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П Е Р Е Д М О В А

ГТ осередині Кременчуцького моря, в тому місці, де ко
лись у Дніпро впадала Сула, тоді, коли море міліє, з води виринає неве
личкий острівець. На ньому зупиняються іноді рибалки для короткого 
перепочинку. Місцями на його поверхні, особливо на розмитих берегах, 
можна побачити черепки, шматки обпаленої глини, кістки тварин, окре
мі залізні речі. Це хвилі Кременчуцького моря розмивають залишки 
міста Воїня, спорудженого 900 років тому великим київським князем 
Володимиром Святославичем.

Близько трьох століть стояв Воїнь на сторожі границь Київської 
держави, виправдовуючи свою символічну назву, охороняючи руські 
землі від ворожих і войовничих сусідів — кочовиків, що населяли тоді 
придніпровські степи. Короткі літописні записи нагадують нам про 
ратну його славу. Не раз він витримував навальні напади печенігів, 
торків і половців, не раз під його стінами зазнавав ворог поразки. Про 
Воїнь та інші гради-фортеці, що захищали руські землі від кочовиків, 
складалися билини, у народному епосі їх названо заставами богатир
ськими.

Воїнь був разом з тим і одним з визначних економічних центрів 
Русі. Тут розвивалися торгівля, ремесла, землеробство, скотарство та 
різні промисли— все чим займалося населення визначних середньовіч
них руських міст. Особливе місце належало Воїню у зовнішній торгівлі. 
Його укріплена гавань в гирлі Сули — при виході на великий дніпров
ський шлях служила захисним притулком для руських і іноземних купців 
під час їх далеких і небезпечних подорожей. Звідси вирушали каравани 
суден. Тут вперше з’являлись іноземні купці, які прибували на Русь.

Воїнь процвітав разом з Київською державою. В часи татарської 
навали він був зруйнований. Місто запустіло. На протязі багатьох сто-
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літь лишалося тільки городище та зберігалася пам'ять про нього у назві 
села Воїнська Гребля, що згодом виникло поблизу.

Протягом чотирьох років (1956—1959) на місці стародавнього по
селення провадила розкопки Кременчуцька древньоруська експедиція 
Інституту археології Академії наук УРСР К Розкрито площу близько 
8000 м2. Виявлено різноманітні залишки колишнього міста — сліди фор
тифікаційних споруд, житлових і господарських приміщень, речі вироб
ництва, побуту і культури тощо.

Мета книги — розповісти читачеві, наскільки це дозволять архео
логічний матеріал та скупі літописні згадки, про окремі сторони життя 
визначного міста. В ній говориться про місце Воїня в системі Посуль- 
ської оборонної лінії Русі, топографію та планування, описано оборонні 
споруди, житлові і господарські будівлі, численні речові знахідки. На 
підставі всіх матеріалів автори відтворюють загальний вигляд Воїня 
і роблять спробу дати загальну характеристику господарського і соці
ального життя населення.

Значне місце відведено ілюстративному матеріалові — малюнкам, 
кресленням, що органічно доповнюють зміст.

Пропонована книга є колективною монографією трьох учасників 
експедиції. Розділи І, II, V написав В. Й. Довженок, розділ III — 
В. И. Довженок та В. К. Гончаров, розділ IV — Р. О. Юра. Ілюстрації 
підготував В. К. Гончаров.

Автори спільно провели всю наукову обробку матеріалу та його 
систематизацію. Своїми співавторами вони вважають всіх учасників 
експедиції. 1

1 Експедицію очолювали В. Й. Довженок та В. К- Гончаров. В її складі працю
вали археологи Р. О. Юра, В. А. Богусевич, О. Д. Попко, Ф. Б. Копилов, М. П. Кучера, 
Б. О. Тимощук, С. Р. Кілієвич, О. М. Лесков, палеонтолог Є. С. Сергеев, музейний 
працівник М. П. Молчанов, студенти-практиканти В. І. Бідзіля, В. Д. Дяденко, А. С. Ба- 
шинська. Б. В. Корогод, В. М. Масюк.



Р о з д і л і  ДРЕВНЬОРУСЬКІ ГОРОДИЩА НА СУЛІ

В і д о м о ї  „ро слов’янські „оселення „а Сулі знало-
димо вже на перших сторінках Початкового літопису. В оповіданні про 
розселення східнослов’янських племен Посулля характеризується як 
територія сіверян: «А друзии седоша по Десне и по Семи и по Суле 
і нарекошася Север» 1. Саме тут знаходиться Роменське городище, роз
копки якого поклали початок вивченню слов’янської культури VIII—Хет. 
на Лівобережжі і дали їй найменування. Поселення цієї культури відомі 
і за межами Посулля. Вони займали і побережні території більш пів
денних приток Дніпра — Псла та Ворскли. Далі, у степову смугу, посе
лення роменської культури не заходять.

З посиленням печенізької небезпеки слов’янське населення прилег
лих до степів районів мусило залишити свої оселі і пересунутися на 
північ і захід. Сула стала кордоном Київської Русі.

У 80-х роках X ст. на Сулі та інших річках Подніпров’я будується 
система укріплень. Це був дуже важливий військово-політичний захід, 
що мав на меті зовнішнє і внутрішнє зміцнення Київської Русі. «И рече 
Володимер: «Се не добро еже мал город около Киева». И поча ставити 
городы по Десне и по Востри и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне. 
И поча нарубати муже лучшие от словень и от кривечь, и от чюди, и от 
вятичь, и от сих насель грады; бе бо рать от печенег. И бе воюяся с ними 
и одоляя им» 1 2.

В IX ст. печеніги перейшли Волгу і захопили великі простори при
чорноморських степів, а в X ст. вони підійшли до слов’янських поселень 
на південному сході Київської держави. Перше зіткнення Русі і пече
нігів сталося в 915 р. Але на цей раз справа закінчилася миром. Через 
п’ять років їх напад повторився і поклав початок тривалій і напруженій

1 Повесть временных лет, ч. 1., М.—Л., 1950, стор. 11.
2 Та м ж е, стор. 83.
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боротьбі. Особливо посилилася печенізька небезпека з 60-х років X ст., 
а в 968 р. печеніги загрожували самому Києву. В 972 р. трагічно загинув 
від них князь Святослав Ігоревич. В 993 р. печеніги великими силами 
напали на Лівобережжя, а через чотири роки знову підійшли до Києва 
і довгий час тримали в облозі Білгород. В другій половині X ст. бороть
ба Русі з печенігами, за виразом літописця, «бе беспереступна», тобто 
безперервна. Природно, що Київська держава мусила вишукувати дійові 
засоби захисту. Таким засобом було будівництво городів-укріплень нав
коло Києва та заселення їх надійними військами.

Заснування укріплень викликалося і внутрішнім становищем дер
жави, яке у другій половині X ст. було складним. Силою, що протидіяла 
внутрішньому зміцненню держави, були варяги, які посідали значне 
місце серед військово-боярської верстви. Про те, що вони намагалися 
впливати на внутріполітичне життя держави, свідчить боротьба синів 
Святослава за великокнязівський стіл, активну участь у якій взяв варяг 
Свенельд. Результатом його втручання було загострення міжкнязівської 
боротьби й загибель Олега Святославича. Можна навести такий приклад 
політичних домагань варягів. Як відомо, в 980 р. варяги допомогли Во
лодимиру відвоювати у Ярополка Київ. Після цього вони заявили Воло
димирові, що вважають Київ своїм трофеєм і забажали дозволу зібрати 
з киян данину по дві гривні з кожного чоловіка. Лише дипломатичною 
хитрістю Володимиру вдалося позбутися нахабних союзників. Він "умо
вив їх від’їхати за даниною у Візантію.

Володимир усвідомлював необхідність мати надійну військову силу, 
яка була б заінтересована в благополуччі держави і на яку б він міг 
покластися. Засновані городи-укріплення навколо Києва він заселяє 
військовими, набраними з слов’янського і союзного неслов’янського на
селення. Укріплені городи будувалися не лише на кордонах Русі, а й по 
течіях внутрішніх річок. Але головним мотивом цього заходу була обо
рона руських земель, і зокрема столиці держави, від зовнішніх ворогів. 
Тому найбільш потужні укріплення ставилися на річках, що були погра- 
ничними лініями. Особливо важливою серед них була Сула. Вона не 
втратила значення прикордонної ріки і надалі — в XI—XIII ст., коли 
у південно-східних степах печенігів витіснили половці — ще більш чис
ленний і войовничий кочовий народ.

За уявленнями руських людей XII ст., за Сулою починалися «землі 
незнані», де хазяйнували вороги-половці. В поетичній формі це висловив 
автор «Слова о полку Ігоревім»:

Див кричить на верху дерева,
Велить послухати землі незнаній,—
Волзі та й морю 
Сулі та й Сурожу3.

Похід руських військ за Сулу сприймався в Києві як їх славна пе
ремога:

Іржуть кони за Сулою 
Слава дзвенить у Києві4.

3 Слово о полку Ігоревім. К-, «Радянський письменник», 1955, стор. 242.
4 Та м ж е, стор. 240.
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Внутрішній вид гавані Воїня. Діорама художника О. В. Казанського.





Правда, і за Сулою були поодинокі слов’янські поселення, що під
корялися владі кочовиків і пристосовувалися до них. Це, наприклад, 
Переволочна в гирлі Ворскли, Литава на Ворсклі, Хорол на одноймен
ній річці, Донець на Сіверському Дінці та ряд інших. Але вони були 
руськими лише в етнографічному розумінні, а не в державному.

Сула являла собою природний рубіж на південному сході Київської 
держави. Широка заболочена заплава на лівому боці та стрімкий і ви
сокий її правий берег були немалою перешкодою для кочовиків, що на
магалися перейти річку. Ці природні перешкоди доповнювали штучні 
укріплення, так звані городи, що розташовувались ланцюгом на правому 
березі.

Від верхів’я Сули до гирла відомо 18 древньоруських городищ, що 
є залишками таких оборонних кріпостей (рис. 1). Дев’ять з них ототож
нюються з відомими городами, що згадуються в літописах та інших пи
семних джерелах. Частина городів була заснована за часів Володимира 
і продовжувала існувати пізніше. Деякі збудовані вже в часи посилення 
боротьби з половцями. Встановити час заснування того чи іншого города 
можна лише після археологічних розкопок.

У верхів’ях Сули, де-в неї впадає річка Ромен, знаходиться горо
дище, яке є залишком м. Ромни, що згадується в «Поучении» Володи
мира Мономаха. Далі з півночі на південь йдуть: Глинське городище — 
літописний Глинськ, Свиридівське, Скоробагатське, Бодаквінське, Сен- 
чінське — літописний Синець, Снятинське — літописний Кснятин, Лубен
ське— літописне Лубно, Мацківське— можливо, літописний Сніпород, 
Лукомлинське — літописний Лукомль, Тарасівське — певно, літописний 
Римов, Чутівське, Великобуримське, Лящівське, Кизіверське, Жовнін- 
ське — літописний Желні на уроч. Палянівщина в Жовніні, Воїнське — 
літописний Воїнь. Кожне з них являє собою залишки^ значної крі- 
пості, а всі разом вони становили потужну лінію оборони руських земель 
на південному сході. Деякі з цих пунктів були особливо важливими, зай
мали, так би мовити, ключові позиції в Посульській оборонній лінії.

Дуже важливим пунктом Посульської лінії оборони був город Луб
но, про що свідчать писемні джерела та його місцеположення. Біля 
нього відбулася в 1107 р. битва з половцями, що завершилася блиску
чою перемогою руських військ5. Про неї згадує Володимир Мономах 
в своєму «Поучении», ставлячи битву в ряд найбільш важливих своїх 
подвигів6. Город Лубно стояв на високому виступі правого берега Сули, 
що піднімався над рівнем річки на 40 ж. З усіх боків, крім північно-за
хідного, він був оточений стрімкими схилами. З природними поєднува
лися штучні укріплення. З городища на велику відстань добре видно 
навколишню місцевість. Це робило Лубно важливим пунктом спостере
ження за рухом ворога.

Значну роль у системі Посульської оборони відігравала кріпость, 
залишками якої є Мацківське городище. Можливо, тут знаходився город 
Сніпород, що згадується в списку руських міст XIV ст. Саме тут впадає 
в Сулу р. Сніпород, ім’ям якої, певно, названо город. Городище розта-

5 Повесть временных лет, ч. 1, стор. 186.
6 Та м ж е, стор. 161.
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Рис. 2. План городища на урочищі Палянівщина біля с. Жовніна.

шоване над стрімкими схилами Сули і Сніпорода, якими воно обмежене 
з трьох боків. Висота його над рівнем води становить близько ЗО м. Ди
тинець городища мав в діаметрі близько 100 м. З усіх боків городище 
обнесене валом, що зберігся на висоту до 3 м. З боку, прилеглого до пла-
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то валу, простежено місце в’їзду в дитинець. За межами валу, що 
оточував дитинець, знаходилося неукріплене поселення. З Мацківського 
городища також добре проглядається на велику відстань навколишня 
місцевість. Це робило город Сніпород важливим стратегічним пунктом.

Привертає увагу розташуванням укріплень городище біля хутора 
Кизівер у нижній течії Сули. Розташоване на правому березі річки, 
що піднімався в цьому місці на висоту більше 40 м над рівнем води, 
воно було пануючою точкою над великими просторами Сули, яка на 
південному сході змикається з заплавою лівого берега Дніпра. Горо
дище складалося з двох укріплених частин, розділених глибоким яром. 
З заходу до нього примикало неукріплене поселення. Головною укріп
леною частиною була північна, що мала округлу форму діаметром близь
ко 50 м. Добре збереглася подвійна лінія валу, який місцями досягав 
З м висоти. На городищі була велика воронкоподібна яма, що служила 
резервуаром для зберігання атмосферної води. Південна частина горо
дища майже повністю обвалилася в Сулу, бо ріка тут щільно підходила 
до стрімкого берега і підмивала його. Збереглася лише невелика части
на валу, що оточував городище з південно-західного боку.

Значним укріпленим пунктом у нижній течії Сули був город Желні, 
збудований в 1116 р. Ярополком Володимировичем, сином Мономаха. 
Залишками його треба вважати городище, виявлене в с. Жовнині. На 
жаль, воно було цілком знищене пізнішим будівництвом, і його залишки 
виявлено вже тоді, коли село було затоплене Кременчуцьким морем.

За 2 км нижче від города Желні, на південь, в урочищі Палянівщи- 
на, знаходилося інше городище, що займало невелике підвищення в за
плаві на правому березі Сули. Судячи з місцеположення і форми, воно 
мало специфічну функцію, а саме: було укріпленою гаванню в нижній 
течії Сули, підпорядкованою, певно, городу Желні (рис. 2). •

Останнім укріпленим пунктом на Сулі було місто Воїнь. Воїнське 
городище знаходилося біля самого гирла Сули, недалеко від теперіш
нього с. Воїнська Гребля. Місто неодноразово згадується в літописах. 
Судячи з змісту цих згадок і розташування городища,— це був один 
з найзначніших укріплених і населених пунктів Посульської оборонної 
лінії (рис. 3).

Коли подивитися на карту Посульських городищ, привертає увагу 
той факт, що всі вони знаходилися на більш-менш однаковій відстані 
одне від одного і розташовані на пануючих висотах, з яких можна 
спостерігати значні простори. Кожне городище, мабуть, мусило охоро
няти певну ділянку по течії Сули до сусідньої кріпості, в середньому 
близько 10 км. Це були сторожові пункти, про існування яких у Київ
ській Русі нам відомо і з літописів. Маємо, наприклад, свідчення про те, 
як київський князь Святослав Всеволодович посилав свої загони на пів
денні кордони Русі, де вони повинні були постійно знаходитися, «стере- 
гучи земли Руские»7. Таких загонів було, мабуть, багато, і вони 
відігравали в обороні Русі значну роль. Навіть народна творчість віддає 
їм шану. Пригадаймо славнозвісні богатирські застави древньоруських 
билин.

7 Ипатьевская летопись, СПб., 1871, стор. 453.
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Рис. 3. План розташування археологічних пам’яток у гирлі р. Сули:
/  — дитинець Воїня; 2  —  посад Воїня; 3  —  могильник Воїня; 4 — городище в хут. Панський;

5 — могильник городища в хут. Панський, 6,  7 — поселення епохи бронзи.



Нам невідомо, як організовувалася сторожова служба на кордонах, 
але, очевидно, кожний укріплений пункт не був ізольованим, а являв 
собою частину певної системи. Між городами-фортецями існували зв’яз
ки, що дозволяли в разі нападу на один сповіщати сусідні і навіть від
далені центри князівства і столицю Русі — Київ про небезпеку. Розмі
щення городів через певну відстань на найвищих місцях давало 
можливість користуватися світловою сигналізацією, за допомогою якої 
потрібні відомості передавалися по ланцюгу з одного пункту в інший.

Укріплення Посульської лінії відігравали велику роль в обороні ру
ських земель від нападів кочовиків. Часто воїни цих укріплень затри
мували ворожі загони на переправі через Сулу, розбивали їх або зму
шували повертати назад.



Р о з д і л І І  МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ І ТОПОГРАФІЯ ВОІНЯ

П е р ш а  згадка про місто Воїнь міститься у «Повісті 
временних літ» під 1055 р. В цьому році переяславський князь Всеволод 
Ярославич ходив до Воїня на торків, які з’явилися тоді вперше в пів
денно-руських степах, і здобув перемогу'. Потім Воїнь згадується під 
1079 р, в зв’язку з міжусобною князівською боротьбою, активну участь 
у якій брали половці. Роман Святославич, позбавлений княжіння стар
шими князями Ярославичами, змушений був втекти до Тмутаракані. 
Тут він заручився підтримкою половців і разом з ними виступив на Русь 
проти своїх дядьків. Половці і з ними Роман підступили до Воїня. Але 
переяславському князю Всеволоду Ярославичу вдалося розладнати 
союз Романа з половцями і перетягти їх на свій бік. Роман втік з Воїня 
і був убитий своїми колишніми союзниками 1 2.

Під 1110 р. літопис розповідає про те, що до Воїня підійшли руські 
і половецькі війська, але супротивники з якихось причин не вступили 
в бій і розійшлися 3. Ще одна літописна згадка про Воїнь міститься під 
1147 р. В цьому році під Воїнем був укладений мир між київським кня
зем Ізяславом Мстиславичем і половцями4.

Літописні згадки про Воїнь характеризують його як значний насе
лений пункт, що був добре відомий на Русі. Саме за ним літописець 
визначає місце подій, які його цікавили. З літописних згадок випливає, 
що Воїнь знаходився на пограничній території Русі, на лівому березі 
Дніпра в межах Переяславського князівства. В цих же межах локалізу
вали Воїнь історики та археологи.

1 Повесть временных лет, стар. 109.
2 Т ам  ж е, стор. 135.
3 Т ам  ж е, стор. 187.
4 Лаврентьевская летопись. ПСРЛ, т. I, вып. 2, Л., 1927, стор. 312.
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М. М. Карамзін у примітках до «Истории государства Российского» 
відзначав, що «Воїнем називалась місцевість за Сулою»5. Підставою 
для такого визначення він вважав літописне оповідання про перемогу 
під Воїнем Всеволода над торками, які, на його думку, не переходили 
Сули. В іншій примітці, коментуючи літописне повідомлейня про похід 
Романа Святославича з половцями на Переяславську землю, М. М. Ка
рамзін називає Воїнем урочище недалеко від Переяслава. Отже, за Ка
рамзіним виходить, що було два Воїня — один біля Переяслава і другий 
за Сулою. Проте в розумінні Карамзіна Воїнем літописець називав не 
міста, а лише певні місцевості 6.

М. П. Барсов вважав, що літописний Воїнь був населеним пунктом, 
можливо містом, і локалізував його на місці с. Воїнці на р. Броварці, 
за 7 верст від Переяслава7.

Точне визначення місцеположення Воїня належить В. Г. Ляскорон- 
ському. Автор «Истории Переяславской земли», зіставляючи літописні 
повідомлення про Воїнь з топографічними даними, а також з археоло
гічними пам’ятками на Переяславщині, пов’язує його з с. Воїнська Греб
ля в гирлі Сули і древньоруським городищем, що знаходилося біля 
нього. «На березі нижньої Сули,— писав він,— є село Воїнська Гребля 
і воїнське городище, в якому ми пізнаємо древній літописний Воїнь»8. 
В. Г. Ляскоронський звернув увагу на згадку про городище в люстрації 
Канівського замку 1552 р. В документі воно назване саме Воїнським і 
визначається його розташування — «на реце Суле устье, где Сула^ в 
Днепр впадает». Приналежність цього городища до літописного Воїня 
цілком очевидна.

Назва с. Воїнська Гребля пов’язана з назвою древньоруського мі
ста Воїня. Щодо першої частини назви села, то вона не викликає жод
ного сумніву і, звичайно, походить від літописного Воїня. Друга частина 
утворилася, певно, пізніше і пов’язана не з самим містом, а з його за
лишками у вигляді городища. Слово «гребля» у древньоруській мові 
означало рів або вал 9. Від городища, що залишилось від міста Воїня, 
тобто валів і ровів, мешканці назвали своє село Греблею. Вони знали, 
залишками якого міста були вали і рови. Так виникла прикметникова 
частина назви села. До речі, часто місцеві жителі називали своє село 
просто Воїнці.

В. Г. Ляскоронський дотримувався думки, що в древній Русі існу
вав ще один населений пункт з назвою Воїнь, який знаходився недалеко 
від Переяслава 10. Підставою для такого припущення він вважав літо
писне повідомлення, вміщене під 1079 р., де Переяслав і Воїнь згадані 
поруч. «В лето 6587 приде Роман с половцами к Воїню, Всеволод же 
ста у Переяслава и сотвори мир с половцы» и. Як видно з наведеного

5 Н. М. К а р а м з и н. История государства Российского, т. І, СПб., 1892, стор. 41.
6 Т а м ж е, стор. 54.'
7 Н. П. Б а р с о в .  Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885, 

стор. 165.
8 В. Л я с к о р о н с к и й .  История Переяславской земли. К., 1897, стор. 190—191.
9 И. И. С р е з н е в с к и й .  Материалы для словаря древнерусского языка, т. I. 

стор. 586.
10 В. Л я с к о р о н с к и й .  История Переяславской земли, стор. 190.
11 Повесть временных лет, ч. 1, стор. 135.
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уривка, в цьому повідомленні не міститься нічого, що давало б підстави 
локалізувати Воїнь недалеко від Переяслава. Літописець нічого не го
ворить про зіткнення супротивників. Два ці пункти могли бути і на знач
ній відстані один від одного. Половецькі війська Романа могли стояти 
біля Воїня, руські війська Всеволода — біля Переяслава, а переговори 
про мир відбуватися в будь-якому з цих місць. Важко припустити також, 
щоб у межах Переяславської землі знаходилось два визначних пункти 
(бо інакше літописець не визначав би по.них місце подій) з одним най
менуванням. Подібні факти з географії древньої Русі нам невідомі. Оче
видно, всі літописні згадки про Воїнь стосуються не двох різних, а одно
го населеного пункту, і він знаходився на південно-східній границі По- 
сульської оборонної лінії.

Після праць В. Г. Ляскоронського місцеположення древнього Воїня 
в гирлі Сули закріпилося в усіх дослідженнях руської історичної геогра
фії. Такого погляду дотримувалися С. М. Середонін 12, М. Грушевський 13 
і зараз дотримуються сучасні дослідники К. В. Кудряшов 14, М. М. Ти
хомиров 15 та ін.

Є підстави припускати, що Воїнь був відомий арабам. Арабський 
географ XII ст. Ідрісі згадує місто на Подніпров’ї під назвою Авсія. 
Б. О. Рибаков локалізує його в гирлі Сули 16. Дуже можливо, що Ідрісі 
назвав місто не власним його ім’ям, а за місцеположенням: устя (гирло) 
і Авсія термінологічно близькі.

В. Г. Ляскоронський був першим, хто оглянув Воїнське городище, 
зробив первісний опис і подав схематичний план його. Він же визначив 
цікаву особливість у плануванні городища. Дослідник вказує, що воно 
являє собою тристоронній земляний вал шириною близько ЗО аршин, що 
півколом оточує низьку площу в заплаві. Паралельно валу проходить 
рів, з’єднаний з річкою і старим руслом. Рів наповнявся водою у повінь 
або ж коли перегороджувалася річка. На схід тягнуться сліди ще одного 
рову, вигнутого подібно дузі17.

Про Воїнське городище писав полтавський краєзнавець Л. Падал* 
ка: «Поблизу невеликого села Воїнської Греблі на рівному місці зна
ходяться сліди добре збереженого земляного укріплення у вигляді 
підкови, поверненої відкритою стороною до р. Сули, яка тече тут на 
відстані всього 20 сажнів» 18. Падалка супроводжує опис схематичним 
кресленням залишків укріплень, на якому показаний внутрішній рів, 
який, на його думку, наповнювався водою 19.

12 С. М. С е р е д о  нин.  Историческая география. СПб., 1916, стор. 176.
13 М. Г р у ш е в с ь к и й .  Історія України— Русі, т. II, стор. 54, 597.
14 К. В. К у д р я ш о в .  Половецкая степь. М., 1948, стор. 128.
15 М. Н. Т и х о м и р о в .  Древнерусские города. М., 1956, стор. 296—297.
16 Б. А. Р ы б а к о в .  Русские земли по карте Идриси 1154 года.— КСИИМК, 

1952, вып. 43, стор. 33.
17 В. Л я с к о р о н с к и й .  Городища, курганы и длинные валы в бассейне 

р. Сулы.— Тр. XI АС, т. I. М., 1901, стор. 412.
18 Л. П а д а л к а .  О древних городах, городищах и насыпных валах на территории 

нынешней Полтавской губернии. Труды Полтавской ученой архивной комиссии. Пол
тава, 1905, стор. 189.

19 Та м ж е, рис. 8.
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На Воїнському городищі побував археолог М. М. Макаренко і за
лишив його опис: «Кріпость за три четверті версти від с. Воїнської Греб
лі в напрямку до р. Дніпра; в довжину — 210, в ширину — 35, в окруж
ності— 353 саж.; дугоподібна; поверхня зрідка поросла фруктовими де
ревами; зорюється; на високому місці, на березі р. Сули; є вали і рови; 
вал зі сходу на південь— 100 саж.; поперед валом — канава шириною 
5 саж.; від р. Сули канава проходить на 143 саж. довжиною і 5 саж. ши
риною; вхід з західної сторони. Кріпость цілком збереглася, а вал трохи 
зруйнований. Ця кріпость, кажуть, була споруджена для того, щоб хо
ватися туди під час нападів ворога» 20.

У 1945 р. Воїнське городище оглянув Ф. Б. Копилов, який провадив, 
розвідки для складання карти древньоруських городищ Посулля21. На 
підставі спостережень, своїх і попередників, Ф. Б. Копилов висунув дум
ку, що городище являє собою залишки значного населеного пункту з 
укріпленою гаванню 22.

Воїнське городище розташоване на правому березі Сули на відстані 
близько 2 км від місця злиття її з Дніпром, серед широкої заплави, що 
зачаровує своєю красою. Береги, порослі лісом, кущами, високими лу
говими травами, порізані густою сіткою водойм — старицями, рукавами 
й озерами. Мабуть, такою була тут природа і за часів Київської Русі.

Городище займало підвищення першої надзаплавної тераси, що під
німається над рівнем Сули на 7 ж і з усіх боків оточене водоймами. 
Зі сходу протікає Сула, на півночі проходить рукав Старої Сули — Кри
вуля, на заході — другий рукав— Рівчак, на півдні — заболочена міс
цевість з озерами. Отже, місце, де знаходилося городище, являло собою 
своєрідний острів між протоками й озерами, а під час великих розливів 
воно ставало справжнім островом серед широких водних просторів.

Підвищення, на якому знаходилося городище, мало, видовжену фор
му з розмірами: з заходу на схід — понад 900 ж, з півночі на південь — 
понад 400 ж в найширшому місці. Городище складалося з двох частин — 
дитинця,- або кремля, півколом обнесеного валом і ровом, та посаду, 
який захищали природні рубежі. Загальна площа городища, включаючи 
дитинець і посад, становила 27,6 га.

Дитинець містився у східній частйні підвищення; його вал і рів під
ходили до самого русла Сули. Площа його становила близько 4,6 га 
(разом з валом і ровом). Посад займав площу на захід від дитинця і до
ходив до Рівчака, а також-на північ від дитинця, де між Кривулею і 
руслом Сули знаходилася підвищена місцевість — так званий Іванів бу
гор. Площа посаду 23 га. Вона встановлюється на підставі культурного 
шару, на поверхні якого зустрічаються залишки у вигляді черепків, 
шматків обпаленої глини, кісток тварин, вугілля, поодиноких-металевих 
речей тощо.

20 Н. М а к а р е н к о .  Городища и курганы Полтавской губернии. Полтава, 1917, 
стор. 5.

21 Ф. Б. К о п и л о в .  Посульська експедиція 1945—1946 рр.— АП, т. I, К., 1949,
стор. 253. :

22 Ф. Б. К о п и л о в .  Слов’янські городища Посулля. Кандидатська дисертація, 
рукопис (Архів ІА АН УРСР).
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На захід від посаду, за Рівчаком, знаходився могильник, який на
лежав Воїню.

