. Оборонний вал дитинця був цілком 
насипаний з глини і не мав усередині жодних дерев’яних зрубних чи інших конструкцій. Його 
висота на момент досліджень становила 2, 8-3 м, однак розріз валу показав, що першочергово 
вал досягав 4, 5 м [4, 322-323]. У процесі цих розкопок зібраний матеріал, який датується X–
XIII cт. 

У 1975-76, 1982 та 1989 рр. кам’яний замок досліджувала експедиція під керівництвом М. 
Малевської. Об’єктом археологічних досліджень на дитинці була стіна, частково відкрита в 
1975 р. М. Кучинком. Продовжуючи розкопки з’ясували, що замок повторював контури валів. 
На основі стратиграфічних даних, дослідниця замок віднесла до середини XIV ст. і пов’язала 
його із згаданим в писемних джерелах об’єктом будівництва короля Казимира III, який був 
недобудований [7, 327-328]. С. Терський припускає, що у середині XV ст., мабуть після великої 
пожежі, Володимирський замок був відбудований на кошти короля Казимира Ягелоновича 
[16, 73].

У 1982-84 рр. до вивчення пам’яток Володимира у складі експедиції П. Раппопорта долучи-
лась Г. Пєскова. Вона досліджувала невідомий храм середини XII ст. по вул. Садовій, а також 
вела пошуки князівського палацу поряд з Успенським собором та рештками храмів на Онуф-
ріївщині. На відстані 150 м на захід від Успенського собору Г. Пєскова розкопала пам’ятник 
давньоруської архітектури, який зберігся на рівні фундаменту [10, 341]. У результаті дослі-
дження були знайдені фрагменти фундаменту південної та західної стін церкви. 

Традиційно на території дитинця розміщувались його головні храми. Якщо локалізувати 
дитинець давньоруського Володимира на місці сучасного городища, то храму тут не знайде-
но, однак на сусідньому підвищенні розташований Успенський собор. О. Моця дійшов висно-
вку, що через малу площу дитинця Володимира (1, 5 га), кам’яні храми будувалися на посаді 
чи навіть за містом. О. Моця порівнює малий дитинець Володимира з дитинцем у Чернігові 
площею 11 га, Переяславським дитинцем площею 10 га, з Галицьким у XII–XIII ст. площею 50 
га. За його підрахунками, на дитинцях збудовані храми (з тих, що досліджені археологічно): 
у Києві – 7, у Переяславі – 5, Чернігові – 2, у Галичі – 1, у Володимирі-Волинському – жодного 
[8, 130-131]. 

Багаторічні пошуки церкви Іоакима та Анни на території городища ще не дали результатів. 
На плані О. Цинкаловського церква Іоакима та Анни позначена у розкопі в південно-західно-
му кутку дитинця. М. Теодорович також стверджував, що церква Іоакима та Анни знаходить-
ся на дитинці [3, 28]. Пошуки храму проводили експедиції під керівництвом М. Малевської 
у 1975, 1976 і 1982 рр. [16, 27]. Дослідниця вважала, що храм необхідно шукати у південно-за-
хідному куті дитинця. Окремі елементи, що могли належати храму, зокрема, залізний хрест, 
цегла, керамічні полив’яні плитки до підлоги, свинець від покрівлі, шматок дзвона, знаходили 
під час досліджень на дитинці [16, 139]. 

Під час розкопок у 1975 р. тут був знайдений прошарок битої цегли. Уся цегла яскраво-
оранжева, легко кришиться, зі слідами різних розчинів – цем’янки і вапняного. С. Терський 
припустив, що згаданий шар цегляного бою пов’язаний з будівництвом храму 1291 р. [16, 139]. 
Церква Іоакима і Анни частково була зруйнована у 1370 р., коли Любарт зніс замок польсько-
го короля Казимира III у Володимирі. На думку М. Малевської, про це свідчить той факт, 
що розвал брускової цегли і розчину цем’янки лежав безпосередньо на рештках крейдяного 
вапняку від замку і не був відокремлений від нього культурним шаром, що неодмінно відбу-
валося, коли б церкву зруйнували в XVI ст. або пізніше [16, 140]. М. Кучинко, Г. Охріменко, В. 
Петрович заперечують розташування церкви Іоакима та Анни на городищі «Вали» [3, 7]. Слід 
звернути увагу на те, що В. Александрович та Л. Войтович заперечують посвяту церкви Іоаки-
ма та Анни другій дружині князя Романа Мстиславовича. Вони вважають, що Анна прийняла 
постриг і проживала у Федорівському монастирі на околиці Володимира [1, 70]. Мабуть, лише 
нові археологічні джерела, знайдені у місті, дозволять остаточно локалізувати церкву Іоакима 
та Анни.