Основна площа древнього городища і посаду не забудовувалась в 
пізніші часи, а використовувалася під посіви. Лише кілька селянських 
дворів сучасного села Воїнська Гребля з хатами і господарськими бу
дівлями розташувалися в західній частині посаду, а окремі будинки — 
на могильнику за Рівчаком.

Планування дитинця і валів та ровів, які його захищають, дуже 
своєрідне, що виділяє Воїнське городище серед інших древньоруських 
городищ. Вал і рів оточують його не навкруги, як це спостерігається 
найчастіше, а лише з' півночі і заходу. У двох місцях вал повертає більш 
круто, ніж в інших, внаслідок чого утворюються кути і фігура втрачає 
форму правильного півкола. Південний кінець валу доходить до самої 
річки і обривається берегом; північний підходить до Кривулі, але не 
з’єднується з нею; між кінцем валу, який поволі знижується, і Кривулею 
залишається прохід завширшки до 20 ж. Можливо, що в давнину вал 
тут доходив до самої річки, але пізніше він був розмитий під час по
вені і на його місці утворилася рівна болотиста місцевість. Довжина 
валу становила близько 400 ж, відстань між південним і північним 
кінцями по прямій понад 200 ж. Ширина його в середньому близько 35 ж. 
На кінцях він ширший, посередині — вужчий. Висота валу в найви
щих місцях, де він вужчий, досягає 7 м, у найнижчих, де він шир
ший,— 3 ж.

За валом з зовнішнього боку, тобто на північ і захід від нього і па
ралельно йому, проходив рів. Внутрішній схил рову, обернений до го
родища, і зовнішній схил валу являли собою одну площу, тобто, схил 
рову безпосередньо переходив у схил валу. Глибина рову становила, 
рахуючи від рівня плато за дитинцем, в середньому близько 2 м, шири
на — близько 5 ж.

В середині дитинця — рівна площадка з виразними ознаками куль
турного шару, де знаходилися будинки мешканців городища. Вона мала 
форму півмісяця— посередині у східній частині вона ширша, а по краях 
у південній і північній частинах— вужча. Над рівнем заплави ця пло
щадка підвищувалася на 2—3 ж. З боку річки, тобто зі сходу і півдня, 
площадка з ознаками, культурного шару межує з річковою заплавою, 
порослою луговою рослинністю. Між площадкою і заплавою проходив 
рів, дно якого більшу частину року було наповнене водою, а в засушли* 
ву пору — заболочене. Цей рів, подібно укріпленням, що оточували го
родище з півночі і сходу, також проходив півколом паралельно їм. Пів
денним кінцем він доходив до Сули і з’єднувався з її руслом, а північ
ним близько підходив до Кривулі, але з нею не сполучався. Треба дума
ти, що тут він був замулений під час розливів, подібно до того як вал 
на цьому місці був розмитий. Довжина внутрішнього рову по лінії ви
гину становила близько 300 м, ширина — близько 10, а глибина—- 
близько їж .

Найхарактернішою особливістю планування Воїнського городища 
є те, що вал і рів, які півколом його оточували, ніби нічого не захища
ли; фронтальною стороною вони обернені в бік заселеного міського по
саду, а внутрішньою — до річкової заплави, яка кожної весни заливалася
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водою, а влітку заростала звичайною луговою рослинністю. Ця особли
вість вимагає пояснень.

При першому знайомстві з плануванням городища можна припусти
ти, що спочатку воно було круглим або овальним, з валом і ровом, які 
проходили навкруги, і замкненою площею всередині, тобто нічим прин
ципово не відрізнялося від багатьох інших древньоруських городищ. Під 
впливом розливів південно-східна частина городища була розмита, і 
воно прийняло сучасний вигляд. При більш уважному вивченні горо
дища таке припущення виявляється неправильним. Насамперед, вода 
не могла знести культурний шар і шар грунту завтовшки у 2—3 м в цент
рі городища і в той же час залишити північний і південний кінці валу, 
які різко виступали у заплаву. Вода розмила б у першу чергу ті частини 
городища, які заважали течії. Це були північний і південний кінці валу. 
Вони певною мірою і розмиті водою — північний кінець раніше доходив, 
певно, до самої Кривулі, а південний навіть і останнім часом підмивався 
Сулою і обвалювався в річку. Вода зруйнувала кінці валу, що існували 
спочатку, але не могла знести східної половини площі городища.

Щоб перевірити характер заплави, що заходить між валами всере
дину городища, була закладена траншея через всю площу з півночі на 
південь (рис. 4). Траншея повинна була виявити залишки культурного 
шару, якби він тут колись існував. Однак ніяких слідів його не було. 
Ця площа ніколи не була заселеною. Морфологічні дані розкритого 
грунту свідчать про те, що тут ніколи не було надзаплавного підвищен
ня, на якому могли оселюватися мешканці міста. Профіль, виявлений 
траншеєю, абсолютно типовий для грунтів низьких заплав давнього по
ходження. Зверху лежить дерновий луговий шар товщиною близько 
40 см, під ним залягає сірий пісок з гумусними прошарками, що утвори
лися внаслідок гниття болотної рослинності і періодичних наносів піску 
під час розливів річки. Внизу ці прошарки підстилає білий річковий пі
сок, подібний до того, який утворює ложе Сули.

Отже, низька площа між валами, що заливалася під час розливів, 
є не що інше, як частина природної заплави. .Відповідно до цього і рів 
був одним з рукавів Старої Сули. Витікаючи з Кривулі вправо, він ро
бив вигин у вигляді півкола і відокремлював надзаплавне підвищення. 
Коли будували місто, природний рукав старої Сули був дещо сплано
ваний і випрямлений. Як показали траншеї, закладені у п’ятьох місцях 
з правого боку рову перпендикулярно до лінії його напрямку, правий 
берег рукава в деяких місцях був зрізаний, а в інших підсипаний. Там, 
де берег був підсипаний, в траншеях виявлено під верхнім дерновим 
шаром насипну землю на глибину до 2,5 м, в якій зустрічаються черепки 
посуду X—XI ст.; нижче насипаної землі залягає річковий пісок і про
ступають грунтові води. Там, де берег був зрізаний, щоб випрямити лі
нію рукава Старої Сули, верхній шар лежав безпосередньо на матери
ковому грунті супіску, а далі йшов пісок.

Спостереження над плануванням Воїнського городища і розвідкові 
траншеї на заплавній площі між валами та праворуч від внутрішнього 
рову дають підставу твердити, що вал і рів завжди захищали городище 
не навкруги, а лише півколом — з південної і західної сторін, 3 східної 
і північної сторін штучних укріплень не було. Тут до городища підходи-
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ло русло Сули. Цей природний рубіж створював певний захист. Але 
і з цього боку існувала штучна захисна лінія. Привертають увагу дубові 
палі, що є залишками частоколу. Вони знайдені в трьох місцях на пра
вому березі Сули, проти, городища. Товсті кінці їх знаходилися в грунті 
нижче рівня води. Протилежні кінці були добре загострені.і стирчали 
з води. Довжина паль становила близько 5 м, товщина — 20 см. Отже, 
з сходу городище було обнесене частоколом, лінія якого проходила по 
правому берегу біля самої води.

Таким чином, вал, рів і частокіл захищали не лише заселену площу, 
з  й ту, що заливалася, та внутрішній рів, перероблений з рукава Старої 
Сули.

Внутрішній рів в системі планування городища мав особливе зна
чення. Він своїми кінцями з’єднував русло Сули з Кривулею, яка впа
дала в Сулу трохи вище городища, а серединою підходив до його цент
ра. Правий берег був спланований і вирівнений, що свідчить про важ
ливе його призначення. Таким чином, внутрішній рів забезпечував без
посередній зв’язок центра городища з Сулою і відігравав роль укріпле
ної річкової гавані. ----

Рельєф місцевості, на якому знаходилося Воїнське городище, 
свідчить про те, що будівники при виборі місця для дитинця керувалися 
не лише потребами оборони. Для таких потреб найбільш зручним було б 
інше місце, що знаходилося в північно-західній частині посаду на від
стані 300 м від дитинця. Тут Кривуля робить крутий поворот і з трьох 
боків омиває виступ надзаплавної тераси. Для зведення укріплень у 
цьому місці досить було прокопати рів і насипати вал лише з одного 
боку і на значно меншому відрізку, ніж цього вимагали топографічні 
умови того місця, де знаходився дитинець. Якщо будівники заклали і 
збудували укріплення в іншому місці, то це можна пояснити лише тим, 
що для них був важливим рукав Старої Сули, який ввігнутим півколом 
входив в плато й був дуже зручним для перетворення її в укріплену га- 
.вань (рис. 5).

Для захисту гавані будувались укріплення. В західній частині го
родища — вал і рів, що проходили на підвищеній площадці. Матеріалом 
для будівництва валу була земля, що виймалася з рову. В південній 
частині вал був насипаний на низькій заплавній площі; в цей бік не 
поширювалася внутрішня заселена площа городища, яка б вимагала за
хисту. Для зведення валу тут потрібно було докласти значно більше 
зусиль, ніж для будівництва його в західній частині городища", бо сюди 
грунт для валу треба було доставляти з іншого місця. Отже, зведення 
валу в цьому місці можна пояснити тільки потребою захистити внутріш
ній наповнений водою рів.

Подібні топографія і планування не є винятком. Такими ж рисами 
характеризується городище біля с. Жовніна на урочищі Палянівщина, 
розташованому на правому березі Старої Сули, за 3 км вище Воїнсько
го городища. Воно займає частину надзаплавної тераси і з трьох боків 
має природний захист, а з четвертої захищається валами і ровами. 
З східної сторони, де городище омивається Старою Сулою, її рукав ро
бить крутий вигин і врізується в городище, площа якого набуває форми 
півмісяця. З північної і південної сторін кінці валу помітно виступають
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у заплаву й захищають рукав старого русла. Є підстави і це городище 
також вважати укріпленою річковою гаванню.

Аналогії городищам, що служили укріпленими гаванями, знаходи
мо і поза межами Русі. У Польщі на правому березі старого русла Вісли, 
поблизу Сандомира, знаходилося ранньослов’янське городище, цент
ральна площа якого захищалася валом і ровом, залитим водою. За 
валом лежала неукріплена площа, що була місцем осель стародавніх 
мешканців (рис. 6). Той факт, що в Сандомирському городищі укріп
лення захищали незаселену і залиту водою площу, дослідники поясню
ють тим, що городище було укріпленою гаванню. Існувало воно до 
XIII ст. Пізніше порт втратив своє значення, оскільки Вісла змінила 
русло 23.

Те, що Воїнське городище було укріпленою гаванню, крім розгля
нутих рис топографії і планування, підтверджують матеріали розкопок.

23G a b r i e l  L e n c z y k .  Obrenny pert nadwislanski.— “Dawna kultura”, 1956, 
№ 3, стор. 220—222.
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Р о з д і л  III ОБ’ЄКТИ РОЗКОПОК

Археологічні розкопки Воїнського городища поча
лися в 1956 р. в зв’язку з будівництвом Кременчуцької гідроелектростан
ції і підготовкою території до затоплення. Вони провадилися протягом 
чотирьох років. Останнім сезоном розкопок було літо 1959 р., коли вже 
було закінчено переселення мешканців і закінчувалося очищення площі. 
Весною 1960 р. була перекрита гребля гідроелектростанції і почалося 
наповнення водосховища.

Кременчуцька древньоруська експедиція Інституту археології АН 
УРСР поставила перед собою завдання як можна ширше розкрити го
родище і вивчити матеріальні залишки Воїня. Обмежений час і велика 
площа не давали можливості виконати це завдання шляхом суцільного 
розкриття культурного шару. Тому роботи зосереджувалися на окремих 
ділянках, що здавалися найважливішими з точки зору планування та 
можливих результатів дослідження.

На дитинці роботи провадилися в північній, східній і південній 
частинах, на валу і прилеглій до нього площі, а також на розташованій 
між валом і внутрішнім ровом рівній площадці з добре виявленим куль
турним шаром. Деякі роботи були проведені на низькій заплаві між 
внутрішнім ровом і руслом річки.

На посаді з метою ознайомлення роботи провадилися в кількох міс
цях: в східній частині — недалеко від дитинця; в північній, прилеглій 
до Кривулі; на Івановому горбу; в західній частині, прилеглій до Рів
чака; на південь від дитинця та в центрі. Розкопувався також могильник 
за Рівчаком. Досліджено територію площею 7735 км 2, що становить 
близько 2,5% площі міста. Це дуже мало. Але і те, що виявлено на цій 
площі, дає можливість відтворити правдиву, хоч і неповну картину мі
ста Воїня і основні риси життя його мешканців.
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Д И ТИ Н ЕЦ Ь

О б о р о н н і  с п о р у д и

Розташування Воїня на південно-східній окраїні 
руської землі і його роль як одного з пунктів Посульської оборонної 
лінії та укріпленої гавані вимагали будівництва потужних споруд. Вже 
зовнішній огляд валу і рову дають можливість зробити висновок, що 
вони дійсно, відповідали захисним вимогам. При розкопках виявлені 
залишки кріпосних конструкцій і кілька систем, які або збудовані в різ
ні періоди, або мали окремі фортифікаційні завдання.

Перші оборонні споруди Воїня були закладені під час заснування 
міста в X ст., певно, за часів Володимира Святославича, тоді, коли 
укріплялись кордони Русі. Від них збереглися лише сліди, виявлені 
в двох місцях дитинця — в південній і північній частинах під залишка
ми валу, насипаного вже під час другого будівельного періоду. Дитинець 
спочатку був обнесений двома валами, між якими був рів. Сліди валів 
висотою 5 м і шириною 20—22 м та рову глибиною 6 м і шириною бли
зько 16 м виявлені в південній частині при зачистці профілю валу, що 
тут розмивався річкою (рис. 7), та в спеціально закладеній траншеї.

Внутрішній вал першого будівельного періоду був збудований з гли
ни, у якій простежено сирцеву кладку з вальків або цегли. З певністю 
про таку будову валу можна говорити щодо південної його частини, де 
він обривався до Сули. З північної сторони дитинця вал мав і дерев’яні 
конструкції, від яких в траншеї, що тут була закладена, виявлено за
лишки гнилих стовбурів та колод. Але якими були ці конструкції, ми не 
знаємо.

Найдавніші вали дитинця насипалися і будувалися в північній і за
хідній частинах на підвищеному плато на рівні природного горизонту, 
а в південній — на рівні низької заболоченої заплави. Матеріалрм для 
підсипки був грунт, викинутий з рову, а на заплаві — принесений з ін
ших місць; він складався з чорнозему, глини, піску і болотної землі, про
рослої корінням рослин.

Перша, найраніша лінія укріплень дитинця проходила там, де вона 
була і пізніше. Розміри дитинця залишалися в основному однаковими 
з часу його заснування до загибелі.

До першого будівельного періоду належить рів, виявлений на за
хід від дитинця на відстані близько 100 м. Він являв собою другу лінію 
оборони і проходив від Кривулі на півночі до заболоченої заплави на 
півдні, обіймаючи дугою частину плато, де розташовувався посад. Цей 
рів був засипаний ще в давнину. Виявлений він при розкопках. Його 
слідами на поверхні є дуже малопомітне пониження площі. В трьох 
місцях (на півночі, в центрі та на півдні) були зроблені поперечні роз
різи рову, які дають можливість говорити про його розміри (рис. 8). 
Ширина рову 7—8 м, глибина від древнього рівня поверхні 2,5—3 ж, 
ширина нижньої частини — близько 2 ж. Паралельно рову з внутріш
нього боку проходив вал, ніяких зовнішніх ознак якого не залишилося. 
Він був знесений під час засипки рову. На місці, де він знаходився, за-
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Рис. 7. Розріз валу Воїнського городища над Сулою:
1 — гумус; 2 — суглинок; 3 — грудкуватий болотний грунт; 
4 — пісок; 5 — суглинок з гумусом; 6 — валькована глина.

лишилась лише широка смуга дуже твердого грунту, що утворився, тре
ба думати, в результаті тиску насипу на нижні шари.

Рів спочатку захищав посад Воїня, що знаходився на захід від 
дитинця. Судячи з відстані між ровом і дитинцем (100 м ), посад спо
чатку мав незначні розміри. В результаті зростання населення постала 
необхідність розширити територію посаду. Коли він вийшов за межі рову 
і став займати всю площу між дитинцем і Рівчаком, рів почав заважати, 
і його засипали. Сталося це десь в XI ст. На місці, де проходили рів 
і вал, почали будувати наземні та,заглиблені в грунт приміщення, за
лишки яких виявлено розкопками.

27



S '  О  Ш 3 ИИ4 Ш 3 ШЙШ7 S s Е Э 5 g f e j
01 2345м

Рис. 8. Розріз валу Воїнського городища в південній частині:
1 — дерновий шар; 2 — материковий пісок; 3  —  насипний пісок; 4 — гумусовий пісок; 5 —  спондилова 
насипна глина; 6 —  гумус; 7 — викид грунту з окопа; 8 — печина; 9 — залишки дерев’яних конструк
цій валу.

В XI ст. укріплення дитинця були значно реконструйовані. На місці 
двох валів і рову між ними було зведено один великий вал, а на ньому 
збудована потужна і складна лінія фортифікаційних систем, кожна з 
яких захищала дитинець з певної сторони.

В південній частині городища ця система складалася з двох рядів 
засипаних землею дерев’яних клітей, поставлених вздовж по валу і збу
дованих шляхом поділу трьох поздовжніх паралельних стін поперечни
ми (рис. 9). Така система оборонних споруд називається терасами на 
відміну від городень; що являли собою ряд окремих дерев’яних зрубів, 
поставлених щільно один до одного в напрямку валу. За довжиною всі 
тераси в обох рядах були однакові, бо однаковою була відстань (3 м) 
між поздовжніми стінами. Ширина терас відповідала відстані між по
перечними стінами і становила приблизно 1,5 м. Відхилення у розмірах 
окремих терас пояснюється зміщенням деревин від стін в результаті 
зсувів грунту. В цілому ширина всієї системи в південній частині, вклю
чаючи перший і другий ряд терас, була 6 м. Тераси засипалися землею, 
взятою, мабуть, з заплави. Вона мала грудкувату структуру і сліди зо
тлілих трав.

Збереженість терас різна. В більшості випадків залишилися лише 
одна-дві деревини, в окремих місцях стінки збереглися на висоту понад 
І м, де простежено від них 6—7 вінців. Вінця терас виявлені у 20—40 см 
від рівня поверхні валу, в грунт вони заглиблюються на 1 ж і більше. 
Верхні вінця здебільшого обпалені, а нижні — напівзотлілі. Матеріалом 
для терас служили дубові стовбури, діаметр яких іноді досягав ЗО см. 
Деревини мали різну довжину, бо стики між стовбурами знаходилися 
в різних місцях поздовжніх стін. На кутах стіни закріплювалися врубу
ванням одного стовбура в інший способом обло.

В південно-західній стороні вал був розкритий на 72 м: від місця, 
де він обривається в Сулу, до того місця, де він круто повертає на захід. 
На цьому відрізку виявлено 81 терасу: 40 — в першому ряду і 41 — 
в другому.
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Рис. 10. Розташування городень та клітей у західній частині дитинця.



В північній частині городища фортифікаційна система також скла
далася з засипаних землею терас, але дещо відмінних від тих, що були 
виявлені в південно-західній частині. По лінії валу і тут будувалися два 
ряди приміщень, що утворювалися поділом трьох поздовжніх стін попе
речними (рис. 10). Найкраще збереглася зовнішня поздовжня стіна, що 
проходила понад краєм валу над самим ровом. Від неї збереглися решт
ки гнилого дерева і виразні відбитки деревин на твердому глинистому 
грунті, яким вона була присипана з зовнішньої сторони, з боку рову. По 
цих відбитках простежено 12 вінців на висоту близько 2 м. Стіна скла
далася з кругляків діаметром близько ЗО см і довжиною до 4,2 м. 
Вона була основним елементом в дерев’яній конструкції валу. На 
відстані 4—4,5 м паралельно їй проходила друга поздовжня стіна, від 
якої залишилися лише сліди у вигляді дерев’яної трухи в шарі піску.

Третя поздовжня стіна проходила у 2,5—3 м від другої. Це тильна, 
або внутрішня, стіна. В цілому ширина всієї системи дерев’яних терас 
в північній частині становила близько 8 м. Простір між трьома поздовж
німи стінами був поділений поперечними. Простежено, що поперечні 
стіни між першою і другою поздовжніми стінами чергувались в інтер
валах 2,60 і 1,20 м. Поперечні стіни між другою і третьою поздовжніми 
стінами простежуються гірше, бо дерево від них зовсім зотліло і зали
шилися лише сліди у вигляді коричневих смужок на світлому шарі 
піску. Але встановлено, що і тут поперечні стіни проходили на неодна
кових відстанях одна від одної, причому не завжди вони знаходилися 
проти поперечних стін першого ряду, тобто не завжди були їх продов
женням. Отже, тераси у північній частині валу були збудовані таким 
чином, що відстані між першою зовнішньою і другою середньою і між 
другою й третьою внутрішньою поздовжніми стінами не були однако
вими. Не однаковими були також відрізки, на які поперечні стіни поді
ляли простір між ними. В цьому полягала конструктивна відмінність 
терас північної частини городища від південної. Замість двох рядів зов
сім однакових терас, як це спостерігається в південній частині, тут 
простежено два ряди, в кожному з яких були й менші тераси, що 
чергувалися. Перший ряд складався з терас розміром 4,5 X 2,6 м 
і 4,5 X 1,2 ж, а другий — з терас 2,5—3 м в довжину, ширина їх, мабуть, 
була такою ж як у першому ряду. Тераси з північної сторони городища 
були засипані піском, який брали в різних місцях, а тому він мав різні 
відтінки. Остання обставина давала можливість границі деяких терас 
визначити за кольором заповнення.

На розкритій смузі, довжиною в 35 м виявлено 14 терас в першому 
ряду і простежено 6 терас в другому; від інших, що існували на 
цій площі, помітних залишків не збереглося, і їх межі не вдалося ви
значити.

Виявлені з південної і північної сторін городища залишки стін яв
ляють собою лише нижні вінця терас. Вони будувалися вздовж валу, 
нижньою частиною входили в насип, захищаючи вал від сповзання і 
осідання. Основна частина терас підвищувалася над рівнем валу, утво
рюючи суцільну кріпосну стіну дитинця вздовж валу, над ровом. Те
раси, мабуть, також засипалися землею, що робило їх більш міцними 
(рис. 11).
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Рис. 11. Реконструкція будови кріпосної стіни.

Товщина захисної стіни дорівнювала ширині обох рядів терас і ста
новила в південній стороні 6 ж, а в північній 8 лі. її висоту встановити 
важко, оскільки не залишилося ніяких прямих свідчень про неї. Але 
висота стіни повинна була перевершувати товщину принаймні разів у 
півтора, що приблизно становить 9—12 лі. Можливо, що зверху стіна 
була тоншою, ніж внизу. Якщо внизу вона дорівнювала ширині обох 
рядів терас, то зверху повинна була відповідати ширині лише першого 
зовнішнього ряду терас, а другий внутрішній ряд закінчувався десь по
середині, утворюючи уступ, що використовувався як бойова площадка 
для оборони міста. Про існування такої площадки на кріпосних стінах 
у древньоруських містах є літописні свідчення, де вона називається за- 
боралом. В оповіданні про облогу половцями в 1179 р. м. Римова, яке,
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Рис. 12. Залишки дерев’яних конструкцій валу у південній частині дитинця.

до речі, знаходилося на Посуллі, недалеко від Воїня, пишеться: «Ри
мовичи же затворишася ~в“ городе, и возлезше на заборале, и тако, 
божиим судом, летеста две городници с людми, тако к ратным, и на 
прочая гражаны найде страх» l.

Укріплення, подібні до тих, що захищали дитинець Воїня і склада
лися з засипаних терас, мабуть, мав на увазі арабський письменник 
Аль-Бекрі, коли писав: «І таким чином будують слов’яни переважну 
більшість своїх кріпостей: вони виходять на луки, порослі комишем і 
багаті водоймами, і обирають там певного розміру місце — округле або 
чотирикутне, зважаючи яку форму вони бажають надати кріпості. По
тім вони навкруги цього місця викопують рів, а землею з нього наси
пають вал і зміцнюють його дошками і палями, а землю збивають. Так 
робиться, поки стіна не досягає потрібної висоти. Потім проробляють 
прохід з того боку, з якого їм бажано, а до нього роблять міст че
рез рів»2.

Частина валу, що захищав дитинець з півдня, відрізняється від ін
ших. Вал тут вужчий, ширина його лише 10 м, на поверхні відсутня 
рівна площадка, що смугою проходить гребенем в інших місцях валу. 
Замість такої площадки є гостроверхий висип. Тут виявлено на протязі 
28 м ряд деревин, покладених горизонтально вздовж валу і присипаних 
зверху землею (рис. 12). Вал складався з паралельних деревин і мав 
загальну ширину близько 2,5 м. Між паралельними деревинами виявле
но ряди вертикальних, трохи похилених стовбурів. Ряди ці проходили 
поперек валу на різних відстанях один від одного. Нижні кінці входили 
в землю поміж горизонтальними деревинами, верхні були відхилені в 
зовнішній бік. Число стовбурів у поперечних рядах дорівнювало числу 
горизонтально покладених деревин поздовжнього ряду. Відстань між 
поперечними рядами стовбурів була різною. В північній частині вона 
досягала 1,8 м, далі на південь стовбури були розташовані майже впри
тул. Всього їх виявлено 29. Конструкція складалася з дубових значної

1 Ипатьевская летопись, стор. 436.
2 А. К у н и к, В. Р о з е н .  Известия Аль-Бекри и других авторов о Руси и славя

нах, ч. 1. СПб., 1878, стор. 48.
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товщини деревин, що досягали 20 см в діаметрі. Там, де вони були при
сипані землею, їх залишки збереглися в напівзотлілому стані, а де ви
ходили з землі,— в обпаленому.

Залишки оборонної споруди, що захищала дитинець з заходу, важ
ко піддавалися реконструкції. Мабуть, вони являли собою лише нижню 
присипану землею частину оборонних споруд. Найбільш ймовірно, що 
верхня частина, яка згоріла, була подібна до неї основними конструк
ціями. Якщо це так, то оборонні споруди, що захищали дитинець з за
ходу, являли собою дерев’яну стіну з паралельно покладеними дереви
нами вздовж валу, укріпленими, рядами сторч поставлених стовбурів. 
Від споруди залишився лише нижній ряд, присипаний в землі. Товщина 
стіни становила 2,5 м. Але немає ніяких даних щодо її висоти. Можливо, 
що вона складалася з кількох розташованих один на другому горизон
тальних рядів, а її висота в цьому місці не могла бути меншою за висо
ту в інших місцях. Інакше це порушувало б ефективність всієї оборонної 
системи Воїня в цілому.

Таким чином, маємо три типи оборонних споруд у Воїні, кожна з 
яких захищала дитинець з певної сторони. З південної — це стіна, що 
складалася з двох рядів засипаних землею терас однакових розмірів. 
З північної сторони проходила стіна з двох рядів терас різних розмірів. 
З заходу — кріпосна стіна.

Різноманітність укріплень у Воїні і наявність різних типів кріпос
них стін, що захищали дитинець, не можна пояснити їх функціональни
ми особливостями. З усіх боків, де дитинець був доступний ворогові, 
потрібні були оборонні споруди більш-менш однакової потужності. Оче
видно, вони будувалися не одночасно і за різних обставин. Спочатку 
будувалися найбільш потужні укріплення в північній і південній части
нах; з якихось причин будівельники не могли закінчити їх. При будів
ництві укріплень в західній частині застосували інший тип споруд — 
менш трудомісткий і менш потужний.

Можна припустити, що оборонні споруди Воїня мали вежі. Підста
вою для такого припущення є зовнішні ознаки валу. В двох місцях з 
західної і північно-західної сторін він робить круті повороти, утворюю
чи помітний кут. Його обриси нагадують прямокутник. В цих же місцях 
вал має помітні підвищення, зручні для будівництва веж, дуже потріб
них для нагляду за військовими діями і командування під час оборони 
міста.

На жаль, культурний шар у цих місцях знищений бліндажами під 
час Великої Вітчизняної війни, і розкопками тут виявлено лише скуп
чення в безладному стані горілого дерева в більш значній кількості, ніж 
в інших місцях.

В’їзд до дитинця знаходився з південно-західної сторони, з боку 
посаду, де помітне деяке пониження валу. Дослідження рову навпроти 
цього місця показали, що глибина його тут досягала 3 ж, а ширина бли
зько 20 м. На дні рову залягав шар вугілля і попелу, що залишився, 
можливо, від тих дерев’яних конструкцій, які захищали в’їзд в городище 
і загинули під час пожежі. Перепалений шар частково міг утворитися 
також і від загибелі під час пожежі моста, який міг проходити тут через 
рів для зв’язку посаду з дитинцем.
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На південь від того місця, де існував в’їзд в дитинець і проходив 
міст, лежала дерев’яна вимостка (рис. 13). Вона починалася від лінії 
терас і йшла в південному напрямку на 8 м. Ширина її 2,5 м. Найкраще 
вона збереглася в північній частині, недалеко від терас; в південній час
тині від неї збереглися лише залишки окремих деревин. Вимостка скла
далася з дубових плах, покладених впритул одна до одної на поздовжні 
лаги, що лежали перпендикулярно до лінії валу трьома рядами на від
стані 1,3 м один ряд від другого. Під верхнім рядом вимостки просте- 
жено залишки ще одного, нижнього. Отже, встановлено два періоди в 
будівництві вимостки. Спочатку вона лежала на шарі кісток тварин, шо 
був її субструкцією. Вимостка, як ми припускаємо, проходила через ди
тинець від в’їзду до внутрішнього рову, що заливався водою, тобто до 
гавані.

Залишки кріпосної стіни у вигляді нижніх вінців терас та поздовж
ніх горизонтальних рядів деревин, прокладених між сторчовими стовбу
рами, зберегли сліди вогню. Отже, кріпосна стіна, що огороджувала ди
тинець Воїня, загинула у вогні. Після цього укріплення ще раз понов
лювалися. На валу проведено роботи з метою вирівнювання поверхні, 
а потім зведено якісь будівлі оборонного характеру. Від них залишилося 
струхлявіле дерево, що знаходилося безпосередньо під дерновим шаром 
та над шаром вугілля з залишками вінців терас.

Залишки оборонних споруд третього будівельного періоду просте- 
жено в різних місцях валу. Але вони так погано збереглися, що нічого^ 
певного не можна сказати про їх характер в цілому.

К л і т і

Житлові й господарські будівлі Воїня різних кон
структивних типів. У дитинці, біля укріплень, зосереджувалися пов’я
зані з оборонною системою кліті. Недалеко знаходилися відокремлені 
заглиблені в грунт наземні приміщення.

Розкопками, що провадилися на внутрішніх схилах валу, виявлено 
великі скупчення перепаленої землі, переважно глини, та обгорілого 
дерева. Шар цей проходив по внутрішньому схилу валу, причому най
більшим він був внизу схилу і поширювався частково на площу, що 
примикала до валу. Він досягав місцями 0,5 м товщини. Нижче лежав 
шар вугілля, попелу і обпаленого дерева. Місцями дерево добре збе
регло свою форму. Це товсті кругляки (до 20 см), покладені один біля 
одного щільними рядами, перпендикулярно лінії валу. Під ними іноді 
вдавалося простежити шар обаполів, покладених вже паралельно лі
нії валу. Нижче, в шарі завалу, простежувалися деревини від стін при
міщень. Ще нижче виявлялися залишки дощок або рівна глиняна ,об- 
палена площадка, тобто дерев’яна або глиняна підлога. Все це—[за
лишки клітей, що розташовувалися біля кріпосної стіни дитинця, 
примикаючи до неї з внутрішньої сторони. Вони дають змогу уявити 
в загальних рисах конструктивну систему клітей в цілому, а також бу
дову та планування окремих приміщень, j
“ Подаємо опис окремих клітей, що в достатній мірі збереглися, 
в порядку їх розташування зі сходу на захід в південній частині ди-
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тинця і з півдня на північ в західній частині (рис. 14). В описі у 
дужках зазначено рік розкопок, номери ділянок і клітей за щоден
никами.

Кліть 1 (1957, д. І, кл. 1). На глибині 70—85 см від сучасної по
верхні схилу валу лежав на значній площі суцільним шаром завал пе
репаленої і обпаленої глини товщиною близько ЗО см. Переважно вона 
була червона, рихлої розсипчастої структури з вкрапленими кусками 
печини. Утворився цей шар в результаті обвалу перепаленого глиня
ного перекриття під час пожежі. Сухий шар глини у вогні набуває чер
воного кольору і рихлої структури, а обпалена глиняна обмазка тверд
не. Обвалившись, перекриття вкрило залишки стін, підлогу, а також 
речі, що були"в приміщенні. У шарі перепаленої глини і печини в різ
них місцях знайдено каміння вагою від 0,5 до 8 кг. Можна вважати, 
.що воно завалилося разом з глиняним перекриттям (покрівлею^/ що 
^ула плацдармом для оборонців під час захисту міста1~ТТа бойовій 
^площадці складали камені,щ о служили зброєю. Це, між іншим, 
спостерігається і у середньовічних замках пізнішого часу.

Під завалом перепаленої глини і печини знаходився шар вугілля 
і попелу, в якому були-куски окремих деревин і дощок від дерев’яних 
конструкцій кліті. Виявлено значні залишки вимостки з дощок різної 
ширини товщиною близько 2 см, покладених рядами перпендикулярно 
напрямку лінії валу. ІВимостка могла бути або підлогою, або стелею 
(що _більш правдоподібно). Нижче лежав тонкий шар грунтуй "слідами 
крейди, які можна вважати залишками побілки стелі і стін приміщення^ 
Отже, є підстави твердити, що“кліть була побілена. Під залишками до
щатої вимостки виявлено окремі речі, зокрема горщик та фрагменти ке
рамічного посуду. Це дає підстави вважати вимостку залишками стелі, 
що обвалилася і вкрила собою хатні речі.

Від стін кліті залишилося дуже мало. Простежено окремі деревини 
від тильної поздовжньої стіни та від північно-східної поперечної стіни. 
Добре простежено також кут в місці перехрестя цих стін. Від інших стін 
залишилося лише вугілля і попіл, по яких важко встановити навіть їх 
напрямок. Тому не встановлено точних розмірів цієї клітг. Мабуть, вона 
була такою ж, як і кліті південної частини городища — 3,5x2 ,5 м.

Під шаром завалу на глибині 1—1,3 м в різних місцях кліті без
ладно лежало 12 керамічних посудин. Всі вони були роздавлені або по
биті, в деяких не вистачало окремих частин. Можливо, посудини стояли 
в кліті на якихось полицях чи лавах і під час пожежі попадали. Біль
шість посудин знаходилася в південній частині кліті, ближче до тильної 
стіни. Тут був горщик з залишками обгорілого проса. Біля нього — дру
гий горщик з залишками обгорілої пшениці. Південніше від них лежав 
на боку ще один горщик з обгорілою пшеницею. В цій частині кліті ви
явлено п’ять горщиків; чотири посудини біля поздовжньої тильної стіни 
кліті і одна біля протилежної поздовжньої стіни. В кліті, в тій частині 
площі, що примикала до тильної стіни, виявлено залишки дерев’яних 
посудин, одна з яких являла собою бочку. Від неї збереглися залишки 
дна діаметром близько 40 см. Біля бочки знайдено велику кількість пе
регорілого проса. Недалеко стояла ще одна бочка з зерном пшениці. 
Розмір цієї бочки встановити не вдалося. Третя дерев’яна посудина, що
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тут виявлена, була з зерном гороху.. Треба відзначити, що зерна проса, 
пшениці і гороху в розсипаному вигляді виявлені на всій площі кліті. 
З інших речей знайдено великий, дуже окислений шматок заліза, при-. 
значення якого визначити неможливо.

На захід від описаної знаходилися залишки інших клітей. Але вони 
дуже невиразні — збереглися лише куски деревини від тильної поздовж
ньої та у двох місцях від поперечних стін, де вони з’єднувалися. Однак 
по них не можна відтворити певні^рцси ^або деталі конструкції при
міщень.

У 1958 р. в південній частині городища .розкопано шість клітей. 
Перша з них примикає з західної сторони до останньої кліті, дослідже
ної в 1957 р.

Кліть 2 (1958, д. І, кл. 1). Розмір 3,15x2,5 ж. Стіни збереглися не
однаково. Найкраще збереглася тильна південно-східна стіна. Тут 
виявлено шість обгорілих деревин, з яких дві нижні лежать в такому 
положенні,- як і колись, а інші являють собою завал верхньої частини 
стіни. Нижні деревини простежені на протязі всієї стіни і далі на пів
денний захід за межі кліті, де вони входять в міжклітьовий простір. 
Нижня деревина лежить на глибині 1,1—1,25 ж від рівня схилу валу; 
на цій же глибині знаходилася й долівка кліті. Деревини від південно- 
східної стіни збереглися гірше. Вони мають менші розміри (від 90 см 
до 2,1 м), лежать у різних рівнях по відношенню до підлоги, зміщені. 
Від протилежної зовнішньої стіни збереглося три обгорілих деревини. 
З них дві довжиною по 2,8 ж лежать одна на одній. Третя завалилася 
зверху і лежала за межами приміщення. Північно-східна стіна не просте- 
жена. Від південно-західної збереглося три обгорілих деревини, що ра
зом з деревинами тильної стіни утворюють південно-західний кут при
міщення. Посередині стіни деревини не збереглися. Одна нижня зберег
лася в північно-західній частині, де вона разом з деревинами від зов
нішньої поздовжньої стіни утворює кут приміщення. Вся площа кліті 
була заповнена шаром вугілля, попелу і печини, які є, напевно, залиш
ками верхніх конструкцій кліті — стін, стелі і перекриття. Підлога 
простежена у вигляді площадки твердої землі сірого кольору. На ній 
виявлено фрагменти двох горщиків, зроблених на гончарному крузі, 
фрагмент амфори з графіту, залізну масивну пряжку, половину бронзо
вого кільця, частину залізного ножа, наконечник стріли, три залізні 
пластинки, куски окисленого заліза від невизначених речей, 40 залізних 
гвіздків.

Кліть 3 (1958, д. І, кл. 3) розташована на південний захід від попе
редньої кліті на відстані 1,5 ж. Розмір 3,15x2,5 ж. Від тильної стіни 
збереглися чотири обгорілі деревини, що лежать одна на одній на ви
соті близько 75 см. Від зовнішньої стіни простежена нижня деревина, 
що виходить за межі північно-східної. Південно-західна поперечна стіна 
простежується по залишках згорілих деревин, що лежать одна на одній 
в 4—5 рядів. Добре збереглися залишки тієї частини стіни, яка межує 
з тильною, утворюючи кут приміщення. Північно-східна поперечна стіна 
простежується по рештках чотирьох деревин, з яких нижня лежить в 
первинному положенні. Нижній вінець кліті і її підлога знаходяться на 
глибині до 80 см від поверхні схилу валу. Весь простір кліті був запов-
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нений товстим шаром вугілля, попелу і печини. Серед них простежено 
шматки обаполів та дощок від стелі. Під цим шаром лежали залишки 
дощок від підлоги, покладених в поперечному напрямку до лінії валу. 
На підлозі виявлено значну кількість речей. В різних місцях приміщен
ня знайдено чотири керамічні посудини — два горщики в північному 
кутку, один великий горщик біля південно-західної стіни і амфора в за
хідному кутку. В південному кутку була дерев’яна бочка. Від неї збе
реглося обгоріле днище діаметром 50 см і нижні частини клепок, що 
лежали навколо дна. Днища двох бочок діаметром по 55 і 40 см вияв
лено в північному кутку. У бочках зберігалося зерно пшениці і жита. 
Лежало воно обгорілими купами. Зерна жита виявлені також біля тиль
ної стіни кліті на підлозі. Посередині кліті на підлозі лежали обгорілі 
залишки змотаних у моток ниток.-У східному кутку кліті лежав залізний 
диск невідомого призначення діаметром ЗО см і товщиною близько 1 см. 
Виявлено багато дуже окислених кусків заліза, що зовсім втратили свою 
первісну форму, а також гвіздки, бронзові лампадки і кільце, бусину, 
куски обгорілої льняної або конопляної тканини, куски мотузки з ли
пової кори. В цій же кліті на підлозі знайдена бронзова візантійська 
монета початку XI ст.

Кліть 4 (1958, д. І, кл. 5) розташована на південному заході від 
попередньої на відстані 1,5 м. Розмір 3,25X2,5 м. Від тильної поздовж
ньої стіни збереглися куски деревини, що були зміщені. Від зовнішньої 
поздовжньої стіни залишилася вся нижня деревина та частина другої, 
що лежала на ній, довжиною 2,2 м. У південно-західній поперечній стіні 
простежено вісім деревин, що лежали одна на одній на висоті 80 см. 
Найкраще вони збереглися у південному кутку. Північно-східна стіна 
простежена за залишками нижнього вінця в двох місцях. Кліть запов
нена шаром вугілля, попелу та печини. Під ним була тверда земляна 
підлога, на якій в західному кутку лежала роздавлена амфора. В інших 
місцях кліті знайдено куски дуже окисленого заліза, залізні гвіздки, 
бронзовий дзвінок, фрагменти керамічного посуду.

Кліть 5 (1958, д. І, кл. 7) розташована на південний захід від по
передньої на відстані 1,5 м (рис. 15). Розмір 3,75X2,5 м. Тильна 
поздовжня стіна збереглася в обгорілому стані на шість деревин різної 
довжини, з яких дві верхні скотилися вниз, решта лежала на місці. Про
тилежна поздовжня стіна простежена по двох залишках деревин у міс
цях кутових з’єднань. Південно-західна поперечна збереглася на висоту 
восьми деревин. Нижня тяглася на всю стіну, інші збереглися на різну 
довжину, причому чим вище вони лежали, тим гірше збереглися. Пів
нічно-східна поперечна стіна збереглася на вісім деревин, але лише в тій 
частині, де вона примикає до тильної сторони. Кліть була заповнена ву
гіллям і печиною. Під завалом виявлено залишки підлоги з дубових 
дощок, покладених на лагах, що лежали паралельно поперечним стінам 
кліті. Одна з них, що простежена на 1,8 м, проходила безпосередньо 
вздовж північно-східної стіни. Друга такої ж довжини лежала пара
лельно першій на відстані 90 см від неї. Третя, довжиною 70 см, була 
розташована на такій же відстані від другої. Ще одна лага повинна 
була знаходитися біля південно-західної стіни, але вона не збереглася. 
Дошки від підлоги лежали на лагах в поздовжньому напрямку, тобто
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паралельно лінії валу. Вони збереглися лише в деяких місцях, переваж
но в західному кутку, де простежено три дошки довжиною до 1,5 м і ши
риною до 40 см. В південній частині приміщення під підлогою виявлена 
обпалена вимостка з глини у вигляді черіня, діаметр якої близько ЗО см. 
Можливо, що це залишки печі, яка тут стояла ще до того, як була збу
дована кліть.

В шарі завалу та на підлозі кліті виявлено значну кількість речей: 
молот-кувадло, наковальню, молоток, куски заліза, певно запаси, залізні 
шлаки, багато дуже окислених кусків заліза, форму й призначення яких 
важко визначити, частину коси, частину заступа, три ножі, один з яких 
мав кістяну орнаментовану ручку, три залізних стержні, один з кільцем 
на кінці, велику кількість гвіздків, залізні пластини від панцира, з’єдна
ні з кільцями кольчуги, річ, що нагадує умбон, наконечник стріли, три 
залізних ключі, бронзовий дзвінок, бронзову застібку від книги, три мід
ні дуже окислені пластини невідомого призначення, шість роздавлених 
горщиків, фрагменти дерев’яної точеної посудини, куски берестяної по
судини, точильний брусок, шиферне прясло, клик дикого кабана.

Починаючи з кліті 5-деревини від поздовжньої стіни клітей виявлені 
в зміщеному положенні, що сталося в результаті зсувів схйлу валу. Лі
нія поздовжньої тильної стіни дещо відхилена на південь, через що від
стань між залишками поздовжніх стін збільшилася і збільшилася та 
лінія, по якій вимірюємо довжину поперечних стін.

Кліть 6 (1958, д. І, кл. 9) знаходилася на південному заході від 
попередньої на відстані 1,5 м. Розмір кліті 3,25x3 м. Поздовжня тильна
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стіна збереглася у вигляді частин деревин, що змістилися; деревини ці 
простежувалися на 90 см, починаючи від східного кута. Від зовнішньої 
поздовжньої стіни збереглася нижня деревина (за винятком середньої 
її частини). Поперечна південно-західна стіна простежується по кількох 
кусках нижньої деревини, дещо зміщеної. На місці залишилася тільки 
частина, що межує з західним кутом. Залишки північно-східної стіни 
збереглися біля північного кута та посередині у вигляді окремих дере
вин, що лежали одна на одній. Кліть була заповнена вугіллям і печи- 
ною. В цьому заповненні знаходилося обпалене каміння, що, мабуть, 
було на перекритті і впало, коли воно горіло.

Кліть 7 (1958, д. І, кл. 11). Розміщена від попередньої на відстані 
1,5 лі на південний захід. Розмір 3,5x3 м. Від тильної поздовжньої стіни 
простежені частини чотирьох деревин, що були продовженням стіни по
передньої кліті. Від протилежної зовнішньої збереглися залишки двох 
деревин: біля західного кута лежав кусок нижньої деревини; частина 
деревини, що знаходилася на ній, звалилася вниз і лежала поруч. Пів
денно-західна стіна простежена по залишках шести згорілих і зміщених 
у бік деревин, що збереглися посередині стіни; довжина їх від 20 см 
до 1,15 л і. Північно-східна стіна звалилася під час пожежі всередину; 
від неї збереглися частини семи обгорілих деревин в безладному поло
женні. Кліть була заповнена завалом вугілля і печини, серед якого зу
стрічались деревини значних розмірів, мабуть, від перекриття. Підлога 
кліті земляна. На ній знайдено фрагменти кераміки і серед них — з по
ливою.

Збереженість клітей, що йдуть далі на північний захід (тут напря
мок лінії валу змінюється), дуже погана. У багатьох випадках не можна 
визначити навіть площу, оскільки не збереглося залишків стін, що ви
значали б межі клітей.

На ділянці І розкопок 1959 р. вдалося простежити в кількох місцях 
слабо виявлену лінію, що відокремлює кліті від засипаних землею те
рас. Встановлюється вона в основному по кольору землі (у клітях це 
намул темно-коричневого кольору, на терасах — засипний сірий грунт 
болотного походження). У деяких місцях в межах цієї лінії лежали за
лишки згорілих деревин від стін. Більшість клітей на цій ділянці була 
повністю знищена вогнем. Від них залишилися місцями лише скупчення 
вугілля, попелу та грудки обпаленої глини, що лежали під шаром темно- 
коричневої твердої землі. Шар цей утворився, певно, в результаті за
валу земляного перекриття клітей, а також намулу з боку валу. Під 
шаром землі і серед залишків згорілих клітей було знайдено значну 
кількість різних речей, яких, на жаль, не можна пов’язати з якимись 
клітями і, отже, не можна віднести до певних житлових чи господар
ських комплексів. Це керамічний посуд (фрагменти), замки (трубчастий 
та кубічний), дужка від відра, скоба, пряжка, багато окислених залізних 
речей, що зовсім втратили свою форму, кістки тварин, перепалене ка
міння.

З усіх клітей, що тут знаходилися, вдалося простежити залишки 
лише двох.

Кліть 8 (1959, д. І, кл. 1). Від кліті збереглася значна кількість пе
чини, вугілля і обгорілих деревин. Простежено залишки стін. Від
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поздовжньої, оберненої до центра городища, збереглося три фрагменти 
нижнього вінця, що змістилися з первинного рівня. Північно-східна і пів
денно-західна поперечні стіни простежені в деяких місцях на висоту чо
тирьох вінець, або до 70 см. Тильну поздовжню стіну простежити не 
вдалося. Довжина кліті 3,3 м, ширина не встановлена через відсутність 
чітких слідів тильної стіни. Глинобитна підлога лежала на глибині 
1,7 ж від сучасної поверхні валу.. На підлозі знайдено кілька фрагментів 
керамічних посудин XII—XIII ст., два гвіздки і дуже окислена залізна 
річ. У шарі завалу, в північно-західному кутку, виявлено три кістяки 
людей, захоронених тут вже після зруйнування кліті.

Кліть 9 (1959, д. І, кл. 5). Знаходилася на південний захід через три 
кліті від попередньої на відстані понад 12 ж. Збереглися залишки ниж
нього вінця південно-західної поперечної стіни, а також окремі куски 
дерева від нижнього вінця поздовжньої тильної і зовнішньої стін. За
лишки не дозволяють встановити її розміру. Відстань між деревинами 
тильної і зовнішньої поздовжніх стін становить 3 ж. Підлога кліті зна
ходилася на глибині 1 ж від рівня сучасної поверхні схилу валу. На ній 
знайдено залізний наконечник стріли, два гвіздки і роздавлений горщик 
з клеймом.

Дальша лінія клітей виявлена розкопками 1958 р. на ділянці IV, 
що розташована на відстані 65 ж на захід від ділянки І, розкопаної 
в 1959 р. Збереженість клітей тут незадовільна. З п’яти розкритих тільки 
у двох простежено незначні залишки.

Кліть 10 (1958, д. IV, кл. 1). Збереглася у вигляді залишків трьох 
стін — південної, східної і західної. Південна поздовжня стіна просте
жується по фрагментах нижньої деревини на протязі 3 ж. Від протилеж
ної нічого не збереглося. Східна поперечна стіна представлена частиною 
нижнього вінця у зміщеному положенні біля тильної поздовжньої. Від 
поперечної західної стіни лишилося кілька фрагментів нижньої дере
вини. Підлога лежала на глибині 1,4 ж від рівня поверхні схилу валу, 
де знайдено великий рибальський гачок, точильний камінь з діркою, пе
рехрестя шаблі, ніж, бронзове кільце, фрагмент скляного браслета, 
гвіздки, дуже окислені залізні речі, що втратили форму, фрагменти ке
рамічного посуду. f

Кліть 11 (1958, д. IV, кл. 2). Розташована на захід від попередньої 
на відстані близько 1,5 ж. Збереглася деревина від східної поперечної 
стіни та глинобитна підлога на 1,5 ж нижче рівня сучасної поверхні. На 
підлозі знаходився шар вугілля, попелу й печини. В ньому виявлено за
лізну пряжку від пояса, огниво, шиферне прясло, кістяне навершя, оче
видно, від рукояті канчука, фрагмент скляного браслета, силікатні шла
ки, фрагменти керамічного посуду, а також значне скупчення кісток і 
луски риби.

Кліть 12 (1958, д. IV, кл. 3) знаходилася на захід від попередньої. 
Від неї збереглося лише вугілля, попіл, печина та окремі куски дерева, 
по яких не можна встановити розміри приміщення. Глинобитна підлога 
лежала на 1,5 ж нижче рівня сучасної поверхні, де виявлено в південно- 
західному кутку двоє жорен діаметром 50 і товщиною 5 см, що потріска
лися під дією вогню на дрібні куски; біля жорен лежало обвуглене бо
рошно, мабуть, з дерев’яної посудини, залишки якої тут виявлені. На
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підлозі кліті в різних місцях лежали уламок сокири, фрагменти двох 
трубчастих замків, дужка відра, три шиферні прясла, залізна пряжка, 
бронзовий дзвінок, фрагмент бронзового предмета, що нагадує меч, то
чильний брусок, уламок рогу оленя з слідами обробки, кістяна трубка, 
шматок залізного шлака, скупчення кісток і луски риби.

Кліть 13 (1958, д. IV, кл. 4) — на захід від попередньої кліті на від
стані близько 1 м. Збереглася частина нижнього вінця поздовжньої пів
денної стіни та уламок нижньої деревини східної поперечної стіни, що 
утворювали кут. На підставі цих залишків встановлено лише ширину 
кліті — 2,6 м. Глинобитна підлога лежала на глибині 1,6 м від рівня су
часної поверхні під шаром вугілля, попелу і печини. На підлозі виявлена 
маленька залізна ручка від скрині або ларя, залізна пластинка з діркою, 
дуже окислена залізна річ, фрагменти керамічного посуду.

Кліть 14 (1958, д. IV, кл. 5) — на захід від попередньої приблизно 
на відстані 1 м. Від неї збереглися залишки усіх чотирьох стін, на під
ставі яких встановлено її розмір — 3,3 X2,8 м. Південна тильна сторона 
простежена майже на всю довжину по нижній деревині. Від протилеж
ної поздовжньої збереглися залишки нижнього вінця. Обгорілі зміщені 
деревини виявлені від поперечних східної і західної стін. Глинобитна 
підлога на глибині 1,6 м від рівня сучасної поверхні. На ній — фрагмен
ти залізної мотики, свинцеве грузило, наконечник стріли, бронзовий 
гвіздок, бубонець, роздавлені керамічні посудини, кістки тварин 
і риб.

Далі на захід кліті досліджувалися в 1959 р. Тут було закладено 
ділянку II, що східною стороною межувала з IV, а західною з V (роз
копки 1958 р.). На цій ділянці, як і всюди вздовж внутрішнього схилу 
валу, лежав шар перепаленої глини, що починався майже з самої по
верхні і вкривав завал, де збереглися конструктивні залишки дерев’я- 
ЛР.го перекриття, стінок клітей, а під ними — сліди підлоги і речі, що 
знаходилися в клітях під час пожежі.

Кліть 15 (1959, д. II, кл. 1). Площа визначається по більш-менш 
виразних залишках усіх чотирьох стін; відстань між залишками попе
речних стін 2,75 м і поздовжніх — 2,6 м. В південній частині на підлозі 
виявлено ряд обгорілих балок, що лежали в поздовжньому напрямку, 
і деревину, що лежала посередині приміщення в поперечному напрямку. 
Це, напевно, залишки перекриття, що складалося з ряду поздовжніх 
балок, покладенюПїаГпоперечних деревинах. Очевидно, перекриття впа
ло під час пожежі на долівку. На підлозі в центрі кліті виявлено купки 
проса і залишки дерев’яної бочки, в якій воно зберігалося. В північно- 
західній частині лежав вверх дном роздавлений горщик; в інших місцях 
знайдено двоє шиферних прясел.

Кліті 16, 17, 18 (1959, д. II, кл. 2, 3, 4). Простежуються на підставі 
окремих обпалених кусків дерева від стін і перекриття, площадок гли
нобитної підлоги, скупчень вугілля, попелу та печини. Розміри їх вста
новити важко, очевидно, вони були такими, як сусідні або близькі до 
них кліті. Речей у зазначених клітях знайдено небагато: у кліті 16 — 
шиферне прясло, фрагменти керамічного посуду і кістки тварин; у клі
ті 18 — шиферний жорновий камінь (з круглою діркою) діаметром 
50 см, товщиною 6 см.
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Кліть 19 (1959, д. II, кл. 5) — на захід від кліті 18 на відстані 1,2 м. 
Добре збереглися залишки всіх чотирьох стін. Розмір кліті — 3,6X2,7 м. 
Південна поздовжня стіна простежується по нижній деревині, що про
ходить від однієї поперечної стіни до другої. Нижня деревина північної 
поздовжньої стіни збереглася у східній частині на 1,5 м. Від східної по
перечної залишилося кілька кусків дерева, що лежали один на одному 
на протязі 1,9 м, починаючи від тильної стіни. Від західної поперечної 
стіни простежено куски дерева (2 м), а в центрі кліті — залишки кіль
кох паралельних плах, що лежали поздовжньо, може від перекриття. 
Глинобитна долівка містилася на глибині 1,6 м від рівня поверхні схилу 
валу. На підлозі в західній частині знайдено дві рибальські блешні, ніж, 
двоє шиферних прясел, трубчастий замок, масивну кістяну булаву з дір
кою, бронзове височне кільце, янтарну намистину, фрагменти посуду, 
гвіздки, окислені речі, що втратили форму.

Кліть 20 (1959, д. II, кл. 6) — у 1,15 м від попередньої кліті. Розмір 
3,10X2,70 м. Простежується по залишках трьох стін (північна не просте- 
жена, її місце встановлено по напрямку стіни попередньої кліті). Від 
південної поздовжньої стіни, збереглося кілька деревин. Під кутом до 
них лежали нижні деревини від поперечної східної стіни. Західна попе
речна стіна простежена по суцільній нижній деревині на всю її довжину. 
За межами кліті, на північ від неї, виявлено кілька великих каменів, що 
побували у вогні. Очевидно, вони лежали на перекритті кліті.

Кліть 21 (1959, д. II, кл. 7) відстоїть на 1,20 м від попередньої. Роз
мір 3,10X2,70 м. Добре збереглися залишки південної поздовжньої 
стіни. Тут простежено кілька вінець на висоту до 80 см. Поперечні стіни 
збереглися також у кілька вінець на висоту до 50 см. Глинобитна під
лога знаходилася на глибині 80 см від рівня сучасного схилу валу.

Кліть 22 (1959, д. II, кл. 8) — на захід (1,25 м) від попередньої. Роз
мір 3,15x3 ж. "Поздовжня південна стіна збереглася місцями на кілька 
вінців на висоту 65 см. Протилежна південна стіна не збереглася, але 
її місце встановлюється на підставі напрямку цієї стіни у сусідніх клі
тях’. Поперечні східна і західна стіни простежені ’по залишках нижніх 
деревин. Глинобитйа долівка лежить на глибині 1,8 м від сучасної по
верхні.

Кліть 23 (1959, д. II, кл. 9 ) — західніше попередньої на відстані
1,1 м. Розмір 3,15x3 м. Збереглася поздовжня південна стіна на висоту 
в кілька вінець. Від протилежної стіни простежено кусок горілого дере
ва. Кілька деревин від нижнього вінця визначають східну поперечну 
стіну. Західна поперечна стіна простежена по суцільній деревині ниж
нього вінця. На місці кліті збереглися залишки перекриття, що впало 
під час пожежі. Ці залишки у вигляді обаполів лежали у поперечному 
напрямку.