М. Кучинко припустив також, що у центральній частині дитинця давньоруського Володи-
мира розташовувався князівський палац. Однак сьогодні це перевірити неможливо, бо якраз 
тут розміщена цегляна будівля колишнього протитуберкульозного диспансеру [3, 25]. На дум-
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ку П. Раппопорта, палац знаходився поряд з Успенським собором. Підтвердженням цього є 
відкриття у південній стіні собору замурованих дверей, через які можна було потрапити на 
хори ззовні. Двері з церковних хорів вели до переходу, який найправдоподібніше з’єднував со-
бор з другим поверхом палацу [12, 20]. 

Такі уявлення щодо розташування дитинця давньоруського Володимира сформувались за 
даними першої точки зору на основі переважно археологічних джерел.

Друга точка зору розміщення дитинця Володимира уточнює попередню. Розробив її С. 
Терський. Автор не заперечує розміщення дитинця Володимира на місці сучасного городища, 
на правому березі р. Луги при впадінні в неї притоки Смочі, проте висловив думку про від-
сутність зв’язку валів, які охоплювали центральну частину міста півколом, з окольним містом 
Володимира у XII ст.

С. Терський виділив два етапи побудови укріплень окольного города: перший датується 
кінцем X–XII ст., коли земляними укріпленнями було захищено площу близько 8 га західні-
ше від дитинця в межах острова, утвореного рукавами р. Смочі. Дослідник локалізує околь-
ний город X–XI ст. на території пагорбів, прилеглих до дитинця із заходу та півночі навколо 
Успенського собору та храму невідомої посвяти на вул. Садовій [17, 256]. Таке територіальне 
розташування згодом підтвердили П. Ричков та В. Луц [13, 31-33]. Виявлення у 1999 р. решток 
глиняного валу-платформи рубежу X–XI ст. на пагорбі поряд зі Спаським монастирем дозво-
лило С. Терському локалізувати окольний город [16, 76]. 

За цим автором, другий період побудови укріплень припадає на період XIII–XIV ст. Саме 
у другій половині XIII ст. у Володимирі будується ряд визначних монументальних будівель. 
Серед них монастирсько-палацовий комплекс в ур. Михайлівщина, храм Св. Василія. Мабуть, 
впродовж 1240-1250-х рр. наслідки Батиєвого погрому були ліквідовані і місто продовжило 
свій розвиток. Тому до періоду XIII–XIV ст. С. Терський відносить спорудження подвійної 
лінії оборони, що захищала територію Окольного города площею 66 га на обох берегах р. Смо-
чі [17, 261]. Відзначимо, що окольне місто за своїми розмірами в декілька разів перевищува-
ло площу дитинця. Наприклад, в Києві площа окольного міста складала 80 га, в Чернігові 
– близько 45 га, в Переяславі – 80 га [18, 156]. На думку С. Терського, за правління Юрія Льво-
вича було завершено побудову укріплень Великого Окольного города, який використовувався 
містом до XVIII ст. [16, 50]. 

Таке співвідношення датування і локалізації окольного города С. Терським має розбіжнос-
ті з датуванням і локалізацією окольного міста П. Раппопортом, який відносить його появу 
до середини XII ст. і локалізує навколо дитинця, а не на пагорбах, прилеглих до дитинця із 
заходу та півночі. Також археологічні джерела дозволили С. Терському поставити під сумнів 
датування П. Раппопортом відомої оборонної лінії, принаймні на лівому березі р. Смочі. Під-
ставами для цього стали висновки про те, що північно-східний район Окольного города – ур. 
Апостольщина був досить активно заселений лише у два періоди: протягом X та XIII–XIV ст., 
а в межах валів наявна велика незабудована ділянка протягом XII–XIII ст. [17, 259].

Якщо вважати вірною таку локалізацію дитинця давньоруського Володимира, то головний 
храм розміщувався поза територією дитинця. Причиною цього С. Терський вважає ранню по-
яву володимирської єпископії [16, 76], на відміну від Лучеська, де єпископу належала частина 
дитинця [15, 55].

Нову локалізацію дитинця давньоруського Володимира запропонував С. Панишко у статті 
«Про локалізацію дитинця давньоруського Володимира». Це третя точка зору, згідно з якою 
дитинець Володимира був розміщений за межами сучасного городища, на території навколо 
Успенського собору.

Як було зазначено вище, П. Раппопорт дитинець Володимира відніс до городищ «волин-
ського типу». Однак, міркування С. Панишка про встановлення послідовності спорудження 
спочатку мурованої стіни замку Казимира, а потім насипання валу старостинського замку 
дозволяє поставити під сумнів віднесення городища «Вали» до городищ «волинського типу» 
[9, 117].