Кліть 24 (1959, д. II, кл. 10). Збереглася погано. Простежено лише 
кілька деревин від поздовжньої північної і поперечної західної стін. Гли
нобитна підлога лежала на глибині 2,2 м від сучасної поверхні. В пів
нічно-західному кутку на підлозі лежав жорновий камінь з вапняку.

Кліть 25 (1958, д. V, кл. 3). Розташована на північний захід від 
попередньої кліті на відстані близько 1 м. Збереглися залишки трьох 
стін. Поздовжня південна простежена місцями на висоту трьох вінець і
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на довжину 2,7 ж. Залишки дерева від неї під вагою насипу валу зсуну
лися на північ. Поперечна східна стіна простежена на протязі 2,4 ж. 
її північний кінець змістився на захід. Західна стіна збереглася на 
висоту двох вінець в тій частині, де вона примикає до південної і утво
рює разом з нею кут. В північно-східній частині кліті лежали один на 
одному жорнові камені з вапняку діаметром 50 см і товщиною 5—7 см. 
В різних місцях кліті виявлено фрагменти кераміки і кістки тварин.

Кліть 26 (1958, д. V, кл. 2) — на північний захід від попередньої, 
через міжклітьовий простір, що становив 1 ж. Простежено три стіни — 
південну, східну і західну, з яких краще збереглася південна. Північну 
простежити не вдалося. На підставі розташування залишків поперечних 
стін можна думати, що довжина кліті була близько 3 ж, ширина ж не 
з’ясована, оскільки не визначено положення північної поздовжньої стіни.

Кліть 26 є останньою в південній частині городища в тому ряду 
клітей, що проходив від Сули на сході до повороту валу на заході. В пів
денно-західній частині городища вал круто повертав на північ. На пів
ніч повертала і лінія клітей. Опис клітей західної частини подається 
з півдня на північ.

На північ від 26-ї кліті знаходився бліндаж періоду Вітчизняної вій
ни, а тому тут не виявлено чітких слідів клітей чи інших будов.

Кліть 27 (1958, д. III, кл. 7) — на північ від бліндажа, на відстані 
близько 10 ж від кліті 26. Поздовжні стіни не збереглися зовсім, від по
перечних залишилися куски обгорілого дерева. Довжину кліті можна 
визначити у 3 ж. Глинобитна долівка була розташована на глибині 1,9 ж 
від сучасного рівня валу. У кліті знайдені залізний рибальський гачок, 
залізний ніж, залізне кільце, фрагменти бронзової дуже окисленої речі, 
бронзова пластина, візантійська мідна монета XI ст., двоє шиферних 
прясел, намистина, фрагменти амфори та іншого керамічного посуду.

Кліть 28 (1958, д. III, кл. 6) розташована на північ від попередньої 
на відстані близько 1 ж. Розмір 3,3 X 3 ж. Від тильної стіни збереглися 
сліди у вигляді смужок трухлявого дерева. Східна поздовжня просте
жена по нижній деревині, що в обгорілому вигляді лежала в первісгіому 
положенні. Поперечні стіни збереглися у східній частині, де вони ме
жують з східною поздовжньою стіною, на кілька вінець. Північна попе
речна стіна простежена у східній частині на висоту 70 см і на довжину 
1,85 м. В західній частині вона простежується по залишках трухлявого 
дерева. Південна поперечна стіна збереглася в східній частині в обгорі
лому стані на висоту 82 см і довжину 1,6 ж. В західній частині від неї 
збереглися лише сліди. Глинобитна долівка лежала на глибині 1,55 м 
від сучасної поверхні. В південно-східному кутку знаходився перевер
нутий вверх дном горщик. В інших місцях на долівці кліті знайдені за
лізна стріла, залізне кільце, фрагменти окислених залізних речей невиз- 
наченого призначення, гвіздки, точильний брусок, фрагменти кераміки, 
кістки тварин.

Кліть 29 (1958, д. III, кл. 5) — на 1 ж на північ від попередньої. Роз
мір 3,3x3 ж. Тильна західна стіна простежена по залишках струхляві
лої деревини. Від поздовжньої східної збереглась обгоріла нижня дере
вина, а поперечна північна стіна збереглася в східній частині на три 
вінця і на довжину 2,9 ж; південна — на чотири вінця і на довжину
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2,95 ж. Глинобитна підлога — на глибині 1,6 ж від сучасної поверхні. На 
ній знайдені залізна пряжка, кілька залізних невизначеної форми окис
лених речей, шиферне прясло.

Кліть ЗО (1959, д. III, кл. 4) — на північ від попередньої на відстані
1.1 ж. Розмір 3,1X 3 ж. Західна тильна стіна простежена по залишках 
дерев’яної трухи. Від поздовжньої східної збереглися два куски обгорі
лої деревини, що лежали паралельно. Поперечні північна і південна 
стіни збереглися у західній частині в обгорілому стані на три вінця. На 
глибині 1,30 ж від сучасного рівня поверхні була долівка з дубових до
щок шириною 35—50 см і товщиною 4 см. Дошки були покладені в по
перечному напрямку з сходу на захід на дерев’яні лаги. Останні трьома 
рядами проходили в поздовжньому напрямку з півночі на південь. На 
долівці в південно-західному кутку лежав роздавлений горщик і дуже 
окислені залізні речі, серед яких можна було визначити дужку від відра. 
В інших місцях на долівці кліті зустрінуто фрагменти керамічного по
суду, кістки тварин і риб, гвіздки, перепалене каміння тощо.

Привертає увагу той факт, що рівень дерев’яної долівки в цій кліті 
знаходився на 35 см вище від рівня долівок сусідніх клітей. Під дерев’я
ними дошками долівки виявився земляний насип, а під ним — залишки 
іншої, більш ранньої кліті. Від неї простежено згорілі залишки попереч
ної південної стіни на висоту двох вінець та на довжину 90 см. Просте
жено також фрагмент східної поздовжньої стіни у місці її перетину з 
південною поперечною. В південно-східному кутку ранішої кліті на гли
нобитній долівці лежав жорновий камінь з вапняку діаметром 50 см і 
товщиною 7 см. Тут же знаходилася залізна дужка від відра і сулиця 
з втулкою.

Кліть 31 (1958, д. III, кл. 3) — на північ від попередньої на відстані
1.1 ж. Розмір 3,4X 3 ж. Поздовжня тильна стіна, обернена на захід, 
простежена по незначних залишках трухлявого дерева. Поздовжня зов
нішня стіна, обернена на схід, простежена по обгорілій нижній деревині. 
Поперечні південна і північна стіни збереглися в східній частині в обго
рілому стані на кілька вінець і на висоту понад 1 ж. Глинобитна під
лога— на глибині 1,5 ж від сучасного рівня поверхні. На підлозі лежав 
шар обпаленої глини і вугільний прошарок, мабуть, залишки перекрит
тя і насипу над перекриттям. У кліті виявлено фрагменти кераміки, кіст
ки тварин, ніж, гвіздки, дуже окислені залізні речі, що втратили форму, 
окислені бронзові дрібні речі.

Кліть 32 (1958, д. III, кл. 2) — північніше попередньої на 1,4 ж. Роз
мір 3x3  ж. Тильна стіна спрямована на захід, не збереглася і простеже
на по незначних слідах трухлявого дерева. Зовнішня поздовжня, спря
мована на схід, простежена по обгорілому нижньому вінцю. Поперечні 
північна і південна стіни збереглися в східній частині в обгорілому стані 
на шість вінець на висоту 90—98 см. Глинобитна долівка лежала на гли
бині 1,5 ж. Виявлено фрагменти кераміки, кістки тварин і дуже окислені 
деформовані залізні речі. Над заповненням кліті в північно-східному 
кутку знаходилися залишки череня печі, а під ним частина жорнового 
каменю з вапняку, що був використаний, видно, як субструкція печі. Піч 
знаходилася вище підлоги кліті. Можливо, вона була збудована на під
вищенні.
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Кліть 33 (1958, д. III, кл. 1) знаходилася на північ від попередньої 
на відстані 1,55 м. Розмір 3,3 X 3,2 м. Тильна поздовжня стіна, спрямо
вана на захід, не збереглася і простежується за незначними залишками 
трухлявого дерева. Зовнішня поздовжня, спрямована на схід, просте
жується по частинах двох нижніх вінець. Поперечні північна й південна 
стіни збереглися в обгорілому стані на сім вінець, на висоту 85—95 см. 
Глинобитна долівка знаходиться на глибині 1,5 м від сучасного рівня 
поверхні. На ній — завал печини, вугілля і обпаленої глини.

Кліть 34 (1957, д. V, кл. 3) розташована на північ від попередньої 
на відстані близько 1,5 м. Розмір 3,1X2,6 м. Добре збереглися сліди 
поздовжньої західної стіни у вигляді відбитків деревин чотирьох рядів 
на засипці терас. Східна поздовжня стіна простежена по залишках ниж
нього вінця у вигляді обгорілих і струхлявілих деревин. Від північної 
поперечної стіни збереглися куски горілого дерева і відбитки вінець на 
грунті. Південна стіна була простежена також по залишках згорілого 
дерева і частково по різниці В'заповненні кліті і міжклітьового про
стору. Підлога лежала на глибині 2,2 м від сучасного рівня поверхні, 
її простежено по глинистому прошарку твердої структури. На підлозі 
були куски печини, кістки тварин, черепки посуду, залізні гвіздки, двоє 
шиферних прясел, кістяна трубка, мабуть, цівка для ниток.

Кліть 35 (1957, д. V, кл. 2). Знаходилася на північ від попередньої 
на відстані 1,1 м. Розмір 3,4X2,6 м. Від західної тильної стіни ніяких 
залишків не збереглося; лише по грунту, що відрізнявся структурою і 
кольором, можна було простежити її лінію. Східна стіна добре просте
жена по залишках деревини нижнього вінця, що зверху обгоріла, а зни
зу зотліла. Найбільш виразно простежені північна і південна поперечні 
стіни, від яких збереглося по кілька обгорілих деревин, що лежали одна 
на одній, а під горілими залишками — сліди трухлявого дерева та від
битки вінець на грунті. Кліть була заповнена вугільним завалом, що 
утворився в результаті обвалу згорілих частин верхньої конструкції. Се
ред нього простежено ряд обгорілих деревин, що лежали переважно в 
поперечному напрямку. Це рештки дерев’яного настилу над кліттю, по
верх якого лежав шар глини. Підлога лежала на глибині 2,2 м від рівня 
сучасної поверхні. Простежено тонкий шар трухлявого дерева, що являв 
собою залишки дерев’яного помосту на підлозі. На долівці були черепки 
посуду, два залізних ножики, кілька гвіздків і шиферне прясло.

Кліть 36 (1957, д. V, кл. 1 )— північніше попередньої на відстані
1,1 ж. Розмір 3,2 X2,6 м. Добре простежуються залишки усіх чотирьох 
стін. Краще за інші збереглася західна тильна сторона. її залишками 
є обгорілі деревини, що лежали одна на одній трьома рядами. Нижче 
простежено відбитки деревин на грунті, де стіна торкалася засипки те
рас. За згорілими залишками і відбитками стіни можна встановити чис
ло вінець, покладених нижче сучасного рівня схилу валу; їх було вісім, 
висотою по 1,5 м. Поздовжня східна стіна простежена по деревині від 
нижнього вінця. Ця деревина зверху обгоріла, а знизу зотліла. Це пояс
нюється тим, що під час пожежі вона лежала на землі, наполовину при
крита грунтом, і не була доступна вогню.

Північна й південна поперечні стіни також простежені по залишках 
горілого дерева та відбитках деревин на грунті, що прикриває їх зовні.
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Краще ці сліди збереглися в західній частині, що примикала до тильної 
стіни. Тут простежено сім вінець поперечних стін на висоту близько 1 ж. 
Далі на схід зменшується число простежених деревин від південної і 
північної стін, але натомість збільшується їх протяжність. Там, де попе
речні стіни підходять до зовнішньої поздовжньої, простежено сліди 
лише нижнього вінця, що лежав на рівні підлоги. Така нерівномірність 
збереженості поперечних стін на західній і східній сторонах пояснюється 
тим, що в західній частині вони прикривались грунтом, були недоступні 
вогню і збереглися в обгорілому або струхлявілому стані. В східній час
тині, де стіни були відкриті і доступні вогню, вони згоріли цілком.

Підлога знаходилася на 1,6 ж нижче рівня сучасної поверхні. Вся 
підлога була вкрита шаром рибної луски у 2—3 см завтовшки. На ній 
виявлено також фрагменти кераміки, кістки тварин, залізну підкову. 
Нижче цих знахідок лежав тонкий шар трухлявого дерева, мабуть, від 
вимостки долівки.

Кліть 37 (1957, д. II, кл. 5) відстоїть на 1,1 ж на північ від поперед
ньої. Розмір 3X 2,9  ж._3ахідна стіна повністю зотліла, від неї збереглися 
лише відбитки кількох рядів деревин на висоту 50 см. Під тиском валу 
ця стіна похилилася всередину. Від східної стіни збереглася частина 
нижнього вінця довжиною 1,8 ж, а від північної і південної попереч
них— лише обгорілі уламки. Деякі з них лежали один на одному. Гли
нобитна підлога простежена на глибині 1,70 ж від рівня сучасної поверх
ні. На підлозі лежали уламки керамічного посуду та кістки тварин.

Кліть 38 (1957, д. II, кл. 4) знаходилася на відстані 1 ж на північ 
від попередньої. Розмір 2,9X2,6 ж. Від західної стіни збереглися від
битки деревин на заповненні терас або сліди трухлявого дерева на ви
соту 55 см. Східна стіна чітко простежена по уламках чотйрьох вінець — 
на 90 см, а південна — на висоту трьох вінець — на 60 см. Вінця від пів
денної стіни виявлені в зміщеному стані, похиленими на схід. Глинобит
на підлога лежала на глибині 1,9 ж. В північно-східному кутку кліті 
знаходилися купи печини та каміння, але немає ніяких ознак того, що 
це залишки печі. Печина була також і в південно-східному кутку, де 
виявлено шість залізних гвіздків. В інших місцях на підлозі знаходи
лися уламки керамічного посуду та кістки тварин.

Кліть 39 (1957, д. II, кл. 3) — на північ від попередньої на відстані 
1 ж. Розмір 3,1X2,5 ж. Західна стіна простежена по відбитках вінець на 
заповненні терас. Від східної збереглася в первісному положенні нижня 
деревина. Від північної стіни виявлено частини кількох вінець, що ле
жали одне на одному. Південна стіна простежена лише за різницею 
в заповненні. Підлога лежала на глибині 1,6 ж. На ній знайдено кілька 
кісток тварин. У південно-східному кутку лежав завал печини, але без 
жодних ознак її конструктивної приналежності.

V Кліть 40 (1957, д. II, кл. 2) — на 1 ж північніше від попередньої. 
Розмір 3 ,3X 3 ж. Західна тильна стіна простежується по відбитках ві
нець на заповненні терас. Від східної стіни збереглася деревина нижньо- 
jo  . вінця, обгоріла, зверху, а знизу струмявілаЛЧастково збереглася" 
нижня деревина поперечної стіни. В місцях перехрестя поперечної пів
денної і поздовжньої східної стін простежено кріплення кута способом 
обло. Кінці деревин виступали за межі .перехресних стін на 20—ЗО см.
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Глинобитна підлога лежала на глибині 1,75 ж від сучасного рівня схилу 
валу. На ній виявлено фрагменти керамічних посудин, в тому числі гор
ловину амфори, шиферне прясло, уламок кістяного виробу, можливо 
псалії, залізне кільце, ключ від трубчастого замка, скляну намистину, 
деформовані залізні речі, кістки риб і тварин.

і̂ КлІть (1957, д. II, кл. 1) розташована на північ від попередньої 
на відстані 1,1 ж. Розмір 3X2,8 ж. Західна поздовжня стіна простежена 
на три вінця висотою 35 см по відбитках деревин на засипці терас. Від 
східної поздовжньої стіни збереглася в обгорілому стані нижня дере
вина. її кінці виходили за межі поперечних стін. Північна і південна 
поперечні стіни збереглися в західній частині на висоту трьох вінець, 
а у східній від них простежено лише деревини нижнього вінця. Добре 
збереглися північно-східний і південно-східний кути. Від кутів на 20— 
ЗО см виступають назовні кінці нижніх деревин. В місцях перехрестя 
простежено кріплення способом обло.

В північній частині кліті збереглися^залишки дерев’яної ПІДЛОГИ/ що 
лежала на глибині 1,75 м від сучасного рівня схилу валуГЗалишки ви
явлені в обі^ілому^і зотлілому стані, але вони дають змогу встановити 
її^сарактер.Шідлога була зроблена з соснових дощок шириною близько 
"20 слГі товщиною 3 см, покладених впоперек приміщення, тобто перпен
дикулярно поздовжній осі. Базою, на якій трималися дошки, були чотири 
^лежні, відстань між якими становила 50—70 см. Ширина лежнів — 
близько 8 см. На підлозі знаходився завал вугілля і перепаленої глини, 
що утворився внаслідок осідання залишків згорілого перекриття та верх
ньої частини кліті. Особливо значним цей завал був біля північної стіни.

На підлозі в різних місцях виявлено речі, що знаходилися у кліті 
під час пожежі. У північно-східному кутку виявлено залишки посудини, 
плетеної з рогози і лози, в якій зберігалося просо; його купки виявлено 
на долівці, де стояла плетена посудина. Друга подібна посудина стояла 
в південно-західному кутку, де виявлено її частини з прикипілим просом. 
В північно-східному кутку знайдені горілі залишки берестяного короба 
та дерев’яної точеної миски. В інших місцях на долівці кліті були^уски^ 
теанини^з вовни та рослинного волокна, мотки ниток, шматки мотузки,"* 
залізний^рибальський гаток,'кістяна орнаментована ручка від ножа, 
трубчастий замок, залізний стержень, залізні дужки від відра, гвіздки, 
багато інших залізних речей, що окислилися і втратили форму, фраг
менти мідного казанка, двоє шиферних прясел, фрагменти керамічного 
посуду...

чЛеліть 42X1956, д. II, кл. 1). Розташована на північ від попередньої 
на відстанҐЇД ж. Розмір 3,5X3,2 ж. Поздовжня західна стіна зберегла
ся на висоту 1,2 м, або на дев’ять вінець. Східна стіна не збереглася зов
сім, але її місцеположення простежується по різниці в грунті. Попереч
на північна стіна збереглася на висоту восьми вінець, а поперечна пів
денна— на п’ять.ГСтіни з дубових деревин, стесаних з внутрішнього 
боку. Кути рубалися в обло з кінцями, що виходили за межі стін на 
20—ЗО см. Підлога — на "Глибині 1,75 ж від сучасного рівня схилу валу, 
зроблена з дощок шириною близько. 30_.сж і товщиною близько 2,5 см, 
покладених вздовж приміщення на три поперечні лежні, відстань між 
якими близько 1 ж. В південній стороні в поперечному напрямку лежала
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стесана деревина з пазом на кінці. Мабуть^це сволок7)що тримав стелю 
і обвалився jgja час пожежі,. В північно-східному кутку лежав шар перег  
палёнбГглини. В кліті знайдені: залізна пластина (можливо, частина 
коси), два трубчасті замки, ключ, частина бронзової посудинки (лам
падки або чашки), фрагменти дуже окислених залізних речей, шматки 
обгорілої тканини,Lклубок ниток, шматки рогозяного плетіння, половина^ 
шігф^нбго Іірясла,* фрагмент' точильного бруска, белемніт, кругла бу
ханка печеного перепаленого хліба (діаметром 15 см) з видавленим по 
сирому тісту хрестиком зверху, 10 керамічних горщиків різного розміру, 
мініатюрна керамічна посудинка з п’ятьма дірками у дні, кілька фраг
ментів виточених дерев’яних посудин, на дні одної з цих вирізьблено 
клеймо.у вигдяді п’ятикутної зірки.
^(^Кліть 43 (1956, д. II, кл. 2). Розташована на північ від попередньої 

на відстані 1,10 м. Розмір 3X3 м. Від західної стіни збереглися чотири 
вінця. Східна і північна_сііни простежені по залишках нижніх деревин. 
Найкраще збереглася південна стіна, що в західній частині простежена 
на дев’ять вінець. Кути кліті рубались в обло. Підлога дерев’яна, від неї 
збереглися лише незначні залишки. В північно-східному кутку лежав 
шар перепаленої глини. На підлозі виявлена значна кількість обгорілих 
речей.

В центрі кліті лежали залишки дерев’яної бочки. В північно-захід
ному кутку знаходилося днище ще однієї бочки діаметром 40 см і біля 
нього купка проса. Тут же лежали втулчасте долото, частина ткацького 
верстата (бедро), роздавлена амфора та мала, очевидно*іграшкова, ке
рамічна посудина. Біля північної стіни лежало два жорнових камені. 
В південно-західному кутку та біля південної стіни виявлено шість цілих 
і роздавлених горщиків.

В різних місцях на підлозі кліті виявлено ще такі речі: три залізних 
рибальських гачки, замок кубічної форми, фрагменти залізних окисле
них речей, куски залізного і керамічного шлаку, гвіздки (40 шт.), брон
зову пластину-підвіску, чотири бронзових кільця, бронзову ліровидну 
пряжку, три шиферних прясла, фрагменти точильних брусків, кістяну 
орнаментовану ручку від ножа, кістяну орнаментовану пластину, голку 
з риб’ячого ребра з діркою на кінці, фрагмент дерев’яної точеної ми
сочки. г

Далі на північ ряд клітей переривається. Тут лежав дерев’яний 
настил, що, мабуть, з’єднував в’їзд у дитинець з причалом гавані. Ще на 
північ стояла якась монументальна дерев’яна споруда, від якої лиши
лося багато печини та попелу, але ніяких конструктивних залишків. Далі 
в цьому ж напрямку знаходилося три печі, поставлені в ряд по лінії 
з заходу на схід, певно, пізнішого походження. При будівництві їх пору
шено культурний шар і знищено залишки будов древнього Воїня, що тут 
існували. А за печами знову продовжувався перерваний ряд клітей.

Кліть 44 (1957, д. IV, кл. 4). Розмір 3,20X2,80 м (рис. 16). Від неї 
добре зберігся лише південно-західний кут, де були простежені пере
хрестя деревин на шість-сім вінець. Інші частини стін простежувалися 
по незначних фрагментах нижніх деревин, що лежали на рівні підлоги. 
В південно-західному кутку збереглися залишки дощок, що лежали на 
глиняній вимостці на глибині 1,40 ж від рівня сучасної поверхні. На рівні
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долівки в кількох місцях, і особливо в південно-західній частині, було 
простежено шар обпаленої крейди. Там знаходилося чотири роздавлених 
керамічних горщики, залишки двох згорілих дерев’яних мисок, точених 
на верстаті, та дві свинцеві напівсферичні вагові гирі вагою 1,825 та
1,4 кг. Недалеко від цих речей лежав ще один свинцевий злиток у ви
гляді чотиригранного бруска вагою 1,34 кг. Знайдена також мідна ві
зантійська монета імператора Василія (975—1025). Крім цих речей ви
явлені: залізна сокира, залізне долото, частина коси, дверна залізна 
петля, багато фрагментів окислених залізних речей, бронзовий браслет, 
двоє'шиферних прясел, фрагмент скляного браслета, пастова намистина, 
два точильних бруски, шматок шкіри, частини дерев’яного гребеня, куп
ки горілої пшениці, вовна, кістки тварин та риб, рибна луска.

Кліть 45 (1957, д. IV, кл. 3) — на північ від попередньої на відстані 
1,20 м. Розмір 3,4 X 2,8 м. Стіни простежуються за незначними залиш
ками горілого дерева та різницею в кольорі і структурі грунту. Глино
битна долівка — на глибині 1,4 м від рівня сучасної поверхні. На ній 
шар вугілля і попелу товщиною 20—ЗО см, що виходив за межі кліті 
в східному напрямку у внутрішній бік дитинця. В шарі вугілля і попелу 
знайдено бронзовий вогнем деформований дзвін заввишки 29,5 см з діа
метром нижнього краю 21 см. Всередині дзвону знаходився залізний 
язик. Зверху— провушина з залишками згорілого дерева, на якому він 
висів. На долівці кліті знайдено залізний ніж, куски окисленого заліза, 
точильний брусок, шиферне прясло, фрагмент скляного браслета.

Кліть 46 (1957, д. IV, кл. 2). Знаходилася на північ від попередньої 
на відстані 1,20 м. Від західної стіни збереглися залишки кількох вінець 
на висоту 90 см. Глинобитна підлога — на глибині 1,4 м від сучасного 
рівня поверхні, мала нахил з заходу на схід, що утворився, напевно, 
в результаті осідання схилу валу. В південно-східній частині кліті був 
завал печини і каміння без конструктивних ознак. На підлозі знайдено 
два залізних наконечники стріл, рибальський гачок, залізний ключ, кре
сало,, залізну скобу від дверей, окислені залізні речі невизначеного приз
начення, шиферне прясло,, точильний брусок, скляну намистину, роздав
лений горщик.
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Кліть 47 (1957, д. IV, кл. 1). Розташована північніше попередньої 
на відстані 1,20 м. Розмір 3,45x2,8 м. Західна стіна збереглася на кіль
ка вінець, на висоту 1,1 м. Північна і південна стіни простежені за за
лишками нижніх вінець, що лежали на рівні долівки. Від східної стіни 
збереглася нижня деревина. Кліть мала дерев’яну підлогу, що лежала 
на глибині 1,4 м від рівня сучасної пове]5хні. Вїд' неГзбереглися куски 
згорілих дощок та сліди гнилого дерев.а. В південно-східному кутку — 
печина і купи каміння, що спостерігається також і за межами кліті, у 
напрямку внутрішнього боку дитинця. Конструктивних ознак у заваллі 
не виявлено. На долівці знайдені долото, ніж, кістяна ручка від ножа, 
рибальський залізний гачок, залізна булава, кістяне навершя ручки кан
чука, залізна дужка і фрагменти залізного обруча від відра, залізний 
трубчастий замок, чотири .залізні скоби, гвіздки, окислені залізні речі 
невизначеного призначення, фрагменти мідної посудини типу котелка, 
мідне височне кільце, бронзова ліровидна пряжка, кістяний гудзик, чо
тири шиферних прясла, фрагменти керамічного посуду, в тому числі по
лив’яного, куски дерев’яної точеної миски, частини плетеної з лози посу
дини з просом, частини зробленої з кори дерева посудини з просом, 
шматки вовняної та рослинної тканин, обгорілої шерстяної пряжі і обго
рілої мотузки.

Ми описали 47 клггей. За роки розкопок у всіх частинах дитинця їх 
було виявлено 52. П’ять клітей так погано збереглося, що характеризу
вати їх неможливо, тому при описі ми їх обминули. Але насправді у ди
тинці древнього Воїня було значно більше клітей. Довжина лінії, що 
йшла паралельно валу з внутрішнього боку і по якій проходив ряд клі
тей, становила у тій частині городища, що збереглася, близько 400 м. 
Довжина однієї кліті разом з інтервалом між двома клітями становила 
в середньому 4,5 м. Таким чином, всіх клітей по лінії від того місця, де 
вона обривається руслом.Сули на південному сході, до місця, де горо
дище було частково змите старим руслом Сули на півночі, мало бути 
близько 90. До них треба додати ще кліті, що існували в південній і 
північній частинах і були знищені водами Сули. Отже, всіх клітей у Воїні 
було близько сотні.

Більшість розкопаних клітей була залишена ще до загибелі городи
ща і згоріла вже пустими. У них не виявлено речей, що належали меш
канцям городища. Нижні вінця клітей, ближчих до терас, були замулені 
наносами грунту ще до моменту пожежі і згнили, в той час як верхні 
вінця, не замулені, згоріли. Цікаво, що у шарі мулу простежується знач
на кількість спадаючих прошарків, які утворилися наносами і відпові
дають періодам замулення порожніх клітей.

Кліті дитинця древнього Воїня поділяються на два конструктивних 
типи. Ті, що знаходилися в південній частині і проходили по лінії' з сходу 
на~захід, будувалися одночасно з кріпосними стінами-терасами і є їх 
конструктивною частиною. По лінії оборони будувалися три ряди при- 
міщень-клітей, що утворювалися поділом простору між чотирма по
здовжніми паралельними стінами рядом поперечних стін, поставлених 
на певній відстані. Терасам відводилися два зовнішніх ряди, дсдітям^— 
третій внутрішній ряд. Для будівництва клітей готувалася площадка. 
В кількох місцях виявлена вимостка з кісток нижче рівня підлоги. Вона
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була зроблена, мабуть, для того, щоб перешкодити- проникненню вологи 
в приміщення. Спочатку зводилися стіни клітей, а коли вони досягали 
висоти валу, лаштувались і стіни терас шляхом накладання вінець на 
всю систему. Крайня, обернена до середини дитинця поздовжня стіна 
терас була одночасно і тильною стіною клітей. Кліті і тераси пов’язува
лися поперечними стінами, що в багатьох випадках були для них спіль
ними. Таким чином вся система зводилася на певну висоту. Паралельно 

"терасам копався рів, земля з якого йшла на їх засипку. Тераси засипа
лися землею всередині та присипалися зовні, збоку рова. Кліті залиша
лися порожнистими.

Зверху кліті перекривалися дерев’яною покрівлею, що складалася 
з обаполів, покладених паралельно по лінії валуїв поздовжньому на
прямку, та кругляків, покладених на обаполи перехресно в поперечному 
напрямку. На дерев’яну покрівлю зверху насипалася земля, або точні
ше — глина, яка менш пропускає вологу.

Вся ця система будувалася, треба думати, окремими ділянками або 
секціями. При розчистці площі між четвертою і п’ятою кліттю просте- 
жено важливу конструктивну деталь, що дає підставу зробити це припу
щення. Деревини від тильної і зовнішньої поздовжніх стін обриваються 
в місці з’єднання з поперечною південно-західною стіною так, що з фа
саду цієї стіни простежуються торці поздовжніх стін, які йдуть далі на 
південний захід. Отже, у південно-західній стіні простежено перерву в 
лінії поздовжніх стін. Така перерва фіксує, мабуть, певні етапи у будів
ництві клітей, коли закінчувалося будівництво однієї ділянки споруд 
навколо дитинця і починалося будівництво другої. Адже важко уявити, 
щоб системи терас і кліті зводилися одночасно по всій лінії. Наші мір
кування підкріплюються тим, що, крім того, простежено межу між цими 
ділянками.

Всі кліті в південній частині мали ширину 2,5 м, що дорівнює від
стані між поздовжніми стінами. Поперечні стіни будувалися на відстані
1,5 і 3,5 м і, таким чином, поділяли простір між поздовжніми стінами на 
приміщення розмірами 1,5X2,5 м та 3,5 X2,5 м. У деяких приміщеннях 
відстань між стінами була іншою. Відхилення пояснюються зміщенням 
деревин від їх первинного положення в результаті зрушень при пожежі, 
осідання валу тощо. Менші приміщення являли собою лише проміжні 
інтервали між клітями.

Клітями ми називаємо пристосовані для певних господарських по- 
треб^більші приміщення, в яких знаходилися комплекси господарських 
та побутових речей. Проте і менші приміщення між клітями використо
вувалися, очевидно, також для деяких господарських потреб. Вони мог
ли служити загоном для дрібної худоби, птахів або сінцями. Проте ні
яких ознак, що конкретно вказували б на функцію цих приміщень, 
розкопками не виявлено.

Привертає увагу одна риса в збереженості стін міжклітьового про
стору між четвертою та п’ятою кліттю. Від тильної стіни збереглася 
верхня деревина в обгорілому стані і нижні — в дуже струхлявілому. 
Поперечні стіни сусідніх клітей збереглися на вісім вінець лише в части
ні, що наближалася і примикала до тильної. Причому зсередини дере
вини були трухлявими, а з боків сусідніх клітей — обгорілими. Отже,
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стіни клітей були відкриті зсередини і доступні вогню, а зовні — приси
пані землею. Це свідчить про те, що під час пожежі міжклітьовий 
простір був напівзамулений. Він мав, очевидно, несправне перекриття 
і не використовувався мешканцями як приміщення. Вода протікала че
рез покрівлю, що привело до замулення насамперед тієї частини, що 
примикала до терас.

Кліті західної засдини дитинця, _що проходили з півдня на північ, 
мали дещо* іншуіксшстрхкщк). Вони являли собою дерев’яні, поставлені 
паралельно лінії терас зруби і примикали до них. Кожна кліть ряду була І 
окремою будовою і конструктивно не пов’язуваласЗГнГз'їнішими зруба-) 
ми, ні з~терасамй. Вона могла окремо і самостійно будуватися і перебу
довуватися, що простежено під час розкопок кліті* ЗО) де виявлено два - 
періоди будівництва. Кліть раннього періоду тут згоріла. На її місці збу
дована інша, поруч збереглися кліті більш раннього періоду.

У багатьох клітях-зрубах західного ряду простежено на засипці те
рас відбитки деревин від західних тильних стін. Можливо, що тераси тут 
не мали внутрішньої, оберненої до центра дитинця стіни, а її роль 
(тримати схил валу) виконували внутрішні, обернені до валу стіни 
зрубів. (

Кліті-зруби за розмірами були майже однакові і мали по лінії 
вздовж валу від 3 до 3,4 ж і в поперечному напрямку від 2,5 до 3 м. Від
стань між клітями-зрубами становила 1,1—1,2 ж. Причому кінці по
здовжніх стін виступали за межі поперечних на 20—ЗО см і ніби зами
кали проміжки між клітями, утворюючи окремі приміщення. Простір 
між виступаючими за межі поперечних стін кінцями поздовжніх стін, що 
становив 50—60 см, служив входом до міжклітьових приміщень. Ці при
міщення мали підлоги на рівні підлог клітей і використовувалися, певно, 
також для якихось господарських цілей.

Всі кліті загинули під час пожежі. Збереженість їх залишків різна 
як у південній, так і західній частинах дитинця. У більшості виявлених 
клітей простежено нижні вінця стін в їх первинному положенні. У де
яких клітях простежено залишки або сліди стін на висоту понад 1 м, або 
до дев’яти вінець. Найкраще збереглися тильні стіни клітей, що приля
гали до терас і були зовні присипані землею. Порівняно добре зберег
лися частини поперечних стін, які близько підходили до тильної стіни. 
Зовнішні стіни, обернені до центра городища, здебільшого простежу
ються за окремими фрагментами нижнього вінця або за його слідами, 
що вказували на лінію проходження стіни. Взагалі, залишки клітей 
краще збереглися в частині, ближчій до терас; тут дерев’яні деталі зго
ріли не повністю, бо під час пожежі на них обвалилося земляне пере
криття, що припинило доступ повітря.

' Серед залишків клітей не знайдено елементів, що дозволяли б точно 
встановити конструкцію їх верхніх частин, але підстави для міркувань 
з цього приводу є. Висота клітей визначалась, зрозуміло, їх практичним 
призначенням. Оскільки ці приміщення господарські чи житлові, то вони 
повинні були перевищувати зріст найвищої людини. Практично ж кліті 
мали висоту понад 2 м, нижчі створювали б певні незручності. Виявлені 
серед завалу в багатьох місцях залишки дерев’яних перекрить можуть 
свідчити про наявність у клітях дерев’яних стель, зроблених з розколо
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тих деревин — обаполів, покладених у поздовжньому напрямку. В попе
речному напрямку на стелю клалися ряди круглих .деревин, а на них 
насипалася глина. Така покрівля виконувала також роль допоміжної 
площадки для оборонців.

JB жодній кліті не простежено віконних і дверних прорізів. Про них 
ми можемо говорити на підставі логічних^міркувань. Лише одна фасад
на стіна кліті, обернена всередину дитинцягбула відкритою. Через неї 
у приміщення могло поступати світло. Зрозуміло, що в цій стіні знахо
дилися вікна. Віконного скла або іншого прозорого матеріалу, що міг 
бути використаний замість нього, в жодній з клітей не виявлено. Мож
ливо, вікна затулялися матеріалом органічного походження, який не збе
рігся, наприклад пузирями тварин. Найбільш ймовірно, що двері зна
ходилися також у стіні, оберненій всередину дитинця. Але не виключе
но, що вхід міг бути і через міжклітьове приміщення. В цьому випадку 
двері могли бути в зовнішній стіні міжклітьового приміщення або в бо
ковій поперечній стіні кліті. Щоб потрапити в кліть, людині потрібно 
було пройти через двері в міжклітьове приміщення, а звідси через двері 
у боковій стіні в кліть. Проте в тих клітях, де збереглися поперечні стіни 
на шість-сім вінець і на висоту близько 1 м, в жодному випадку дверних 
прорізів не помічено. Отже, якщо існували проходи у кліть через міжклі
тьове приміщення, то не у всіх, а лише, як виняток, у деяких.

У восьми клітях простежено залишки дерев’яної підлоги з дощок, 
покладених в поздовжньому напрямку на поперечні лежні. В одній кліті 
на підлозі виявлені тонкі прошарки крейди чи вапна, певно, від побілки 
стелі й стін.

В кожній з розкопаних клітей на підлозі знаходилася значна кіль
кість печини. Особливо часто вона зустрічалася у правому кутку між 
зовнішньою поздовжньою і поперечною стінами. Купи печини здебіль
шого виходили за межі клітей і займали певну площу міжклітьового 
простору перед поздовжньою стіною. Але в печині не завжди виявлено 
конструктивні ознаки печі: черінь, фрагменти склепіння тощо. Піч, як 
відомо, є головною ознакою житлам Отже, чи були кліті житлами, чи 
(лише господарськими приміщеннями — не з’ясовано. Можна припусти- 
тїСщо житлами були не лише ті кліті, де виявлені виразні ознаки печі. 
Можливо, що і в інших клітях печі існували, але через невідомі причини 
не збереглися або не були виявлені їх залишки. У кількох клітях знай
дені різноманітні речі господарського і побутового призначення. Клітей 
з певними комплексами речей було вісім. Причому це саме ті кліті, 
в яких виявлені і залишки дерев’яної підлоги. Ці кліті, певно, також 
були житлами. Окремі ж використовувалися як складські приміщення. 
Складськими були, наприклад, кліті 4 та 41, де виявлено по кілька бо
чок з зерном пшениці, жита і проса тощо. Можна говорити про призна
чення кліті 36, на підлозі якої знаходилася у великій кількості луска риб. 
Як про це вже говорилося, риб’яча луска вкривала підлогу кліті суціль
ним шаром. Це дає підставу вважати, що кліть використовувалася як 
спеціальне приміщення для зберігання риби. Можливо, в ньому в’ялена 
або сушена риба зберігалася протягом багатьох років.
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П р и м і щ е н н я  в ц е н т р і  д и т и н ц я

Для вивчення характеру культурного шару і способу 
забудови внутрішньої площадки городища між валом і внутрішнім ро
вом, що заливався водою, і який ми вважаємо гаванню, було закладено 
кілька траншей і розкопів. Культурний шар на цій площадці виявився 
дуже значним і насиченим. Товщина його нерівномірна і збільшується 
в місцях, що наближалися до валу. Біля валу він заглиблювався до 2 м, 
біля внутрішнього рову — до 50 см. В культурному шарі зустрічалася 
значна кількість речей — фрагментів кераміки, кісток тварин, метале
вих речей виробничого і-побутового призначення тощо. Причому внизу 
культурного шару зустрічалися черепки посуду, характерного за фор
мою для X—XI ст., а вверху — переважно черепки посуду XII—XIII ст. 
їх було більше.

В багатьох місцях виявлено в культурному шарі прошарки з скуп
ченням попелу, вугілля, кусків печини та інших речей. В таких місцях 
природно вбачати сліди будівель. В деяких місцях простежено, крім цих 
скупчень і будівельних залишків, ями, що заглиблювалися в материко
вий грунт нижче рівня залягання культурного шару. Ями ці опущені 
в порівнянні з древнім рівнем поверхні на глибину від 80 см до 1,3 м, 
ширина їх — від 2 до 3,5 м. Можливо, що ці ями були нижніми части
нами заглиблених в грунт приміщень. По скупченнях будівельних за
лишків в культурному шарі і ямах можна твердити, що площа дитинця 
була густо заселена. У траншеях, що проходили по внутрішній площі 
дитинця в східній, південній і західних частинах, на кожних 8—10 м 
виявлено залишки будівель наземних та заглиблених в грунт конструк
цій. Кілька з них було розкрито повністю.

Житло наземної конструкції виявлено в південній частині внутріш
ньої площі (1959, д. III). Контури стін чітко не простежені, але вияв
лено пляму з інтенсивними вкрапленнями попелу, вугілля і печини. 
Приблизні розміри житла 6X4 м. На площі простежено п’ять круглих 
ям, можливо, від стовпів, що входили в конструкцію житла. Проте пев
ної системи в розміщенні цих стовпів встановити не вдалося. В північно- 
східній частині цієї плями знаходилася піч. Від неї зберігся частково 
лише черінь. Отже, пляма є слідом наземного житла. На північ від жит
ла знаходилася яма розміром 3X1,1 м і знайдено горщик (біля печі), 
фрагменти жорен і окремі черепки посуду. Біля житла виявлено значне 
скупчення рибної луски і знайдено частину сокири (обух).

Житло напівземлянкового типу виявлено в південній частині внут
рішньої площадки' (1959, д. III). Нижня частина заглиблена в грунт 
на 1,2—1,3 м від древнього рівня поверхні. Викопане воно в твердому 
гумусованому піску темно-коричневого кольору, що поступово переходив 
у рихлий пісок світло-жовтого кольору. Житло мало майже квадратну 
форму з сторонами 3,6X 3,8 м. Орієнтоване по сторонах світу. Піч зна
ходилася в північно-західному кутку і була повернена челюстями на 
схід. Зроблена вона з твердої глини — глею. Стояла на останці грунту 
висотою 7 см. Розмір її 1,1 X 1 м, ширина челюсті — 40 см, товщина стін 
12 см. Стіни печі збереглися на висоту до 20 см. Внутрішня поверхня 
стін була вигладжена, слідів дерев’яного каркаса не простежено.
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Отже, дитинець Воїня був забудований будівлями різних конструк
тивних типів. Під валом з внутрішнього боку проходила лінія клітей, 
пов’язаних конструктивно з терасами кріпосної стіни. Біля клітей зна
ходилися наземні будівлі легкого типу, що складали разом з клітями 
окремі господарські комплекси. Посередині внутрішньої площі в дитинці 
розташувалися наземні та заглиблені в грунт житла.

Кліті і наземні будівлі, що знаходилися біля клітей та посередині 
дитинця, існували одночасно, вони і загинули у вогні разом з наземними 
дерев’яними частинами оборонних споруд. Шар пожарища, який зали
шився від цих будівель, займає всю площу дитинця і включає в себе 
залишки як клітей, так і наземних споруд посередині дитинця. Заглиб
лене в грунт житло-напівземлянка, розкопане на внутрішній площі ди
тинця, загинуло не в результаті пожежі — тут не виявлено її слідів. 
Воно, мабуть, було залишене мешканцями раніше, ніж відбулася по
жежа, бо шар пожарища перекривав залишки напівземлянки. Але це 
здогадка; у напівземлянці не було знайдено речей, які б підтвердили 
це припущення.

ПОСАД

Розкопки на посаді Воїня були сплановані таким чи
ном, щоб вони дали можливість скласти уявлення про характер куль
турного шару на всій площі. Проводилися розкопки в центрі, в північ
ній, західній, південній і східній частинах, а також на відокремленій 
площі на північний схід від городища. В цих місцях закладалися роз- 
відкові траншеї, в разі виявлення помітних будівельних залишків, за
кладалися значні розкопки. Таким чином на посаді було розкрито бли
зько 3000 м2. Завдяки такому плануванню розкопок одержано певні 
відомості про характер забудови посаду Воїня.

Культурний шар на посаді починається з самої поверхні, де він по
рушений оранкою, і заглиблюється на 50—100 см відповідно до рельєфу 
місцевості та інтенсивності життя. Це чорнозем, в якому досить часто 
трапляються різні культурні залишки — черепки посуду, кістки тварин, 
вугілля, куски печини, попіл та окремі речі з металу і каменю. Місцями 
зустрічаються прошарки з особливо значним скупченням культурних за
лишків. Вони фіксують місця будівель. Внизу культурний шар поступово 
переходить в гумусовий суглинок, що є материковим шаром. В північній 
частині посаду, прилеглій до Кривулі, материковим шаром є мергель 
світлого кольору.

Взагалі культурний шар на посаді насичений менше, ніж на дитин
ці. Серед культурних залишків найчисленнішими є черепки посуду. Зу
стрічаються поміж ними черепки ліпного посуду, що належать до ромен- 
ської культури, а також поодинокі черепки кружального посуду X ст.

Площа, розкопана на посаді, незначна в порівнянні з площею цієї 
частини Воїня, що мала близько 20 га. Вона недостатня для того, щоб 
вивчити посад більш-менш повно — його забудову і планування. Під час 
розкопок не вдалося встановити місцеположення площ і вулиць, які 
безумовно існували тут. Не простежено також окремих дворів та розта
шування будівель на них.
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Вдалося лише констатувати ступінь забудови посаду та виявити 
залишки окремих приміщень, що дають змогу говорити про їх кон
структивні риси.

Матеріал для міркування про ступінь забудови посаду дала тран
шея довжиною 200 м, що проходила у 100 м на захід від дитинця через 
всю площу посаду з півночі на південь від Кривулі до болотистої за
плави. На протязі всієї траншеї було виявлено залишки 10 печей від 
наземних жител, не заглиблених в грунт. Контури самих жител просте
жити не вдалося. Привертає увагу той факт, що розташування жител, 
виявлених траншеєю, було нерівномірним. Переважно вони зосереджу
валися в північній частині, на відстані 10—15 м одне від одного. Рідше 
вони розташовані в південній частині посаду і ще рідше в центрі. Цей 
факт відбиває ступінь забудови площі посаду в різних її частинах.

Залишки печей виявлені на різних рівнях; деякі з них знаходилися 
на глибині всього 25 см від рівня сучасної поверхні, інші глибше — 
до 50 см. Така стратиграфічна різниця при умові, коли ці залишки на
лежать житлам наземної конструкції, відбиває різницю в часі їх будів
ництва. Але загалом всі житла, до яких належать виявлені залишки 
печей, відносяться до періоду не раніше XI і не пізніше першої полови
ни XIII ст. Подібна стратиграфічна ситуація залишків будівель назем
ної конструкції виявлена і в інших частинах посаду Воїня.

В північній частині посаду, що прилягає до старого русла Сули — 
Кривулі, було закладено розкол (1956, пл. І) на площі 400 ж2, де вияв
лено залишки трьох печей від наземних жител та чотирьох заглиблених 
в грунт жител, а також семи господарських ям, які разом з житлами 
складали певні комплекси (рис. 17).

На одному місці простежено залишки трьох різночасних будівель, 
що знаходилися на різних рівнях. Так, зразу ж під орним шаром були 
залишки печі дуже поганої збереженості від наземного житла. Нижче 
лежав черінь площею 80X85 см також від наземного житла. Контури 
самого житла не простежені. На 45 см глибше череня знаходилася піч 
від заглибленого в грунт житла.

Житло 1 знаходилося в північній частині посаду на відстані близько 
80 см від Кривулі. Залишками його є прямокутне заглиблення в шарі 
болотної жорстви (мергелю, що лежить під шаром чорнозему). Підлога 
житла лежала на глибині 40 см від того рівня, на якому було простеже
но заглиблення. Розмір житла 3X4 м, орієнтоване за сторонами світу 
довгою віссю зі сходу на захід. Житло мало стовпову конструкцію. Стіни 
підтримували сім стовпів, що "стояли в кожному кутку та посередині 
північної, південної та західної стін. Виходячи з діаметра ям, товщина 
стовпів досягала ЗО см. Стіни верхньої частини житла будувалися, певно, 
з плах, покладених між стовпами; ^л^р^обмазувалися глиною. Житло 
згоріло, і від його стін залишився шар вугілля,^пб”іГелу Т'печини.

В північно-західному кутку приміщення виявлена глинобитна піч, 
що стояла на рівні підлоги. Розмір череня 85X85 см. Над ним підвищу
валося склепіння, що збереглося на висоту до 40 см. Челюсть знаходи
лася з східної сторони. З цього ж боку був, певно, і вхід в житло, який 
завжди будували проти челюсті печі. В заповненні житла зустрічалися 
черепки кераміки XI—XIII ст.
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У 2 ж на південний захід від зазначеного житла розташоване інше 
приміщення, також заглиблене в грунт на 45—50 см. Розмір його 
21,1X2,5 ж, орієнтоване воно за сторонами світу довгою віссю зі сходу 
на захід. Залишків печі в ньому не знайдено, що говорить не про жит
лове, а господарське його призначення. В заповненні приміщення 
знайдено черепки посуду XI—XII століть, кістки тварин, рибна луска, 
вугілля, попіл і печина. Судячи з розташування цього приміщення від
носно житла і враховуючи, що воно лежало на одному рівні з ним, мож
на вважати, що це приміщення разом з житлом становило один госпо
дарський комплекс. До цього комплексу належали і три господарські 
ями, розташовані поблизу. Одна яма діаметром 1,25 ж і глибиною 50 см 
знаходилася біля південної стіни житла, в 1 ж від неї. Дві інші були роз
ташовані на північний схід від житла. Одна з них— на відстані 2 ж від 
кута — мала овальну форму і розмір 1,25X3 ж, заглиблена в грунт на 
47 см. Друга знаходилася на відстані 5 ж на схід від житла; в плані 
вона також овальна, площа її 1,75X3 м, глибина 3,2 ж від сучасної по
верхні. У заповненні першої ями виявлено, крім кераміки XI—XII ст., 
черепок посудини роменської культури. У двох інших знайдено фраг-

Рис. 17. План залишків жител та господарських споруд на посаді.
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менти посуду XI—XII ст., кістки тварин, рибну луску, вугілля, попіл, 
печину.

Житло 2 знаходилося на північний схід від описаного комплексу, 
на відстані 1,5 ж від першого житла. З.аглиблене в шар жорстви на 40 см. 
Розмір 3X4 ж. Орієнтоване довгою віссю з заходу на схід. Мало стов- 
пову констру;кцііо. Ями від стовпів — по кутках та посередині східної і 
західної стін. Глинобитна піч стояла в північно-східному кутку. Розмір 
череня 1,1X1,15 ж. Склепіння обвалилося, від нього залишилася лише 
нижня частина. Піч неодноразово ремонтувалася, на що вказує наяв
ність кількох шарів вимостки череня. В північно-західній частині житла 
на долівці лежало два уламки кам’яних жорен. В інших місцях на до
лівці та в заповненні виявлено кістки тварин та черепки глиняного 
посуду XI—XIII ст. До цього житла належать дві господарські ями. 
Одна з них знаходилася біля західної стіни (на відстані 40 см) . В плані 
вона була овальною— 1,2X2,56 м, глибина — 40 см. Друга яма розта
шована на захід від першої на відстані 2 ж. Розмір її не встановлений, 
оскільки в основному вона розташована за межами розкопаної площі.

Житло 3 знаходилося у 9 ж на південь від житла 1. Воно було за
глиблене в грунт на 40-сж. Розмір не встановлено, бо східна частина 
його не була повністю розкрита. Довжина західної стіни 2,7 ж. Орієнто
ване за сторонами світу. Житло мало стовпову^ конструкцію. Ями від 
стовпів виявлено в кутках^ прилеглих до західної стіни, та посередині 
західної і південної стін. Піч — в південно-східному кутку, орієнтована 
челюстями на захід. Хатнього чи господарського інвентаря не знайдено.

Приміщення 4 знаходилося на захід від житла 1 на відстані 6 ж. 
Воно було заглиблене в грунт (жорству) на 10 см. Площа його не вста
новлена. Східна стіна довжиною 4 ж. Слідів від стовпів і печі не вияв
лено.

Група жител була розкопана в північно-східній частині посаду на 
площі у 25 ж від дитинця і 65 ж від старого русла Сули — Рівчака. Тут 
виявлено залишки 14 наземних жител і 2 жител, заглиблених у грунт. 
Від наземних збереглися переважно залишки черенів печей та зольно- 
вугільні плями. Ніяких конструктивних деталей від стін простежити не 
вдалося.

Приміщення 5 простежено за залишками горілого дерева, що ле
жало на глибині 40 см від рівня сучасної поверхні. Розміри будівлі точно 
не встановлені, але, судячи з вугільно-зольної плями, площа її стано
вила 10 ж2. Не виявлено ніяких залишків печі. Напевно, це було госпо
дарське приміщення.

Краще збереглися заглиблені в грунт приміщення, від яких просте
жено нижні частини стін, ями від стовпів, що стояли по кутах та посе
редині стін і підтримували верхні конструкції, склепіння печей тощо.

Житло 6 (рис. 18) виявлено на глибині 90 см— 1 ж. Глинобитна 
долівка лежала на 20—ЗО см нижче від рівня, на якому простежецо 
стіни. Житло мало квадратну форму, площа дорівнювала 16 ж2. По кут
ках та посередині стін виявлено ями від стовпів, що підтримували стіни. 
Стовпи діаметром 25—ЗО см були заглиблені на 40—50 см. В південно- 
західному кутку знаходилася кругла глинобитна куполоподібна піч, що 
стояла на рівні підлоги. Стінками піч примикала до стінок житла, че-
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Рис. 18. План житла 6 на посаді.



люстями була обернена на південний схід. Піч добре збереглася. 
Склепіння мало висоту 50—60 см. Збудована із спондилової глини, але 
не була випалена — нею ще не користувалися. Житло з якихось причин 
не стало місцем проживання господарів. Можливо, використанню жит
ла за призначенням перешкодили події, наслідком яких було запустіння 
міста. В культурному шарі, що заповнював житло та залягав навколо 
нього, знайдено уламки кераміки, кістки тварин, печину, сліди гнилого 
дерева, залізний замок та ключ, мідний стержень з петлею на кінці, мід
ну дротяну сережку, дві бронзові пряжки від пояса, два цілих шифер
них прясла та один фрагмент, точильний брусок.

Житло 7, виявлене в південній частині посаду, наземної конструкції. 
Його залишки лежали на глибині ЗО—60 см від рівня сучасної поверхні. 
Площа 20—25 ж2. Піч, від якої збереглися залишки череня та шматки 
печини, знаходилася в південно-західному кутку, обернена челюстями 
на північ. В культурному шарі на площі житла знайдено значну кіль
кість фрагментів кераміки XI—XII ст. і кісток тварин, керамічну писан
ку, вкриту зеленою і _жрвтою поливою, фрагмент ще одної керамічної 
писанки, кістяну ручку ножа, роги оленя і козулі. Житло перекривало 
яму, що знаходилася під його східним кутом. Яма ранішого походжен
ня, ніж житло; в її заповненні знайдено кераміку X—XI ст.

В центральній частині посаду культурний шар залягав на глибину 
до 1 м. Відзначався він значною насиченістю культурними залишками, 
серед яких зустрічалися скупчення залізних шлаків, поодинокі залізні 
вироби, фрагменти кераміки та велика кількість кісток тварин, а також 
інші знахідки. Виявлено тут і залишки приміщень житлового і госпо
дарського призначення — наземних і заглиблених в грунт.

Житло 8 було наземне. Від нього збереглися залишки" печі — черінь 
та частково склепіння на висоту 11 см. Піч виявлена на глибині 38 см 
від сучасної поверхні. Вона мала округлу форму, діаметр її 95 см. Че
рінь був виліплений з глини на вимостці з черепків посуду XII—XIII ст. 
Розмір і форма житла не простежені. На прилеглій до печі площі, яку 
треба вважати площею житла, знайдено чотири шиферних прясла, 10 за
лізних гвіздків і 18 кусків залізних шлаків.

Житло 9 виявлено на відстані близько 5 ж на південь від поперед
ньої печі. Воно було датлиблене в грунт на 93 см — 1,3 ж від сучасної по
верхні. Орієнтовано за сторонами світу. По кутах та посередині трьох 
стін (східної, північної і західної) виявлено hmj від стовпт. Діаметр 
стовпів 15—20 см, вкопані вони були на глибину ЗО см. Глинобитна піч 
знаходилася у південно-східному кутку, орієнтована челюстями на пів
ніч, прямокутна, з заокругленими кутами, довжина її (з півночі на пів
день) 1,2 м, ширина 1,1 ж, черінь — 85x63 см, ширина челюстей — 33 см. 
Стінки збереглися на висоту 10 см від рівня череня. Поверхня його зна
ходилася на 10 см вище рівня долівки житла. Товщина череня 4 см. Під 
ним лежав шар глини і піску з фрагментами амфори. Судячи з місцепо
ложення печі і орієнтації, вхід в житло знаходився з північної сторони. 
На площі житла ніяких речей, крім окремих уламків кружальної кера
міки, не знайдено.

В західній частині посаду, що примикає до Рівчака, культурний шар 
виявився менш насиченим. Заглиблювався він тут не більше як на
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40—50 см. З будівельних залишків тут виявлено кілька ям, певно, 
господарського призначення. Одна яма мала чотирикутну форму з розмі
рами 2,5 X 2,5 ж, заглиблена в грунт на 1 м від сучасної поверхні.

Частиною посаду Воїня є підвищення у заплаві між старим і сучас
ним руслами Сули. Воно знаходилося на північний схід від дитинця на 
відстані близько 200 м. Ця місцевість мала назву Іванків бугор. На по
верхні Іванкового бугра знайдено значну кількість черепків посуду, кіст
ки тварин, печину, керамічні і залізні шлаки. Культурний шар залягав 
тут на глибину до 1 м. Під ним лежав материковий шар гумусованого 
піску, в якому виявлено сліди будівель.

Розкопками було простежено п’ять ям різного розміру і глибини, 
що не мали правильних обрисів. В їх розташуванні немає певної систе
ми. Ями були заповнені грунтом, подібним до грунту культурного шару 
в інших місцях цієї площі, але з більшою кількістю культурних уламків. 
Тут були залізне долото, два залізних ножі, бронзова пряжка, защіпка 
від книги, вісім шиферних прясел, шиферне кільце, гральні кості, кістки 
з слідами обробки, кістяний виріб, що нагадує порохівницю, зроблений 
з оленячого рогу, астрагал з дірками, шиферна формочка для відливан
ня круглої підвіски з вушком, фрагмент іншої шиферної формочки.