Досліджуючи історію замку Казимира у Володимирі, С. Панишко знайшов вказівку на те, 
що поряд з мурованим замком впродовж всього періоду його будівництва та руйнування іс-
нував і «старий дерев’яний замок … на іншій замковій горі» [9, 118]. На думку дослідника, є всі 



84

підстави пов’язати останній з дитинцем давньоруського Володимира. Використавши карто-
графічні джерела, які фіксують існування «дельти» Смочі, яка складалася з трьох рукавів, С. 
Панишко розглянув три маршрути проходження нижньої течії Смочі з викладенням мірку-
вань щодо їх датувань. Було сформульовано висновок, що одне із русел Смочі проходило на 
північ від сучасного городища і далі продовжувалося у західному напрямі, огинаючи Замочок 
і впадаючи у Лугу на захід від нього. Первинне русло нижньої течії р. Смочі у місці впадіння у 
Лугу створювало великий, зручний для проживання та оборони мис [9, 119].

Як вважає С. Панишко, район розміщення Успенського собору був найвищою і найзручні-
шою для влаштування первинного укріплення кінця I тис. ділянкою мису, що пізніше пере-
росло у дитинець давньоруського Володимира. Територія навколо Успенського собору висо-
тою 194–195 м над рівнем моря є найвищою точкою мису за межами городища [9, 121]. Це була 
ділянка найбільш зручна для оборони, яка мала зв’язок з надзаплавною терасою, що забезпе-
чувало господарські та побутові зручності для населення як у момент виникнення міста, так 
і у перспективі його розвитку. Найбільш вагомі знахідки давньоруського періоду виявлені на 
схід від Успенського собору та сучасного городища. Це культурний шар та об’єкти на терито-
рії сучасного Слов’янського парку та в урочищі Апостольщина (за С. Терським), комплекси 
Михайлівського монастиря та Василівської церкви. Тут також знаходились головні Київські 
ворота Володимира [9, 122]. На північ та захід від дитинця концентрація археологічно дослі-
джених пам’яток давньоруського часу незначна. 

С. Панишко виділив аргумент, який може розглядатись, як підтвердження розміщення ди-
тинця давньоруського Володимира на території сучасного городища. Мова йде про церкву 
Іоакима та Анни, де була похована Анна, друга дружина князя Романа Мстиславича. На його 
думку, у 1289 р., коли Мстислав побудував церкву над могилою Анни, територія сучасного го-
родища знаходилась вже за межами дитинця, адже у минулому розміри дитинця могли бути 
більшими [9, 124]. Очевидно, зменшення території дитинця за рахунок площі, на якій пізніше 
був споруджений мурований замок Казимира та сучасне городище, відбулось після погрому 
татарами Володимира у 1241 р. та руйнування у 1259 р. на вимоги Бурундая. Якщо ж при-
пустити, що до 1259 р. територія сучасного городища входила до складу дитинця, то цілком 
логічною буде локалізація на цьому місці престижного монастиря, де перебувала і була по-
хована Анна. 

На думку С. Панишка, у другій половині XII – першій половині XIII ст. дитинець міг вклю-
чати і площу сучасного городища, обіймаючи весь реконструйований мис площею до 10 га. На 
думку дослідника, у першій половині XII ст. східна межа укріплень Володимира (дитинця, або 
окольного міста, якщо таке вже існувало) проходила по східному краю сучасного городища [9, 
123]. Проте у другій половині XIII – першій половині XIV ст. територія сучасного городища, що 
загалом співпадала з мурованим замком Казимира знаходилась за межами дитинця, оскільки 
ці два укріплення розміщувались на різних «горах». Ця теза є справедливою для періоду, коли 
дитинець був відновлений після його знищення на вимогу Бурундая у 1259 р. [9, 122].

Локалізуючи дитинець Володимира другої половини XIII – 60-х років XIV ст. у районі 
Успенського собору, необхідно згадати про перенесення у XIV ст. адміністративного осередку 
на місце сучасного городища, де розміщувався спочатку мурований замок Казимира, а піз-
ніше дерев’яно-земляний старостинський замок. Будівництво замків на нових місцях визна-
чалось прагненням утвердити нові форми польської та литовської державності. Новий замок, 
який розміщувався на стрілці мису попереду дитинця, у разі штурму приймав удар першим, 
а з іншої сторони замок контролював основні комунікаційні лінії старого дитинця, що проля-
гали через його територію до найбільш заселеної у XIV–XV ст. східної частини міста у районі 
Апостольщини та Василівської церкви [9, 124].

Що ж стосується окольного міста, то якщо вважати вірною локалізацію С. Панишком укрі-
пленого ядра давньоруського Володимира, то окольне місто XI ст. розміщувалось на території 
сучасного городища, а у XI – першій половині XIII ст. займало надзаплавну терасу у районі 
сучасної Василівської церкви та частково дослідженого Михайлівського монастиря [9, 123].

Таким чином, умовно виділивши три точки зору, вивчили аргументи кожної з них стосовно 
розміщення дитинця давньоруського Володимира. На основі наявної історіографічної бази, 
сформованої в основному на основі археологічних джерел, прослідкували як у часі змінюють-
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ся наші уявлення про локалізацію дитинця давньоруського Володимира.
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