Зрозуміло, що виявлені на Іванковому бугрі ями є слідами якихось 
споруд, але вони не дають підстав, щоб сказати щось певне про кон
струкцію цих споруд.

Підсумовуючи розкопки на посаді у всіх його частинах, можна зро
бити такі висновки. Посад древнього Воїня був густо заселений, особ
ливо в східній, прилеглій до дитинця, та в північній частинах. Життя на 
посаді простежується з X ст., що підтверджується знахідками черепків 
кераміки цього часу як на поверхні, так і в розкопках. Поодинокі зна
хідки черепків кераміки роменської культури дозволяють припускати 
існування осель на цьому місці і в VIII—IX ст. Але вони мали тимчасо
вий характер, оскільки не залишили після себе значного культурного 
шару і не поклали початок древньому Воїню. Основний культурний шар 
на посаді належить до XI—XII ст. (як і культурний шар на дитинці). 
Життя на посаді припинилося одночасно з його загибеллю, мабуть, після 
татарської навали.

На посаді існувало два типи будівель: наземні споруди, від яких 
крім залишків печей ніяких конструктивних ознак не залишилося, і бу
дови, заглиблені в грунт, так зваш напівземлянки, від яких простежено 
сліди стін та стовпів, що тримали стіни і покрівлю.

' Речі, що супроводжували обидва типи приміщень, хронологічно не 
відрізняються. Отже, є підстави твердити, що наземні приміщення і на
півземлянки існували на посаді одночасно.

могильники

На захід від посаду, за Рівчаком, знаходився древньо- 
руський могильник, що належав древньому Воїню. Тут на поверхні та 
у місцях порушення культурного шару зустрічались поодинокі черепки 
древньоруської кераміки та людські кістки. На підставі цих знахідок
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можна говорити про розміри древньоруського могильника. Він займав 
значну площу на захід від Рівчака на підвищенні, що широкою смугою 
(100—150 м шириною і 200—300 м довжиною) проходила між Рівчаком 
і низиною. В північно-західній частині цього підвищення були закладені 
розвідкові траншеї, які виявили 21 поховання, з них одне пізніших часів.

Поховання знаходилися на різній глибині від рівня сучасної поверх
ні (від 0,65 до 1,75 м). Можливо, що різна глибина поховань пояснюєть
ся неоднаковою інтенсивністю відкладання культурного шару. Найбіль
ше заглиблені поховання біля сучасних хат, де під час будівництва 
насипався для підвищення шар землі. Глибина поховань від рівня древ
ньої поверхні становила в середньому 60—80 см. Над похованнями жод
ного разу не було простежено якихось могильних насипів. Отже, мо
гильник був безкурганним.

Всі поховання орієнтовані на захід, з деякими відхиленнями на пів
день чи північ; відхилення ці мають, певно, сезонний характер. Кістяки 
лежали на спині у витягнутому положенні. У більшості випадків руки 
зігнуті у ліктях таким чином, що кисті знаходилися на грудях, животі 
або тазі. Причому права і ліва рука одного і того ж кістяка часто мали 
різне положення. Іноді руки були витягнуті вздовж тулуба. У деяких 
похованнях з боків кістяка простежувалися смужки трухлявого дерева 
від труни. Про те, що померлих ховали тут у трунах, можна говорити 
і на підставі знахідок кованих гвіздків, що траплялися біля кістяків. Але 
не можна встановити, чи ховали в трунах всіх померлих, чи лише окре
мих осіб.

Виявлено кілька поховань повторних або розчленованих. Так, в од
ному випадку виявлено кістяки людини, складені в купу, в другому — 
кістяк без черепа, в третьому — череп без кістяка.

Могильник древнього Воїня безінвентарний. Лише при чотирьох 
похованнях виявлено прикраси: це три персні і одна намистина. Речі ці 
є підставою для датування могильника XI—XII ст. Таке датування під
тверджується і загальним характером обряду поховань, подібним до тих, 
які виявлені на інших древньоруських безкурганних могильниках, на
приклад, в хут. Половецькому та в с. Миколаївці на Росі.

Подаємо опис окремих поховань.
Поховання 1. Виявлено на глибині 1 м від сучасної поверхні. Збе

реженість кістяка добра. Поховання орієнтоване на захід з незначним 
відхиленням на північ. Череп лежав на правому боці, обернений лице
вими кістками на північний схід. Руки зігнуті у ліктях, кисті лежали на 
животі вище таза.

Поховання 2. Виявлено на глибині 1,5 м від сучасної поверхні. Збе
рігся череп і грудні кістки; кістки нижньої частини тулуба, таза і ніг 
відсутні — вони зрізані пізнішою ямою. Поховання орієнтоване на захід 
з невеликим відхиленням на північ.

Поховання 3 та 4 виявлені на глибині 80 см (3) і 92 см (4) від су
часної поверхні. Збереженість кістяків погана. Поховання 4 перекривало 
поховання 3 і частково порушило його. У похованні 3 череп роздавлений 
і повернутий лицевими кістками на південь, положення рук встановити 
не вдалося. У похованні 4 череп лежав лицевими кістками вниз і на 
захід. Руки зігнуті в ліктях; права лежала на грудях, ліва — на животі.
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На пальці правої руки похованого було дротяне бронзове кільце з ро
зігнутими кінцями. ' - '

Поховання 5 виявлено на глибині 50 см від сучасної поверхні. Збе
реглися кістки грудної клітки і плечова кістка лівої руки.

Поховання 6 виявлено на глибині 70 см від сучасної поверхні. Орі
єнтоване на захід з незначним відхиленням на північ. Череп повернуто 
лицевими кістками до південного заходу. Кисті рук складені на тазі.

Поховання 7 виявлено на. глибині 76 см від сучасної поверхні. Че
реп роздавлений. Орієнтоване на захід з незначним відхиленням на пів
день. Руки зігнуті і покладені кистями на живіт.

Поховання 8 виявлено на глибині 65 см від сучасної поверхні. Збе
реженість кістяка добра. Орієнтоване на захід з незначним відхиленням 
на південь. Руки зігнуті у ліктях, права — на грудях, ліва — на живогі.

Поховання 9 знаходилося над похованням 8. Воно було зруйноване 
земляними роботами: залишились череп і частина таза.

Поховання 10 виявлено на глибині 87 см від сучасної поверхні. Орі
єнтоване на захід. Череп у кістяка відсутній. Ноги зігнуті в колінах. 
Права рука зігнута і лежала на животі, ліва — витягнута до таза. На 
пальці правої руки — бронзове пластинчасте кільце з щитком.

Поховання 11 — на глибині 85 см від сучасної поверхні. Орієнтова
не на захід. Череп роздавлений, повернутий лицевими кістками на пів
ніч. Руки зігнуті в ліктях, кисті лежать на грудній клітці.

Поховання 12 — повторне. Кістки складені в купу чотирикутної фор
ми. Зверху на них лежав череп.

Поховання 13 складалося з одного черепа, що опинився тут, певно, 
в результаті повторного захоронения.

Поховання 14 виявлено на глибині 1,75 м від сучасної поверхні. Орі
єнтоване на захід з невеликим відхиленням на південь. Збереженість 
кістяка погана. Нижня щелепа і грудна клітка трухляві.

Поховання 15 та 16 зруйновані пізнішими будівельними роботами.
Поховання 17 виявлено на глибині 1,28 м від сучасної поверхні. Орі

єнтоване на південний захід. Руки'зігнуті в ліктях. Кисті правої руки 
лежали поверх таза, лівої — біля лівого плеча.

Поховання 18 виявлено на глибині 1,35 м. Кістки збереглися погано. 
Кінцівок не знайдено.

Поховання 19 зруйноване пізнішими земляними роботами. 'Зберег
лися кістки рук, хребта і ребра. Серед кісток знаходилося деформоване 
бронзове кільце.

Поховання 20 виявлено на глибині 65 см від сучасної поверхні. Орі
єнтоване на захід з помітним відхиленням на північ. Ліва нога зігнута 
в коліні. Череп повернутий лицевими кістками вліво (на північ). Права 
рука була витягнута вздовж тулуба, ліва — зігнута в лікті таким чином, 
що кистю торкалася верхньої частини тазових кісток. В ногах знайдена 
пастова темно-коричнева намистина з двома рельєфними жовтими віч
ками.

Виявлені поховання можна віднести до XI—XII ст. Така дата під
тверджується знайденими у похованнях речами та самим обрядом похо
вань, характерним для християнських часів.

Оскільки тут повинні були існувати і більш ранні поховання
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початкового періоду Воїня, треба думати, що вони знаходилися в іншо* 
му місці могильника.

На дослідженій ділянці могильника зустрічалися древньоруські речі, 
що безпосередньо не були пов’язані з похованнями. Це фрагменти древ- 
ньоруської кераміки, залізне вушко від відра, фрагмент скляного брас
лета, що побував у вогні, кілька шиферних прясел. Мабуть, ці речі 
потрапили сюди завдяки близькому сусідству цієї території з міським 
посадом. Частину їх, наприклад фрагменти посуду, можна пов’язувати 
з обрядами на кладовищі під час поховань або свят.

Другий могильник було виявлено на площі самого городища в пів
денній частині дитинця, прилеглій до південного ряду клітей. Деякі по
ховання безпосередньо примикали до клітей, інші знаходилися на від
далі близько 20 м. Було виявлено 73 поховання. Але їх тут було значно 
більше, бо не вся площа могильника була розкрита. Судячи з загальної 
площі могильника, можна припустити, що число поховань на ньому пе
ревищувало сотню.

Поховання містились на глибині від 35 см до 1,9 ж в сірому гумусо- 
ваному грунті, що включав в себе культурні залишки часів Київської 
Русі — кераміку, кістки тварин тощо. Мілкі і глибокі поховання зустрі
чалися впереміш на всій площі могильника. Були випадки, коли похо
вання лежали одне над другим або одне перерізало друге. Контурів мо
гильних ям в жодному випадку не простежено. Всі захоронені лежали 
на спині у витягнутому положенні і були орієнтовані головами на захід 
або з деякими відхиленнями на північ. Положення руку похованих різне: 
у деяких руки були витягнуті вздовж тулуба, у інших — лежали на гру
дях чи животі, або ж одна рука була витягнута, а друга зігнута. Біль
шість кістяків збереглася добре, у деяких струхлявіли значні частини 
або окремі кістки. Є зруйновані поховання, в яких кістки лежали не в 
анатомічному порядку. У двох випадках людські кістки зібрані в купи, 
причому не простежено пізніших ям, які можна було б вважати причи
ною порушення кістяків. У чотирьох похованнях відсутній череп, але 
решта кісток збереглася в анатомічному порядку.

Майже всі поховання безінвентарні.ч Лише в трьох виявлено речі: 
два залізних ножі, керамічну писанку і залізний наконечник стріли, що 
знаходився в області грудної клітки.

Незначна кількість речей, зустрінутих при похованнях, утруднює 
точне датування могильника. Всі речі відносяться до домонгольських 
часів древньої Русі. Але не можна встановити, чи знайдені ножі і пи
санки покладені як інвентар при похованні чи потрапили випадково 
з культурного шару, в якому вирито могильну яму. Лише наконечник 
стріли, очевидно, потрапив сюди разом з трупом людини, у грудях якої 
він знаходився. Певно, цей наконечник і був причиною смерті похованої 
тут особи. Але, на жаль, ми не можемо цей наконечник стріли точно 
датувати. Подібні наконечники існували протягом певного часу і після 
татарської навали.

Найбільше підстав є відносити цей могильник до періоду татарської 
навали,і найближчих часів після неї. За обрядом поховань він анало
гічний могильнику за Рівчаком та іншим древньоруським безкурганним 
могильникам, як у хут. Половецькому та с. Миколаївці. Але навряд чи

5* 67



можна відносити його до часів існування Воїня як діючого міста. По
ховання померлих у дитинці, біля самих клітей, звичайно, було незруч
ним і в древньоруських містах не практикувалось. Отже, правдоподіб
ніше відносити їх до тих часів, коли люди тут не жили. Таке припущення 
підтверджується і деякими стратиграфічними спостереженнями. У двох 
випадках поховання перерізали шар пожарища, що утворився під час 
загибелі городища. Але поховання не могли належати до часу, дуже від
даленого від загибелі міста, оскільки обряд поховань і знайдені речі 
подібні до древньоруських поховань домонгольських часів.

Напрошується припущення, що могильник виник зразу ж після за
гибелі городища. Можливо ті, хто залишився в живих, після татарської 
навали поховали тут забитих, в тому числі і людину з наконечником 
стріли в грудях. Обрання для поховання забитих людей того місця, де 
вони жили, мало, певно, і якесь символічне значення. Потім тут ховали 
померлих люди, які після загибелі міста оселилися недалеко від нього. 
Наявність поховань, що перерізали_ одне друге, свідчить про тривале 
існування могильника.



Р о з д і л  IV РЕЧОВІ ЗНАХІДКИ

Д о  найдавніших знахідок у Воїні слід віднести 
уламки керамічного ліпного посуду, фрагмент кам’яної ливарної фор
мочки для відливки кельтів (табл. І, /) , два фрагменти кам’яних сокир- 
молотів (табл. І, 2) та уламок кістяної псалії (табл. І, 10), що датуються 
в основному епохою пізньої бронзи.

Найбільш рання кераміка представлена уламком великої неолітич
ної посудини, орнаментованої гребінчастим орнаментом (табл. І, 3). 
Трапилося кілька уламків ліпного посуду з валиковим поясом на шийці, 
розчленованим пальцевими заглибленнями (табл. І, 4, 5). Подібний ор
намент типовий для епохи середньої бронзи. Привертає увагу досить 
значний фрагмент слабопрофільованого тонкостінного горщика з орна
ментом у вигляді трьох рядів вузьких довгастих виїмок у верхній части
ні тулуба і косими насічками по краю вінець (табл. І, 6), а також уламок 
посудини з орнаментом у вигляді трикутних виїмок. Подібні форми по
суду та орнаменту характерні для так званої бондарихинської культури 
пізньої бронзи, відкритої на Лівобережжі. Знайдено також фрагмент 
посудини з досить складним геометричним орнаментом, нанесеним гли
боким вдавлюванням зубчастого чекана (табл. І, 7). Така орнаментація 
посуду характерна для так званої чорноліської культури, що датується 
IX—VII ст. до н. е. Кераміка скіфського часу представлена кількома 
фрагментами ліпного посуду з типовим «перлинним» орнаментом 
(табл. І, 12). Знайдено також два бронзових наконечники стріл, один 
з яких може бути віднесений до VI ст. до н. е. (табл. І, 8), а другий 
до IV ст. до н. е. (табл. І, 9).

До роменської культури (VIII—IX ст.) слід віднести невеличкий тон
костінний банкоподібний ліпний горщик з слабовідігнутими вінцями, 
орнаментованими защипами по краю (табл. І, 11), а також уламки ліп
них горщиків і великих глиняних сковорідок. Горщик зроблено з глини
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з значною домішкою шамоту, що надає грубості та шершавості його 
поверхні. На деяких фрагментах горщиків трапляється орнамент, вико
наний паличкою, обмотаною ниткою (табл. І, 14, 15). Сковорідки ви
готовлені з глини, що містить в собі значні домішки якихось органічних 
залишків, в результаті чого тісто їх пористе і досить крихке. Висота 
бортів сковорідок 7 см, а товщина в нижній частині близько 3 см (тов
щина дна — 3,5—4,5 см). Встановити форму та розміри сковорідок не 
вдалося. Аналогічні сковорідки зустрічалися на всіх роменських городи
щах і поселеннях VIII—IX ст.

До VIII—X ст. слід, напевно, віднести і уламок вузькогорлого чер- 
воноглиняного кружального глечика з носиком і овальною в перерізі 
ручкою (табл. XII, 3). Глечик мав низький округлий тулуб і плоске 
денце. Шийка його прикрашена трикутним в перерізі горизонтальним 
валиком, а також пролощеними вертикальними лініями. На плічках 
розміщено врізний геометричний орнамент з трикутників і кружечків.

До невизначених в культурному і хронологічному відношенні нале
жать два керамічних вироби, що мають форму коржиків або хлібців. 
На одному з них є орнамент у вигляді хреста і п’яти круглих виїмок 
(табл. І, 13), на другому один бік ввігнутий. Залишилося не датованим 
і кругле керамічне грузильце (діаметр 5 см) з отвором у центрі.

За цими знахідками можна твердити, що на місці Воїня населення 
жило задовго до виникнення тут міста. Воно залишило після себе певні 
залишки матеріальної культури. Але вони незначні і не становлять ви
разного культурного шару.

Основний матеріал, здобутий розкопками Воїня, відноситься до 
епохи Київської Русі. Він численний і походить як з окремих житлових 
і господарських комплексів, так і з культурного шару поза комплексами.

Подаємо опис речового матеріалу Воїня, розмістивши його за 
функціональним призначенням.

ПАМ’ЯТКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОМИСЛІВ

Сільськогосподарські знаряддя, знайдені на Воїнсько
му городищі, дуже нечисленні. Орне землеробство представлене сумнів
ним уламком наральника і череслом від плуга (табл. II, 8). Чересло за 
своєю формою нагадує масивний ніж з довгим черенком, прямокутним 
в перерізі. Довжина чересла 39,5 см (в тому числі леза — 12 см), ширина 
леза у верхній частині 6,5 см, переріз черенка 4X1,7 см.

До знарядь збирання врожаю відносяться п’ять фрагментів серпів 
звичайного, так званого південноруського типу (табл. II, 7). Виявлені 
також два уламки, що належать до дуже поширених у древній Русі кіс- 
горбуш. Довжина першого уламка 17,5 см, ширина 3,5 см, товщина 2 мм; 
довжина другого 11,5 см, ширина 4,5 см, товщина 2,5 мм.

Слід зауважити, що майже всі сільськогосподарські знаряддя, за 
винятком одного уламка коси, знайдені на дитинці, а не на посаді.

У клітях дитинця знайдено в обгорілому стані зерно. За кількістю 
перше місце займає просо, потім жито, пшениця, горох. Зерно збері
галося в дерев’яних кадібцях, плетених з лози корзинах, мішках тощо.
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Зернових ям, в цей час досить поширених на Русі, у Воїні не виявлено. 
Жорна від ручних млинів виявлені в багатьох житлах. Знайдено 11 жо
рен, з яких цілих лише три. Виготовлялися вони з вапняку, пісковика 
і шиферу. Трапився також один уламок жорновидного предмета, (тов
щина 3,5 см), зроблений з добре випаленої глини, в яку домішувалась 
жорства1. Діаметри жорен — від 42 до 50 см при товщині 3—4 см. Зу
стрінуто ряд жорен (верхніх) з прямокутними пазами біля отвору, що 
свідчить про застосування порхлиць і рухомої осі. Знайдені і самі порх- 
лиці (два екземляри), що мають форму молоточків із сферичними за
глибленнями в центрі. Знайдено у Воїні і борошно у вигляді обвугленої 
грудочки порошкоподібної маси, до якої прикипів шматочок мішковини. 
В кліті 42 на долівці знайдено обвуглену випечену буханочку хліба у 
вигляді круглого коржа, з одного боку опуклого1 2. Зверху на хлібині по 
сирому тісту був видавлений маленький хрестик.

Речі, пов’язані з скотарством, представлені насамперед великою 
кількістю кісток свійських тварин. Виявлено також інші речі.

Знайдено замок від_ залізних пут, яким стриножували коней під 
час випасу (табл. XIV, 13). Трапилося три маленьких дзвіночки 
(табл. XV, 5) , які, можливо, підвішувалися на шию скотині, щоб можна 
було швидко знайти її в зарослях або в лісі. Подібний дзвіночок тра
пився на Колодяжинському городищі.

У Воїні знайдено вісім пружинних ножиць; частина їх могла вико
ристовуватись для стрижки овець (табл. II, 6).

Знаряддя мисливства представлені наконечниками стріл і сулиці. 
Знайдено 34 залізних і 7 кістяних наконечників стріл. Більшість їх треба 
вважати знаряддями мисливства і зброєю одночасно. Але були і спеціа
лізовані мисливські наконечники стріл. До них слід віднести один заліз
ний наконечник, що належить до типу вилчатих дворогих зрізнів 
(табл. VI, 16). Наконечники цього типу зустрічаються на Русі з X ст. 
всюди, але значного поширення вони не мали. Подібні зрізні зустріча
лись на Княжій Горі, в Старій Рязані, Новгороді та інших древньору- 
ських містах. Зустрінуті у Воїні кістяні наконечники стріл можна поді
лити на два основних типи. Перший тип (3 ш т.)— це листоподібні 
черенкові стріли (табл. XXII, 11, 12, 13). До другого слід віднести ку
леподібні конічні кістяні вироби з втулками, або так звані томари 
(табл. XXII, 10. 14, 15, 16). Аналогічні кістяні вироби були знайдені в 
Новгороді та Гродно. Дослідники вважають їх знаряддям, що застосо
вувалося при полюванні на пушного звіра.

У Воїні були сприятливі умови для рибальства. Кістки і луска риби 
на городищі зустрічалися всюди. В кліті 36 на долівці залягав досить 
значний шар луски. Можливо, що ця кліть використовувалась для

1 Жорно з «цегельної маси» було знайдено М. Біляшівським на Княжій Горі 
в одній з напівземлянок XI—XII ст. (див. Н. Ф. Б е л я ш е в с к и й .  Раскопки на го
родище Княжа Гора.— АЛЮР. К., 1899, № 1, стор. 60). Б. О. Колчин вважає, що ке
рамічних жорен в древній Русі не було — з глини могли виготовлятись лише точильні 
камені для тонкої і м’якої шліфовки, а також для обточки твердої сталі 
(див. Б. А. К о л ч и н .  Черная металлургия и металлообработка в древней Руси.— 
МИА СССР, 1953, No 32, стор. 180).

2 Аналогічні коржоподібні обгорілі хлібини було знайдено на Колодяжинському 
городищі (див. Р. О. Юра.  Древній Колодяжин.— АП, т. XII, К-, 1962, стор. 96).
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зберігання риби. Знайдено кам'яні грузила (5 шт.) від рибальських сі
тей. Вони виготовлені з вапняку і мають серцевидну форму. Дірки для 
підвішування, як правило, розташовані у вужчій частині (табл. III, 6, 7). 
Нижня частина грузил значно важча верхньої, що надавало їм в роботі 
стійкого вертикального положення. Деякі грузила мають сліди спрацьо
ваності: від тривалого перебування в підвішеному стані верхні краї от
ворів перетерлися мотузками.

Привертає увагу кістяний предмет у вигляді трубочки (довжина — 
7 см, найбільший діаметр — 3,2 см) , кінці якого вужчі за середню части
ну (табл. XIX, 4). Кінці трубочки на боковій поверхні мають глибокі 
вирізки, а в центральній частині — круглу виїмку. Аналогії цьому виро
бу серед древньоруського матеріалу нам невідомі. Зараз подібні пред
мети, зроблені, правда, не з кістки, а з дерева, використовуються рибал
ками для полегшання витягання сіток-з води. Ними, зокрема, користу
валися до недавнього часу рибалки села Воїнської Греблі.

До індивідуальних знарядь лову риби, знайдених у Воїні, належать 
плішня, ості, риболовні гачки, свинцеві грузки і свинцевий предмет, що 
нагадує блешню.

Плішня для пробивання льоду має вигляд дуже масивного втулча- 
стого долота (табл. III, 8). її довжина 34,3 см, діаметр втулки 4,8 см. 
У верхній частині втулки є отвір для цвяшка, за допомогою якого пліш
ня прикріплювалась до дерев’яного держака. Подібна плішня була знай
дена, наприклад, у Пскові3.

Біля кліті 36 знайдено дві двозубі ості, які може становили один 
комплект, тобто утворювали чотиризубу ость (табл. III, 1). Черенки 
остей, які закінчуються гачками, накладались на кінець дерев’яного 
держака в спеціально зроблені для них діаметрально розташовані пази 
і обмотувались просмоленою мотузкою або дротом. Такий спосіб кріп
лення остей дуже надійний і застосовується і в наші дні.

Риболовних залізних гачків знайдено дев’ять. Всі вони великі, роз
раховані на промисловий лов крупної риби (табл. III, 2—5). Довжина 
найменшого гачка 6 см, найбільшого— 18 см. Переріз стержнів гачків 
круглий з діаметром від 5 до 6 мм. На кінці витягнутого вістря є відтяг
нутий зуб-борідка, а на кінці стержня — петля для лески. Зустрінуто 
також 12 невеличких гачкоподібних виробів, які, можливо, також засто
совувались для лову риби. Але на відміну від описаних вище гачків вони 
не мають зубів-борідок, а стержні — петель для прив’язування до лески. 
Кінці стержнів трохи розклепані, що також зручно для прив’язування 
лески. Подібного типу, але трохи більші за розмірами рибальські гачки 
були знайдені на Донецькому городищі в культурному шарі X—XIII ст.4

Свинцеві грузки, певно, від вудок, представлені конічними (3 шт.) 
(табл. V, 8, 9) і циліндричними (2 шт.). Близький за формою конічний 
свинцевий грузок походить з Гродно 5.

3 Г. П. Г р о з д и л о в .  Раскопки древнего Пскова.— Археологический сборник 
(Славянские древности), вып. 4. Изд-во Госэрмитажа, Л., 1962, стор. 64, рис. 50, 1.

4 Б. А. Ш р а м к о, Е. А. Ц е п к и н. Рыболовство у жителей Донецкого городища 
в VIII—XIII вв.— СА, 1963, № 2, стор. 77, рис. 2, 10, 11.

5 Н. Н. В о р о н и н .  Древнее Гродно.— МИА СССР, 1954, № 41, стор. 43, 
рис. 16, 12.
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Нарешті, до знарядь рибальства можна умовно віднести малень
кий виріб з свинцю, що за своєю формою дуже нагадує сучасну 
блешню.

З бортним промислом можна пов’язати лише так званий дереволаз- 
ний шип з основою у вигляді подвійного стержня з шипами і петлями 
на кінцях, які служили для прив’язування шипа до ноги (табл. XIV, 18)6. 
Ширина шипа відповідає ширині взутої ноги дорослого чоловіка.

ПАМ’ЯТКИ РЕМЕСЛА

Пам’ятки ремесла стародавнього Воїня представлені 
окремими знаряддями праці, майстернями і виробами. Проте знайдені 
речі можуть характеризувати лише ремесло Київської Русі взагалі, а не 
конкретну діяльність населення Воїня. Тому, говорячи про них, ми об
межимося лише тими, що вказують на місцеве виробництво.

Про залізообробну справу у Воїні свідчать залізні шлаки, напів
фабрикати, ковальсько-слюсарні інструменти, майстерня зброяра. Важ
кий шлак з 50%-ним вмістом заліза і руди траплявся дуже часто на 
дитинці і посаді. Це були відходи сиродутного виробництва. Будь-яких 
залишків горнів-домниць для виплавки заліза з руди не знайдено. Мож
на лише висловити припущення, що вони тут були.

В кліті 5, що була майстернею, знайдено шлак, що утворюється при 
ковальській обробці заліза. Там же були різноманітні заготовки для ви
готовлення великих поковок. Одна з них мала яйцеподібну форму (висо
та 11 см, діаметр 9 см, вага 2,5 кг). Знайдено також невеличке кова
делко, яке слід віднести швидше до слюсарних, ніж до ковальських 
інструментів. Воно має форму чотиригранної пірамідки з прямокутною 
робочою поверхнею, що переходить з одного боку в круглий у перерізі 
ріг (табл. IV, 1). Висота коваделка 12 см, ширина робочої поверхні
8.5 см, загальна довжина 19 см, в тому числі довжина рогу 10 см. За
гостреною основою воно вбивалося в дерев’яну колоду. Подібні пристрої 
відомі з багатьох древньоруських поселень (Райковецьке городище, Ді- 
вич-Гора, Княжа Гора, Колодяжин, Новгород та ін.). Датуються вони 
IX—XIII ст. Цілком зрозуміло, що такі коваделка не могли використо
вуватися для обробки великих поковок, а служили лише для тонких слю
сарних і ювелірних робіт.

В майстерні трапився і масивний молот-кувалда вагою 2580 а 
(табл. IV, 2), що мав у плані прямокутну (з незначним розширенням 
в центрі), а в профілі трикутну форму. Довжина його 14,5 см, ширина
7.5 см. На одному кінці розташований прямокутний (6,5 X 5,5 см) трохи 
випуклий бойок, а на протилежному — задок-гостряк з радіусом закруг
лення 2,8 см. Діаметр отвору для рукоятки 2,5 см. В ньому зберігся 
фрагмент обгорілої дерев’яної ручки. Воїнський молот-кувалда. нале
жить до досить рідкісних знахідок. Відомі були до цього лише три — 
з Княжої Гори, Житомирського могильника і Колодяжина.

6 Р. Л. Р о з е н ф е л ь д т .  О конструкции и назначении некоторых железных из
делий.— СА, 1960, № 2, стор. 277, рис. 1, 7.
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В іншому місці, поза комплексом, знайдено уламок ковальських 
шарнірних кліщів (табл. IV, 3) і чотири пробійники.

Ливарно-ювелірне ремесло підтверджують три половинки ливарних 
формочок — дві з рожевого шиферу і керамічна. Одна, що призначалася 
для відливок круглих, прикрашених орнаментом під зернь, плоских під
вісок з вушками (діаметр — 3 см), мала прямокутну форму (8Хб,5Х 
ХІ,2 см) (табл. V, 6). У формочці була ретельно відшліфована робоча 
поверхня. Вона була двосторонньою, про що можуть свідчити дві круглі 
виїмки в її нижньому лівому і верхньому правому кутках, що служили 
для точного сполучення обох половинок-за допомогою металевих штиф
тиків. Коли б формочка була односторонньою, тобто друга половинка 
її була гладенькою, не було б потреби майстру домагатись точного спо
лучення обох половинок. Про це свідчать і другий литок конічної форми, 
розташований у верхньому правому кутку, і асиметричне розміщення 
гнізда для відливки підвісок. Можливо, що на другій половинці фор
мочки було також вирізане гніздо для відливки подібних підвісок. Роз
міщення декількох гнізд для одночасної відливки ряду предметів знач
но підвищувало продуктивність праці древньоруських ювелірів.

Друга половинка шиферної формочки також прямокутна (5ХЗ,5Х 
ХІ,5 см) (табл. V, 16). Можливо, що це лише заготовка для формочки 
або брак виробництва. Робоча поверхня зашліфована. Зверху розташо
ваний лійкоподібний литок, а в центральній частині круглий наскрізний 
отвір діаметром в 1 см. В правому нижньому кутку ще один наскрізний 
круглий отвір трохи меншого діаметра (0,8 см).

Від керамічної двосторонньої формочки (7X4,5X2 см) зберігся 
лише фрагмент (табл. V, 11). Формочка призначалася для відливки двох 
прикрас — підвісок конічних і прикрашених псевдозерню у вигляді лун- 
ниці. Біля одного з країв робочої поверхні вирізаний маленький хрестик, 
можливо, мітка майстра, рядом з ним — кругла виїмка для металевого 
штифтика. Виготовлених прикрас у Воїні не знайдено.

Слід зазначити, що керамічні формочки зустрічаються значно рід
ше, ніж кам’яні. Цікаво, що одна із знайдених у Києві мала гніздо для 
відливки подібних конічних підвісок7.

На посаді Воїня виявлено молоток, виготовлений з рогу благород
ного оленя (табл. XIX, 1). Він міг застосовуватись поряд з дерев’яним, 
наприклад, для виготовлення прикрас з тонких мідних, срібних й золо
тих пластин методом тиснення з стальних або мідних матриць8.

Знайдені три куски мідного круглого в перерізі дроту дають підста
ву думати, що він служив для виробництва різних прикрас— вискових 
кілець, витих браслетів, перснів тощо.

Для обробки дерева застосовувалися сокири, пилки, тесла, долота, 
свердла, ложкарі. Сокир цілих і уламків знайдено дев’ять, з них госпо
дарських — сім. Останні представлені двома цілими екземплярами, від 
інших п’яти збереглися лише фрагменти 9. Всі вони належать до тесляр
ських, мають виїмку на корпусі і опущене лезо (табл. II, 1, 4).

7 М. К. К а р т е р .  Древний Киев, т. І, М.—Л., 1958, стор. 380, табл. L.
8 Б. А. Р ы б а к о в .  Древнерусское ремесло. М., 1948, стор. ЗОЇ.
9 Сюди не включені дві бойові сокири, які розглядаються в розділі про зброю.
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Знайдено маленький уламок кінця полотна пилки-ножовки 
(табл. II, 5). Довжина його 7 см, найбільша ширина 2,2 см, товщина 
2 мм. Збереглося 12 зубців у вигляді рівнобедрених трикутників ви
сотою 3 мм. Парні зубці відведено через один вправо і вліво. Ширина 
розводки близько 2,5 мм. Треба підкреслити, що пилки-ножовки при 
розкопках древньоруських міст зустрічаються досить рідко. Нам 
відомі знахідки лише у двох пунктах — Райковецькому городищі і Нов
городі.

Тесла представлені двома типами. До першого належать кельтопо- 
дібні з вертикальними втулками, що мають або конусовидну форму, або 
загнуті бортики (табл. II, 3). Другий тип нагадує сокиру з поперечним 
лезом (табл. II, 2). В горизонтальну втулку-обух вставлявся держак 
і теслом працювали як сапкою. Леза у тесел двох видів: прямі і жо
лобчасті.

З 14 цілих і фрагментованих доліт 11 належать до простих 
(табл. IV, 4—7) і три до втулчастих10 11, Б. О. Колчин вважає втулчасті 
долота більш ранніми]1. Обидва типи доліт з Воїня належать до одно
го часу.

Невеличке паровидне (або ложкоподібне) свердло являло собою за
лізний круглий в перерізі стержень з загостреним в нижній робочій 
частині пером ложковидної форми і двома гострими краями, а у верхній 
частині— чотирикутним в перерізі черенком для закріплення горизон
тальної дерев’яної рукоятки. Загальна довжина свердла 21 см, пера — 
6 см. Знайдено також різець-ложкар, що мав вигляд невеличкого заліз
ного стерженька із списоподібним робочим кінцем, зігнутим дугою. Такі 
різці прийнято називати фігурними. Вживались вони для внутрішнього 
виточування дерев’яного посуду.

Для заточки металевих знарядь праці з гострими лезами чи віст
рями служили точильні бруски з пісковика і оселки з м’якого сланцю 
(знайдено 184). Майже всі вони мають видовжену, неправильних квад
ратів в перерізі форму. Спрацьовування точильних каменів привело до 
того, що вони, як правило, мають помітні потовщення на одному або 
двох кінцях. Один оселок — із сланцю трапецієвидної форми з отвором 
для підвішування.

Для кріплення торцевих вузлів і поздовжніх швів дерев’яних кон
струкцій застосовувались двошипні скоби-скріпи. Вони мали різні роз
міри — від маленьких з з’єднуючою пластинкою довжиною 3 см (дов
жина шипів 5,5 см) до великих будівельних з довжиною шипів близько 
10 см.

Залізні заклепки, що служили для міцного (нероз’ємного) з’єднання 
дерев’яних деталей, в древній Русі застосовувались головним чином у 
суднобудуванні. У Воїні знайдено шість таких заклепок. Стержні їх 
круглі, довжиною від 2,5 до 6,5 см. Головки плоскі, круглі або овальні 
в плані, а шайби — ромбовидної чи прямокутної форми (табл. III, 9). 
Заклепки, як і цвяхи, виготовлялись із звичайного крицевого заліза.

10 Серед спірних знахідок є п’ять залізних втулок, які з однаковим успіхом могли 
належати як втулчастим долотам, так і теслам, і навіть наконечникам списів.

11 Б. А. Ко л ч и н ,  вказ. праця, стор. 36.
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Найбільш масовим залізним виробом є^цвяхи, що дуже широко за
стосовувались у дерев’яному будівництві, побуті тощо. їх знайдено 
понад 500 штук (довжиною від 4 до 12 см). За формою стержня цвяхи 
однакові і мають квадратний або прямокутний переріз. Лише кілька 
мають круглий в перерізі стержень. Цвяхи з плоскою круглою шляп
кою— основний вид, хоча окремі мають овальні або підквадратні шляп
ки, середній діаметр яких 2 см. Привертає увагу грибовидний гвіздок 
довжиною 8 см з дуже великою шляпкою діаметром 5,5 см.

Відзначимо тут також, що під час розкопок городища і посаду тра
пилось шість уламків цеглин-плінф. На жаль, фрагментарність цеглин 
не дала можливості визначити їх розміри. Товщина коливається від З 
до 3,7 см. Дуже незначна-кількість знайдених уламків цеглин, відсут
ність на них слідів цем’янки, а також розпорошеність не дають підстав 
вбачати в них залишки кам’яних споруд: вони потрапили у Воїнь, ма
буть, випадково.

Про місцеве косторізне ремесло свідчать заготовки (табл. XVIII, 
1, 2), незакінчені (табл. XVIII, 3; табл. XIX, 6, 11; табл. XXI, 6; 
табл. XXIV, 12; табл. XXV, 1) або браковані вироби, а також відходи 
виробництва — обрізки рогів і кісток. Всього знайдено близько 100 за
готовок і відходів виробництва, в тому числі кілька майже цілих рогів 
благородних оленів. На них добре помітні сліди розрубування і розко
лювання сокирою, стесування ножем, розпилювання пилкою, свердлін
ня. На готових, а також незакінчених виробах простежується згладжу
вання поверхні напилком і обточування на токарному верстаті. На 
багатьох виробах і заготовках є орнаменти, нанесені за допомогою ножа, 
різця і циркуля. Багато з цих виробів виконані дуже майстерно і свід
чать про високорозвинуту косторізну справу. Вони різні за формою і 
призначенням.

Пам’ятки прядіння і ткацтва представлені цілим рядом знахі
док. Виявлено 267 кам’яних прясел; серед них переважають прясла 
з рожевого овруцького шиферу, хоча сіросланцеві також становлять 
досить значну групу. На п’яти шиферних — нерозбірливі написи 
(табл. XVII, 32) та різні мітки (табл. XVII, ЗО, 31). Три прясла з досить 
глибокими боріздками, розташованими діаметрально на їх плоских сто
ронах (табл. XVII, 35). Призначення цих боріздок не з’ясоване. Знайде
но також вісім пряслиць (грузків?), зроблених із стінок кружального 
посуду, в тому числі одне із стінки амфори (табл. XVII, 34). Всі вони 
мають майже правильну круглу форму. В центрі знаходиться круглий 
отвір. Діаметр їх близько 2,5 см, діаметр отвору 3,5—4 мм, товщина 
4—6 см.

Знайдено три кістяних трубочки з трикутними отворами збоку, які 
вважаються пристроями для сукання ниток при домашньому виготов
ленні тканин (табл. XXI, 7,9).

В кількох житлово-господарських клітях були обвуглені кручені 
нитки і шнури з льону і конопель. Від ткацького верстата, що знаходився 
в кліті 43, збереглися лише окремі обгорілі деталі. Тканини представ
лені кількома обгорілими шматками тонкої і грубої матерії. ® '

Знайдено ЗО лощил, 6 з яких фрагментовані (табл. XIX, 3). Виго
товлені вони з кісток бика і коня. Передні робочі поверхні предметів
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ретельно зашліфовані. Вироби спрацьовані по-різному. Призначення ло
щил до цього часу остаточно ще не з'ясоване. Очевидно, вони застосо
вувались при виготовленні виробів з тканин і шкіри. Воїнські лощила 
пристосовувались для ніг. Про це свідчить характер їх виготовлення: 
верхні сторони не затесані і зберігають анатомічну форму. На цих сто
ронах іноді зустрічаються нарізки, які, звичайно, наносилися для змен
шення ковзання. Отворів для підв’язування лощил до ноги серед воїн
ських екземплярів не простежено в жодному випадку, хоча існували 
аналогічні знаряддя і з отворами.

Значну за кількістю групу кістяних виробів становлять проколки 
різних розмірів (табл. XXI, 1—5). Вони виготовлені з трубчастих або 
ребрових кісток тварин, мають завжди гладку поверхню і один заго
стрений кінець. На протилежному від вістря кінці, здебільшого потов
щеному, іноді є отвори для підвішування. Одна з проколок прикрашена 
орнаментом у вигляді ряду косих хрестиків (табл. XXI, 1). Привертає 
увагу одна проколка, потовщений конусовидний кінець якої має зубчики. 
Вони використовувались як знаряддя праці в шевстві, кушнірстві і ли
марстві.

Знайдено кілька цілих і фрагментованих виробів, які використову
вались, мабуть, для зберігання голок (табл. XXV, 7). В їх стержні ви
довбана наскрізна порожнина, що закривалась якоюсь затичкою. Голь
ники мають у верхній частині парні отвори невідомого призначення, 
а також дірочки для підвішування. Корпуси двох гольників орнамен
товані.

ЗБРОЯ І РЕЧІ ВІЙСЬКОВОГО СПОРЯДЖЕННЯ

На Воїнському городищі знахідки зброї порівняно не
численні. Населення, яке встигло врятуватися під час ворожого напа
ду і пожежі, захопило з собою і зброю, як найцінніший і найнеобхідні- 
ший скарб.

За своїм функціональним призначенням древньоруська зброя поді
ляється на зброю ближнього і дальнього бою і захисне озброєння. Всі 
ці види зброї зустрінуто у Воїні.

Цілих мечів або шабель на городищі не знайдено. Трапилися лише 
чотири залізних перехрестя, з яких одне може бути віднесене до меча. 
Перехрестя пряме, але всередині має розширення. Його довжина 13 см, 
найбільша ширина близько 3,5 см, ширина клинка 3,5 см. Подібне пере
хрестя меча було знайдено в Новгороді в культурному шарі середини 
XII ст.12

Перехрестя шабель мають значно менші розміри (їх довжина всього 
8—9 см) та дещо інші форми (табл. VI, 2, 7). Знайдена також залізна 
оковка, очевидно, від піхов шаблі (табл. VI, 12).

На городищі виявлено уламок чотиригранного ромбовидного в пе
рерізі клинка кинджала довжиною близько 8 см. Його прямі гострі грані 
поступово переходять у вістря. Можливо, від кинджала походить і то
неньке вигнуте перехрестя з невеликим круглим отвором в центрі.

12 А. Ф. М е д в е д е в .  Оружие Новгорода Великого.— МИА СССР, 1959, № 65, 
стор. 122, рис. 1, 8.
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Наконечники списів представлені трьома екземплярами. Один дов
жиною 27 см має листовидне вістря, двоконічне, як у пік. Всі наконеч
ники втулчасті.

Бойових сокир знайдено дві. Належать вони до різних типів. Пер
ший тип представлено сокирою-чеканом. Лезо її має вигляд витягнутого 
сектора, а клівець-чекан являє собою витягнутий обух, прямокутний в 
перерізі. До другого типу належить сокирка з виїмкою і опущеним ле
зом. Обух на тильній стороні має гостроконечні виступи (табл. VI, 24).

При розкопках Воїня знайдено масивне рогове навершя булави 
яйцеподібної форми (висота 11,5 см, діаметр 6,5 см, діаметр отвору для 
рукоятки 1,5 см). На ньому вирізано злак у вигляді хрестоподібної фі
гури (табл. XIX, 5) 13.

Кістенів трапилося п’ять: один литий бронзовий і чотири рогові (всі 
фрагментовані). Бронзовий має форму сплющеної груші (табл. VI, 1). 
Всередині він порожнистий. Збоку маленький отвір для заливки роз
плавленого металу. З обох боків кістень прикрашений стилізованим рос
линним орнаментом, який виконано в техніці черні. Вушко для прив’я
зування до ремінця відламано.

Кістяні кістені мали грушоподібну форму і наскрізний отвір діамет
ром 5—7 мм (табл. XIX, 7, 9), в який вставлявся залізний стержень, що 
закінчувався вушком для прив’язування ремінця. Поверхня одного з 
кістенів прикрашена зубчастим орнаментом.

Знайдено один наконечник сулиці, що має ромбовидну в плані фор
му і закінчується черенком, який, на жаль, відламався (табл. VI, 3). 
Довжина пера 8 см, ширина — 4,5 см.

Всього виявлено 33 залізних черенкових наконечники, які за формою 
можна умовно поділити на три типи: ромбовидні, листовидні і пірамі
дальні. Переважна більшість наконечників стріл належить до першого 
типу (табл. VI, 8—11, 14, 17—20). На їх черенках часто зустрічаються 
потовщення, що служили упором для держака. Цей тип стріл типовий 
для XII—XIII ст. Листовидних наконечників стріл знайдено дев’ять 
(табл. VI, 6, 15). Окрему групу (3 шт.) становлять бронебійні стріли 
з пірамідальним пером (табл. VI, 13).

В різних місцях Воїнського городища знайдено п’ять цілих і фраг- 
ментованих кістяних пластинок, що використовувались як накладки для 
складних луків (табл. XXII, 1, 4, 5, 7, 8). Зовнішній бік пластин-накла- 
док від складних луків випуклий, гладкий, з слабими, ледь помітними 
штрихами. Внутрішній бік вкритий глибокими нарізками для кращого 
склеювання з дерев’яною основою лука. Одна з пластинок має довжину
25,5 см при ширині 2 см і товщині 3 мм. Можливо, це тільки заготовка, 
з якої ще не встигли зробити накладок певної форми (табл. XXII, 1). 
Пластинка, що має форму лопаточки, прикріплювалась до внутрішнього 
боку рукоятки лука (табл. XXII, 5). Зустрінуто також уламок кінцевої 
накладки лука з закругленим кінцем і вирізом для петлі тетиви 
(табл. XXII, 4).

13 Подібний знак трапився на одному з рогових кістенів, який було знайдено в 
Білій Вежі (див. С. С. С о р о к и н .  Железные изделия Саркела — Белой Вежи.— МИА 
СССР, 1959, № 75, стор. 190, рис. 32, 2 ).
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На посаді знайдено знаряддя невідомого призначення, виготовлене 
з рогу оленя, на якому є зображення складного лука (табл. XXII, 2). Ро
гове знаряддя має вигляд овального в перерізі стержня, з отвором та 
виїмкою на одному кінці. На боковій стороні його якимсь гострим ін
струментом вирізано лук, кінці якого загнуті вперед, а середина (руко
ятка) трохи ввігнута. Немає сумніву, що тут зображено складний лук.

До предметів, зв’язаних з користуванням луком і стрілами, слід від
нести дві кістяні петлі від сагайдака (футляра для стріл). Одна ціла 
(табл. XXII, 6), друга — фрагментована (табл. XXII, 3). Довжина цілої
7,5 см, найбільша ширина 2,5 см, товщина 4 мм. В розширеній частині 
петель овальні косо розташовані отвори (10X4 мм), що пов’язано з по
ложенням підвішеного до пояса сагайдака, який висів завжди трохи 
косо. Судячи з отворів, для підвішування сагайдаків звичайно застосо
вувались ремінці шириною до 1 сж і товщиною 3—4 мм. На петлях добре 
помітні сліди стертості, що свідчить про їх тривале вживання. Є на них 
маленькі округлі отвори діаметром 3 мм для прикріплювання до де
рев’яної основи. У петлях від колчанів ретельно зашліфований лише 
один бік; зворотний оброблений недбало і має шершаву поверхню, до 
речі, дуже зручну для прикріплювання^ Лицьовий бік петель орнамен
тований по краю косими паралельними рисочками.

Із захисного озброєння у Воїні були знайдені сім обривків кольчуг 
і фрагменти двох залізних пластинчастих панцирів. Безперечно, до нас 
дійшли тільки такі обривки кольчуг, які або не могли бути використані 
для виготовлення нових кольчуг, або були загублені під час бою. Два 
найбільших обривки мають на собі сліди дії сильного вогню, в результа
ті чого окремі дротяні кільця спеклися в суцільну масу. П’ять обривків 
кольчуг — це окремі кільця або декілька з’єднаних між собою за допо
могою заклепок кілець. Кольчуги виготовлялись з круглого залізного 
дроту товщиною близько 1 мм; діаметр кілець 8—10 мм.

Особливий інтерес становить знахідка залишків двох пластинчастих 
панцирів в одній із клітей дитинця, яка використовувалася, можливо, як 
майстерня по виготовленню зброї (кліть 5). В результаті пожежі, від 
якої загинула кліть, залізні пластинки скипілись. Панцирі (можливо, це 
залишки одного) були виготовлені з прямокутних довгастих пластинок 
товщиною близько 1 мм, довжина пластинок становить 7—8 см, ширина 
З—3,5 см. По краях пластинок є маленькі отвори для прикріплювання 
їх до шкіряної або матерчатої підкладки. Пластинки мають незначну 
в и г н у т іс т ь — крива поверхня краще відбивала удари зброї ворога.

У Воїні знайдено п’ять вудил, з яких лише два цілих. Вудила скла
даються з двох з’єднаних за допомогою петель стержнів і двох рухомих 
кілець по краях (табл. VI, 21). Довжина цілих вудил 15—15,5 см, діа
метр кілець 4,5 см.

Зустрінуто чотири кістяні псалії, з яких лише одна ціла. Дві — дуго
подібної форми (еліпсовидні в перерізі), мають заокруглені кінці і отвір 
посередині (табл. XXIV, 4). Дві інші мають вигляд видовженого стерж
ня, що трохи розширюється на одному кінці, з двома отворами в цент
ральній частині. Вужчий кінець однієї псалії закінчується шаровидною 
головкою (табл. XXIV, 1). Друга прикрашена циркульним орнаментом, 
типовим для епохи Київської Русі (табл. XXIV, 2).
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Досить цікавими є чотири кістяні вироби, що за своєю формою дещо 
нагадують псалії, але не є ними. Три з них мають форму лунниць з од
ним овальним або округлим отвором посередині (табл. XXIV, 10, 11), 
четвертий — форму видовженого, трохи вигнутого стержня з косо зріза
ними краями, еліпсовидного в перерізі (табл. XXIV, 8). Незначний роз
мір цих виробів не дозволяє вбачати в них псалії. Кінці зазначених виро
бів також не пристосовані для прив’язування ремінців вуздечки, бо 
мають ретельно відшліфовану поверхню. Найімовірніше, що вони вико
нували роль застібок для недоуздка.

Знайдено чотири кістяних вироби, які служили навершями для ру
кояток канчуків (табл. XXV, 2, 3, 6). Один з виробів не закінчений об
робкою і являє собою лише заготовку (табл. XXI, б). Виконані навершя 
у вигляді стилізованих головок не то звіра, не то птаха. В нижній части
ні виробів є отвір для надівання на рукоятку канчука і поперечні діроч
ки для прикріплення до рукоятки та прив’язування петлі-мотузка або 
ремінця.

На городищі і посаді Воїня знайдено також чотири цілих і три 
фрагментованих вироби з рогів оленів, які за своєю формою дуже 
нагадують порохівниці козацьких часів. Всі вони мають трикутну Т-по- 
дібну форму, всередині пустотілі (табл. XXIII, 1, 2, 4—6). Біля кожного з 
трьох отворів на більшості виробів є маленькі дірочки, мабуть, для 
цвяшків. На одному з предметів — орнамент у вигляді двох груп ром
бічно розташованих виїмок, на другому — ряд продряпаних якимсь го
стрим інструментом рисочок, розташованих безсистемно. Скоріше це не 
орнамент, а якість позначки або мітки. Серед древньоруського археоло- 
гічого матеріалу аналогічні вироби нам невідомі, якщо не рахувати по
дібний предмет, знайдений у 1957 р. В. И. Довженком на древньорусько- 
му городищі, розташованому всього за 2 км на північ від с. Воїнська 
Гребля в урочищі Палянівщина. Привертає увагу так званий знак Рю- 
риковичів, вирізаний на одному з його боків (табл. XXIII, 3).

Зате в Центральній і Західній Європі подібні вироби зустрічаються. 
Вони були знайдені в Польщі14, Чехословаччині15, Угорщині16, Руму
нії 17, НДР 18, Швейцарії19. Найбільш ранні вироби цього типу по

14 М. P i a s z y k o w n a .  Zagadkowy pfedmiet rogowy ze zbierow Museum Miej- 
skiego w Kaliszu. Pregl^d archeologiczny, 26. Poznan, 1951, стор. 116, рис. 1.

15 V i l e m  H r u b y .  Slovanske kost§ne predmety a jejch vyroba na Morave, Pa- 
matky archeologicke, XLVIII, I. Praha, 1957, стор. 119, рис. 1, 2; Z d e n e k  K l a n i c a .  
Vorbericht uber die Ergebnisse der Grabung des slavischen Burgwalles in Mikulcice fiir 
das Jahr 1963. Prehled vyzkumu 1963. Brno, 1964, табл. 27, 4.

16 T o r o k  G y u l a .  Pogany kultusz emleke a Sopronkohidaj temetobenFolia archeo- 
logica, XIV. Budapest, 1962, стор. 89, табл. XIII, табл. XIV, 1, 2, табл. XV, 1, 2; Fe t -  
t i c h  N a n d o  r. A Dunapentelei avar sirek leletei Archaeologia Hungarica, XVIII. Buda
pest, 1936, стор. 13—14, табл. III, 1; П о п а  K o v r i g .  Das avarenzeitliche Graberfeld 
von Alatyan, Archeologia Hungarica, XL. Budapest, 1963, стор. 30, табл. XXI, 10, 
табл. LXXV, 2. v

17 §antierul arheologic More§ti. Studii si Cercetari de istorie veche, 5. Bucure§ti, 
1954, стор. 208, рис. 5, 3.

18 P a u l  G r i mm.  Ein friigeschichtliches Geweihgerat von Havelberg Ausgrabun- 
gen und Funde, t. 2, h. 2, Berlin, 1957, стор. 246—249, табл. 40,3.

19 В. Ne r ' man,  Pennigvaska fran yngre jarnaldern Tornvannen, Stockholm, 1954, 
стор. 55, рис. 3.
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ходять з поховань аварських вершників, які датуються VII—IX ст.20 На 
багатьох виробах зустрічається різноманітний орнамент, іноді явно ри
туального змісту, причому часто з обох боків.

Щодо призначення цих речей, то існують різні припущення. Дослід
ники вбачають в них пристрої для розподілення ремінців вуздечки, на
вертя бунчуків, посохів і навіть милиць, сільниці, скриньки для збері
ганню ліків або коштовностей, гаманці тощо. На наш погляд, ці речі 
служили головним чином як посудинки для зберігання солі під час вій
ськових походів. Для цієї мети вони дуже зручні. Зазначимо, що їх часто 
знаходять саме в похованнях воїнів. Проте вони могли використовува
тися і для інших цілей, наприклад, для зберігання пряностей, коштов
ностей, монет тощо. Отвори цих виробів закривались очевидно тонень
кими кістяними або дерев’яними кружальцями, що закріплювались за 
допомогою цвяшків.

ПОСУД

Керамічний посуд Воїнського городища репрезентова
ний трьома цілими екземплярами і кількома тисячами уламків, з яких 
вдалося реставрувати лише 11 посудин. За своїми технологічними 
властивостями воїнська кераміка не відрізняється великою різноманіт
ністю. Майже весь глиняний посуд зроблено з сірої, жовто-рожевої гли
ни середньої жирності. Для знежирення глини як домішку вживали 
подрібнену жорству, а також пісок. Але вміст домішки в тісті дуже не
значний.

Будь-яких природних домішок в глині не простежено. Як правило, 
тісто добре перемішане. Черепки у зламі мають мілку, щільну структу
ру. Випал посуду здебільшого добрий. Поверхня має сірий, сірувато- 
жовтий або сірувато-червонуватий колір. За якістю випалу черепки від
різняються досить помітно. Поряд з рівномірно випаленими, дзвінкими 
зустрічаються посудини не випалені всередині, в результаті чого че
репки у зламі мають шаруватий вигляд. Знайдена значна кількість кера
міки подвійного випалу (в результаті пожежі). Переважно вона похо
дить з житлово-господарських комплексів, що загинули від пожежі.

Весь керамічний посуд виготовлено на ручному гончарному крузі. 
Денця, як правило, шорсткі, що свідчить про застосування під час фор
мовки підсипки з піску або золи. Зовсім не спостерігається денець, що 
знімались з круга за допомогою дротинки або нитки. Багато з них мають 
по краю поясок — заплив глини за край підставки. Денця, як правило, 
рівні, хоча зустрілося кілька ввігнутих до середини. На багатьох з них 
є гончарні клейма.

Посуд виготовлявся спірально-джгутовим способом з дальшим ви
рівнюванням на крузі і нанесенням орнаменту. Орнаментованого посуду 
більше. Значна частина воїнського посуду, як і взагалі древньоруського, 
має лінійний, хвилястий та нігтьовий орнаменти. Найбільш поширеним 
у Воїні був лінійний орнамент21. Характерний для Воїня і посуд з так

20 P a u l  G r і m ш, вказ. праця, стор. 249.
21 Серед кістяних речей привертає увагу фрагмент виробу з ребра великої тварини 

з нарізаними (як у-пилки) зубчиками обох боків {табл. XXV, 12). На одному кінці
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званим зубчастим, або штампованим, орнаментом. Штамп доповнює лі
нійно-хвилясту орнаментацію; частіше це насічки або наколи, які нано
сились, можливо, звичайним рідким гребінцем або зубчастим коліщат
ком (табл. VII, 5, 7). Зустрінуто фрагменти вінець горщиків з виїмками 
і насічками по краю, які ніби зберігають традиції орнаментації ліпного 
посуду (табл. VII). Трапляються також вінця, краї яких орнамен
товано зубчастим орнаментом. В основному прикрашалась лише верхня 
частина посуду. При орнаментації, незважаючи на стандартні способи, 
окремі гончарі виявляли значну винахідливість, створюючи чудові ком
позиції з окремих елементів. 23 уламки посудин були вкриті поливою 
(як з зовнішнього, так і з внутрішнього боків) світло-зеленого та темно- 
зеленого кольорів. Лише кілька черепків з жовтою, червоною та корич
невою поливою. Слід відзначити чотири фрагменти посудин з поліхром
ною поливою, можливо, візантійського імпорту.

На жаль, фрагментарність керамічного матеріалу не дає змоги точ
но датувати кожний тип посуду і дати загальну історичну типологію 
кераміки. Кераміка всіх форм зустрічалася разом, в одних і тих же 
комплексах, і, мабуть, існувала одночасно — в X—XIII ст. Можна лише 
говорити, що той або інший вид був більш характерним для певного 
часу. Слід зазначити, що кераміка X—XI ст. поза житлово-господар
ськими спорудами зустрічалася в засипці зрубів валу і в нижніх шарах 
площадки городища, а також посаду.

До раннього типу кераміки слід віднести горщики з слабопрофільо- 
ваними плічками, іноді з прямою шийкою-комірцем. Сюди відносяться 
також великі товстостінні посудини типу корчаг, виготовлені з тіста 
з більшою домішкою піску. Товщина стінок цих посудин доходить до
1,6 см. Вони оброблені досить грубо, що, можливо, було викликано їх 
великими розмірами.

Від горщиків X—XI ст. уціліли лише незначні фрагменти, за якими 
не можна відтворити їх форми і розміри, але можна встановити деякі 
типологічні риси. Вінця у переважної більшості плавно вигнуті; горщики 
з різким переломом шийки поодинокі. Край вінець здебільшого заокруг
лений або слабомодельований; часто зустрічається прямий обріз вінець. 
Багатопрофільовані вінця трапляються досить рідко (табл. X, / —12). 
Слід окремо відзначити горщики з «горбатими» вінцями і припухлістю 
на зовнішньому краї, а також з широкими «манжетами».

Всі цілі та реставровані горщики датуються XII—XIII ст. Більшість 
з них має такі середні розміри: висота — 14—24* см, найбільша шири
на— 15—19 см, діаметр денця — 7—9 см. Найменший має висоту 6,5 см 
і ширину 8 см (табл. IX, 2). Великі були рідкістю. Висота найбільшого 
з них становить 40 см, ширина плічок— 32 см, діаметр горла — 28 см, 
діаметр денця— 11 см. Горщики відрізяються не тільки розмірами, а 
й формою та профілюванням вінець. Переважають конічні. Це стрункі 
посудини, стінки яких плавно звужуються від плічок до денця 
(табл. VII, 2, 3; табл. VIII, 1, 4). Менша частина горщиків присад-

виробу був отвір, можливо, для підвішування. Подібні вироби були інструментами гон
чарів' для нанесення на керамічний посуд лінійного орнаменту (див. наприклад: 
Н. Н. В о р о н и н .  Древнее Гродно.— МИА СССР, 1954, вып. 41, стор. 60, рис. 25, 26).
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кувата, з округлим тулубом; ширина дорівнює висоті (табл. VII, 
1; табл. VIII, 2, 3). Трапилося кілька фрагментів з ручками (табл. X, 1).

Форма вінець у горщиків досить різноманітна. У більшості вони 
плавно відігнуті, краї їх круглі або обрізані, мають круговий валик, 
типовий для XII—XIII ст. Є уламки з різко відігнутими краями. Взагалі 
гончарі, що виготовляли посуд, часто надавали вінцям складний, витію
ватий профіль (табл. X, 13—32). Серед уламків трапилося три екземп
ляри вінець з маленькими дірочками, які служили для скріплення тріс
нутих горщиків за допомогою дроту. Всі вони були знайдені на посаді.

Деякі горщики мали керамічні покришки, прикрашені лінійним ніг
тьовим та штампованим орнаментом. Знайдено одну цілу і п’ять фраг- 
ментованих покришок. Одна замість ручки мала в центрі отвір діамет
ром 2 см. Можливо, це зовсім і не покришка, а якийсь інший виріб.

Другим за кількістю типом посуду є глечики. На жаль, не вдалося 
повністю реставрувати жодного, тому не можна навести їх розмірів. 
Найбільше знайдено уламків досить великих посудин з прямими або 
трохи відігнутими вертикальними вінцями-комірцями висотою до 6 см, 
іноді з наліпними горизонтальними (прямокутними в перерізі)4 вали
ками. Край вінець зрізаний. Другий вид глечиків за формою нагадує 
відомі амфорки київського типу. Широкі плічка плавно переходять у 
вузьку горловину, що закінчується прямим зрізом. Глечики мають наліп
ні ручки-вушка клювовидної форми. Горловини, як правило, прикраше
ні врізним лінійним орнаментом, а плічка — нігтьовим. Висота (за ана
логією) близько 25 см. Глечики третього виду схожі на попередні, але 
відрізняються формою ручок (табл. VII, 8).

На долівці однієї з клітей городища (кліть 5) знайдено уламки гле
чика, який вдалося частково реставрувати. Черепки в результаті пожежі 
були повторно обпалені і місцями ошлакувались. Первісний колір гли
ни, з якої зроблено глечик, визначити важко; зараз він темно-сірий. 
Тісто дуже добре відмулене. На одному з уламків збереглись сліди від 
ручки, форму якої встановити неможливо. Глечик має пляшкоподібну 
форму: нижня частина більша — циліндрична, верхня (горловина)-- 
конічна (табл. XII, 5). Висота близько 25 см, діаметр циліндричної час
тини — 10 см, діаметр денця — 11,5 см, товщина денця — 1,2 см, товщина 
стінок — 0,3—0,7 см. Денце виступає на 0,6 см за стінки. На ребрі, що 
відділяє конічну частину від циліндричної, є орнамент з защепів. Нижче 
розташований маловиразний валик. Як верхня, так і нижня частини гле
чика прикрашені пасками з двох врізних ліній. Вся зовнішня поверхня, 
навіть нижня сторона денця, покрита прозорою плямистою поливою 
зеленувато-коричневого кольору. Це свідчить про те, що глечик мав, 
так би мовити, парадне призначення і використовувався для розливання 
вина за столом в урочистих випадках.

Серед древньоруського археологічного матеріалу аналогії воїнсько
му глечику нам невідомі. Незвичайна форма, консистенція тіста, а також 
прозора полива дають підстави вважати його візантійським ім
портом 22.

Слід відзначити також унікальну маленьку посудинку невідомого

22 Віддалену аналогію воїнському глечику можна вбачати в візантійському гле- 
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призначення, знайдену на долівці кліті 42 разом з вісьмома іншими гор
щиками. Вона опуклобока, шароподібна, з жовто-рожевої глини, з не
високою вузькою шийкою, що має отвір діаметром 3 мм. На денці п’ять 
маленьких дірочок, а також клеймо у вигляді гостроносого чобітка. На 
плічках орнамент з чотирьох хвилеподібних ліній (табл. IX, 4). Висота 
глечика всього 9,5 см, ширина плічок — 9,5 см, діаметр денця — 5,5 см. 
Аналогій цьому глечику ми також не знаємо.

Клейма зустрінуто на боковій поверхні п’яти цілих посудин; реш
т а — на денцях. За клеймами на уламках неможливо визначити ні тип, 
ні хронологічні рамки посуду. Всього зареєстровано 149 клейм 43 типів 
(табл. XI). їх можна розподілити на декілька груп: у вигляді різнома
нітних геометричних фігур, хрестів, слов’янських літер, різних знаків. 
Найбільше клейм з зображенням кола. Цей знак був найбільш практич
ним, бо за його допомогою, не порушуючи первісної схеми, можна ство
рювати безліч варіантів, вміщуючи- в коло різноманітні геометричні 
фігури. Із 43 типів клейм тотожними представлено 10. Найбільше знаків 
у вигляді кола, двох концентричних кіл та кола з чотирма та вісьмома 
радіусами. Слід зауважити, що ряд однотипних клейм має різні розміри. 
Це можна пояснити тим, що гончарі, мабуть, мали по декілька додат
кових підставок, які прикріплялися до гончарного круга. За допомогою 
їх можна було формувати посуд з різним діаметром денець.

На городищі і особливо на посаді знайдено велику кількість уламків 
амфор. Складається враження, що вони були найпоширенішим типом 
керамічного посуду. Але якщо підрахувати кількість фрагментів вінець, 
то їх виявиться не так вже ,й багато. Амфорна кераміка в побуті меш
канців Воїня займала другорядне місце. Невеликі амфори використову
вались як тара для рідини (води, олії, вина тощо). У великих амфо
рах— корчагах могли зберігатись не тільки рідини, а й зерно.

З уламків вдалося реставрувати повністю або частково лише чоти
ри амфори. їх можна віднести до чотирьох різних типів. До першого на
лежить великий уламок жовт'оглиняної, продовгуватої круглодонної ам
фори з рідко розташованими горизонтальними паралельними і досить 
широкими лініями (табл. XII, 4). Горло в неї високе (9,7 см), вінця ви
явлені слабо, шийка трохи розширюється догори. Ручки піднімаються 
від плічок вертикально, а потім, не доходячи до вінець, майже під пря
мим кутом підходять до верхньої частини горла. Аналогії цій амфорі 
відомі на дуже широкій території від верхнього Дінця до Кубані на 
городищах VIII—IX ст. Центром виробництва було Причорномор’я 23.

Знайдено вісім фрагментів вінець амфор з залишками ручок, які 
також можна віднести до цього типу і часу. Вони, по суті, є більш пізнім 
варіантом першого типу і відрізняються від нього лише менш високим 
горлом і більш м’яким вигином овальних в перерізі ручок Ці амфори 
датуються А. Л. Якобсоном кінцем IX— першою половиною X ст.24

чику X ст., який було знайдено в Тмутаракані (див. Т. И. М а к а р о в а .  О происхож
дении поливной посудьь на „Руси.— СА, 1963, N° 2, стор. 249, рис. 2).

23 А. Л. Я к о б с о н .  Раннесредневековые гончарные печи в Восточном Крыму.— 
КСИИМК, 1954, вып. 54.

24 А. Л. Я к о б с о н .  Средневековые амфоры Северного Причерноморья.— СА, 1951, 
т. XVI, стор. 332, рис. 5, а ,  б  і стор. 333, рис. 6, 21— 28.
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До другого типу слід віднести одну цілу і одну частково реставро
вану амфори. Це невеликі грушоподібні, гостродонні посудини з висо
ким горлом і масивними, овальними в перерізі ручками, що круто підні
маються над вінцями, а потім прямо спускаються донизу (табл. XII, 1, 
2,). Амфори товстостінні (майже 2 см) з дрібними борозенками зверху 
і великими в нижній частині. Колір однієї з них червоний, іншої — 
оранжевий. На горлі першої є графіт. А. Л. Якобсон датує їх 
XI—XII ст.25

Третій тип амфор — корчаги — представлений одним екземпляром. 
Його слід віднести до найбільш пізніх (табл. XIII, /) . Амфору вдалося 
повністю реставрувати з уламків, знайдених на долівці кліті 43. Череп
ки через пожежу зазнали подвійного випалу і тому мають темно-сірий 
колір. Це — відносно велика круглодонна посудина висотою 49 см, ши
рина тулуба — 45 см, діаметр горла — 6 см, з широким борознистим кор
пусом, що наближається до яйцевидного, з низьким горлом і дуговидни- 
ми маленькими ручками, які лише трохи піднімаються над вінцями. На 
плічках вирізано букви і якісь знаки.

Цей тип амфори мав поширення на величезній території, включаю
чи не тільки Причорномор’я, а й Подоння і Придніпров’я. Такі амфо- 
ри-корчаги зустрілися при розкопках багатьох міст Київської Русі — 
Старої Рязані, Києва, Вишгорода, Білгорода, Смоленська та ін. За 
умовами знахідок і матеріалу, що їх супроводить, ці амфори слід від
нести до кінця XII ■— першої половини XIII ст.26

Амфори останніх двох типів серед візантійської кераміки невідомі; 
вони типові для Північного Причорномор’я. А. Л. Якобсон і Б. О. Риба- 
ков вважають, що вони могли виготовлятись і в древньоруських містах 
Придніпров’я, але нам поки що на території древньої Русі невідома 
жодна гончарна майстерня, де б вироблялись амфори.

Нарешті, четвертий тип амфор представлений лише двома фрагмен
тами широких плоских денець. Діаметр одного з них дорівнює 13,5 см̂  
при товщині 1 см. Амфори з широким плоским дном датуються XII— 
XIV ст.27 Знайдено також уламок вінець дуже великої посудини, мож
ливо піфоса.

На амфорах всіх перерахованих типів та численних уламках неод
норазово зустрічалися графіті, що зображають грецькі букви, хрести, 
тамговидні знаки, що нагадують «знаки Рюриковичів», тощо (табл. XIII, 
2—8). Графіті наносились на поверхню амфор після випалу, що може- 
свідчити про те, що це були не мітки майстра-гончара, який зробив по
суд, а знаки її власника. Іноді на амфорах зустрічається кілька знаків, 
частина яких закреслена. Можливо, при торгівлі амфори як тара неод
норазово переходили з рук в руки, і кожний власник наносив свій знак.

Крім керамічного, жителі Воїня широко користувалися і дерев’я
ним, а також металевим і скляним посудом.

25 А. Л. Я к о б с о н .  Средневековые амфоры Северного Причерноморья.—СА, 1951, 
т. XVI, стор. 339, рис. 10, 33—36.

26 А. Л. Я к о б с о н. К истории русско-корсунских связей (XI—XIV вв.).— Визан
тийский временник, вып. XIV. М., 1958, стор. 123—124.

27 А. Л. Я к о б с о н .  Средневековый Херсонес (XII—XIV вв.).— МИА СССР, 1960,- 
№ 17; стор. 102, рис. 48, 49, 50.
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Дерев’яний посуд представлений фрагментами мисок і чаш, вито
чених на токарному верстаті. За деякими уламками вдалось відтворити 
їх форму і розміри. Стінки мисок мають гострі ребра і прямі вінця. За 
формою вони нагадують сучасні глибокі тарілки (табл. IX, 5). Діаметр 
їх 20—ЗО см, висота — 4—5, діаметр кільцевих ніжок-підставок—8— 
9 см, товщина стінок — 0,4—0,5 см. На денцях двох мисок вирізані 
своєрідні клейма у вигляді п’ятикутних зірок. На одній із кільце
вих ніжок є орнамент з врізних горизонтальних ліній. На двох інших 
денцях є клейма у вигляді маловиразних геометричних фігур. Чаші ма- 
,ли піалоподібну форму. Реставрована чаша має такі розміри: діаметр 
вінець — 11 см, висота — 4,5, діаметр кільцевої ніжки-підставки — 3 см 
(табл. IX, 6).

Знайдено залишки кадібців або бочок — днища і клепки. Діаметр 
цих виробів — 40—50 см. Клепки мають скошені борти і зарубки в ниж
ній частині для скріплення з днищем. Днища була двох типів — суцільні 
і з окремих дощечок шириною до 4,5 см і товщиною 2,5 см.

Знайдено залізні частини від дерев’яних відер — 27 дужок (з них 4 
цілі)., 12 уламків обручів і 15 вушок. Стержні дужок робились круглими, 
квадратними, прямокутними в перерізі або крученими. Найбільш поши
рені дужки з прямокутним в перерізі стержнем. Більшість дужок була 
від відер з діаметром 18—24 см. Найменша дужка була від відра з ді
аметром 16 см, найбільша — від відра з діаметром 35 см. Слід відзна
чити дві оригінальні дужки. Перша з них має прямокутний в перерізі 
стержень, поставлений в центральній частині горизонтально, а по краях 
вертикально. Друга дужка закінчується не гачками, як звичайно, а сфе
ричними головками. Обручі для дерев’яних відер мали ширину 7—10 мм 
і товщину 1—1,5 мм. Залізні вушка прикріплювались до стінок дерев’я
них відер за допомогою маленьких скобок.

В одній із господарських клітей дитинця (кліть 41) трапилися об
горілі уламки плетеної з лози корзинки, в якій зберігалося просо, а та
кож фрагменти кошиків або коробів з берести.

Знайдено 18 фрагментів посуду типу казанків, виготовленого з ли
стової міді. Окремі пластинки з’єднувались між собою подвійним швом, 
який додатково скріплювався мідними або залізними заклепками.

В кліті 3 знайдено фрагментовану залізну сковороду, яка дещо 
відрізняється від сучасних чавунних. Вона має форму шарового сегмен
та з дуже великим радіусом. Діаметр сковороди 26,5 см, товщина стінок 
1,5—2 мм.

Уламки скляного посуду представлені лише двома денцями 
(табл. XVII, 25) і двома стінками чарок або бокалів.

РЕЧІ ПОБУТОВОГО ВЖИТКУ І ПРИКРАСИ

Залізні речі після кераміки є найбільш масовим ар
хеологічним матеріалом розкопок Воїня. Але умови, в яких вони опини
лися (пожежа і лесовий грунт), негативно вплинули на їх збереженість. 
Знайдено дуже велику кількість залізних предметів, настільки окисле
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них і переплавлених на сильному вогні, що неможливо не тільки 
встановити їх функціональне призначення, а й навіть визначити їх пер-, 
вісну форму.

Серед залізних речей найчастіше зустрічалися ножі (табл. XIV, 
20—24). їх знайдено 85. Вони мають клиноподібний переріз леза і дер
жак, на який одягалась дерев’яна або кістяна рукоятка. Довжина клин
ків— від 4 до 12 см; ширина — від 0,5 до 2,5 см. Більшість має пряму 
спинку, криволінійне лезо і загострений кінець, і лише кілька — з криво
лінійними спинкою і лезом. Знайдено один ніж, рукоятка якого не одя
галася на держак, а була продовженням клинка. В держаку пробиті 
отвори для заклепок, за допомогою яких до нього прикріплювались дві 
половинки дерев’яної або кістяної рукоятки. Знайдено кілька кістяних 
рукояток ножів, іноді з залишками залізних держаків (табл. XXI, 
10—13). Рукоятки, як правило, були довші за клинок. Виготовлялись 
вони з масивних-кісток або рогів тварин циліндричної або конусоподіб
ної форми. Від довгого_ вживання вони мають найчастіше згладжену 
поверхню.

Ножиці, знайдені у Воїні, представлені лише пружинним типом 
(табл. II, 6). З восьми пар ножиць цілих лише дві. Пружинні ножиці — 
подовжені, з вузькими лезами і тонкими стержнями, ріжучі полотна від
ходять від масивних кілець. Довжина найкоротших 11 см, найдовших — 
17,5 см. Будь-яких хронологічних, функціональних або навіть конструк
тивних відмін серед ножиць простежити неможливо, за винятком того, 
що на кільцевих пружинах двох з них. є маленькі петельки-кільця для 
підвішування, можливо до пояса. Можна припустити, що найменші но
жиці служили як туалетні, середніх розмірів — мали господарське при
значення, а найбільші — застосовувалися кравцями.

Замки (27 екземплярів — цілих і фрагментованих) призначалися 
для замикання дверей житлових і господарських приміщень, кришок 
сундуків, скриньок, кінських пут тощо. Конструктивно їх можна поділи
ти на два основних типи: нерухомі (або внутрішні) і зйомні (або ви
сячі). Перші за способом кріплення відносяться до типу накладних 
(прирізних). За конструкцією і матеріалом їх можна поділити на три 
види: дерев’яні, комбіновані (з заліза і дерева) і залізні. Поширення 
мали всі три види.

Від замків знайдено 32 ключі. Дерев’яні внутрішні замки від две
рей відмикались колінчастими ключами. їх знайдено 10 (цілих і фраг
ментованих),. Вони мають від 1 до 3 зубців, а на ручці отвір або петлю 
для підвішування (табл. XIV, 3—5). Судячи з форми ключів, дерев’яні1 
внутрішні замки від дверей були одно-, дво- і триштифтові. Штифти в 
механізмі замків виконували роль затримки-сувалди.

14 ключів походять від комбінованих замків. Вони мали пустотілий 
стержень, що одягався на довгий ключовий штифт замка, і борідку з 
вигадливим малюнком отворів і виступами (як правило, двома), які 
точно відповідали складній системі запобіжних пластин, штифтів і отво
рів замка (табл. XIV, 6, 8, 16). Знайдено чотири залізних механізми 
(або їх частини) і п’ять пружин (табл. XIV, 11) що ставились на де
рев’яний засув замка — ригель. Конструктивна схема цих замків така 
сама, як і у знімних замків («самозамикальних»), тобто вона заснована
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на принципі пружин, що розходяться. В цих замках дерев’яний засув — 
ригель — основна робоча деталь замка — пересувався рукою за допо
могою спеціальної металевої ручечки.

З нерухомими дверними замками зв’язаний ще один вид знахідок — 
дверні кільцевидні ручки, які прикріплювалися до дверей за допомогою 
загостреного стержня. Аналогічні дверні ручки, що датуються XIII ст., 
були знайдені, наприклад, в Новгороді28.

Знайдено чотири маленьких ключі з борідками від кришок сунду
ків, скриньок тощо (табл. XIV, 7, 9, 10), а також накладку, яка одним 
кінцем прикріплювалась на кришці скриньки, а другим з петлею вво
дилась у корпус замка і замикалась засувом. Такі замки робились су
цільно залізними, і їх конструкція аналогічна комбінованим замкам. 
В них засув-ригель залізний, механізм знаходився в корпусі, яким за
мок прикріплювався до сундука або скриньки.

За час існування міста в ньому застосовувалося кілька типів основ
ної конструкції древньоруських висячих замків — з висувною дужкою 
і пружинами, що розходяться. За формою корпусу, системою ключа і 
отвору для нього, а також за хронологією можна виділити чотири типи 
висячих замків.

Кубічних, або коробчатих, замків знайдено п’ять. Вони виготовлені 
з квадратних чи прямокутних залізних пластин товщиною близько 1 мм, 
що запаювались міддю. В корпусі на боковій грані є щілина для вве
дення ключа у вигляді перевернутої літери Т. До середини протилежної 
сторони замка припаювався невеличкий циліндрик діаметром 5—7 мм, 
відкритий зверху. Для відмикання застосовувались ключі у вигляді 
прямокутної лопаточки з отворами. Знайдено два таких ключі 
(табл. XIV, 1, 2 ) . Привертає увагу досить рідкісний ключ з ручкою, зроб
леною з двох частин, з’єднаних за допомогою шарніра (табл. XIV, 2). 
Кубічні замки— найраніший тип навісних замків у древній Русі. Вони 
були поширені в північній частині Русі в X — на початку XI ст., а в пів
денно-східній Русі — до початку XII ст.29 30

Найбільш поширеними у Воїні були циліндричні замки з глухим 
денцем на великому циліндрі і щілиною у вигляді перевернутої літе
ри Т на його боковій поверхні (таких зустрінуто 16). Визначити час 
існування замків цього виду досить важко. В усякому разі, в XII ст. вони 
були вже поширені3(\

Застосовувались також навісні циліндричні замки з щілиною, 
розташованою на денці великого циліндра. Знайдено лише два фраг
менти ключів від замків цього виду з стержнем-пластинкою такої ж тов
щини, що й лопатка. Стержень-пластинка розташовувалася під ку
том 90° до лопатки. Такі замки й ключі досить широко представлені в 
комплексах XII—XIII ст!

Осібно стоїть вже згадуваний нами замок від кінських пут 
(табл. XIV, 13). Такі замки виділяються дослідниками в окрему групу

28 Б. А. К о л ч и н. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого.— МИА 
СССР, 1959, № 65, стор. 97, рис. 79.

29 Р. Л. Р о з е н ф е л ь д т .  Русские замки домонгольского времени — КСИИМК, 
1953, вып. 49, стор. 34.

30 Та м ж е, стор. 36.
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через специфічну форму дужки. Вони мають лише один циліндр, відми
каються ключами, аналогічними третьому виду. Ці замки датуються 
XII—XIV ст.31

Нарешті, відзначимо невеличкий замочок з сучасного типу будовою 
запираючого механізму, який за своєю формою нагадує гирку 
(табл. XIV, 12). Аналогічний замочок, місцезнаходження якого, на 
жаль, точно не відоме, зображено в одному з випусків «Древностей 
Приднепровья»32. Подібний замочок був знайдений і в Любечі33.

До числа побутових знахідок слід віднести залізні клямки від две
рей, маленьку кістяну застібку і залізні ручки від невеличких дерев’яних 
скриньок (табл. XIV, 19).

У Воїні знайдено 25 залізних кілець, які могли використовуватися 
в різних цілях: як пряжки, для кінської упряжі, як дверні кільця тощо. 
Діаметр їх коливається від 3 до 8 см. Кільця в перерізі круглі або пря
мокутні.

Жителі Воїня користувалися кресалами двох типів — калачевидни- 
ми (табл. XIV, 14) і овальними (табл. XIV, 15). Всього їх знайдено сім, 
з яких чотири першого і три другого типів. Більш ранніми є калачевидні, 
що датуються XII ст. Розміри їх такі: довжина — 6,7—9,5 см, висота — 
2,2—4 см, товщина — 4 мм. Овальні кресала були дволезовими, тобто 
робочими були обидвГдовгі зовнішні сторони овала. Довжина їх від 7,5 
до 11 см, ширина — 3—3,5 см і товщина — 4,5 мм. Ширина кожного леза 
дорівнює 7—8 мм.

В значній кількості знайдено побутові речі особистого вжитку — 
гребінці, гудзики, частини від поясів (пряжки, наконечники і накладки), 
булавки, підківки від чобіт тощо. \V  ' .....* ' — -

КістянГгребінці (13 екземплярів) можна поділити на два види: одно
сторонні і двосторонні. Перші — довгасті, прямокутні з трохи вигнутою 
спинкою і зубцями з одного боку (табл. XX, 1—4). Складаються з основ
ної пластинки, на якій вирізано зубці, і накладеними на неї з двох боків 
півкруглими в перерізі пластинками, що скріплювалися мідними заклеп
ками. Більшість гребінців цього виду мала кістяні футляри, з якими 
вони з’єднувались за допомогою шарніра-заклепки на зразок сучасних 
бритв. Всі гребінці цього виду орнаментовані циркульним та лінійним 
орнаментами і, як правило, мають невеликі отвори для підвішування. 
Другий вид гребінців мав одну масивну пластинку прямокутної або тра- 
пецієвидної форми, зубці на якій вирізані з двох боків (табл. XX, 6—8). 
Зубці з одного боку вужчі, ніж з другого. Орнаментація на гребінцях 
другого виду трапляється лише в поодиноких випадках. Знайдено також 
уламок дерев’яного гребінця з високою фігурною спинкою (табл. XX, 9).

Кістяні гудзики мають вигляд невеликих коліщаток, випуклих з од
ного боку, з дірочкою посередині, за формою нагадують прясла. Вони 
ретельно відшліфовані. На одному з них по краю зроблені парні нарізки 
орнаментального характеру. Бронзові гудзики у вигляді бубонців пред

31 Р. Л. Р о з е н ф е л ь д т ,  вказана праця, стор. 38.
32 Б. Н. и В. И. X а н е н к о. Древности Приднепровья, вып. V, К-, 1902, табл. V, 

рис. 89
33 Див. звіт Б. О. Рибакова про розкопки в Любечі в 1959 р., альбом, рис. 101 (ар

хів Інституту археології АН УРСР).
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ставлені вісьмома цілими і двома фрагментованими (табл. XVI, 19). 
Кістяні застібки-цурки мають вигляд видовжених стержнів з перехва
том посередині (табл. XXI, 14—21). Деякі з заокругленими кінцями і 
красиво вирізьбленим профільованим корпусом.

До поясних наборів слід віднести бронзові литі наконечники 
(табл. XVI, 6) і круглі бляшки (табл. V, 10), що мають на зворотному 
боці штифтики для прикріплення до кожаних поясів. Лицьова поверхня 
їх пишно орнаментована. На деяких збереглись сліди, позолоти. Трапи
лась і одна маленька грушовидна в плані срібна бляшка з одним штиф
тиком (табл. XVI, 14).

Залізні та бронзові пряжки від поясів, яких знайдено 53, за формою 
можна поділити на чотири види: ^ііровидні, півкруглі, круглі і прямо
кутні (табл. XVI, 2—5, 8, 9).

Певний інтерес становить невелика (3,5X3 см) підковоподібна 
бронзова пряжка-фібула, розімкнені кінці якої закінчуються сферични
ми шляпками, прикрашеними орнаментом з овалів (табл. XVI, 1). Низ 
пряжки плоский, верх— опуклий. Зверху знаходиться орнамент — пле
тінка. Невиразний орнамент є і на довгому тоненькому язичку. Треба 
гадати, що ця пряжка є імпортом з північних областей. Подібні типи 
відомі з Прибалтики і багатьох пунктів Північної Русі. Дослідники да
тують їх X—XII ст.34

Привертає увагу і залізна підковоподібна пряжка-фібула з спіраль
но загнутими кінцями, що датується X—XI ст. Знайдені і бронзові бу
лавки, які мали таке саме призначення, що й пряжки-фібули. Вони 
представлені трьома видами: з кулястою головкою (табл. V, 5), з голов
кою у вигляді голови хижого птаха (табл. V, 3, 4) і трикутною головкою 
(табл. XVI, 7). Булавка третього виду представлена лише уламком. 
Вона відлита із золотистої бронзи. Поверхня прикрашена зображенням 
трипелюсткової квітки, на кінцях — конусовидні навершя. Під головкою, 
на стержні, є вушко для прикріплення ланцюжкотримачів і нагрудних 
ланцюжків. Ця булавка має повні аналогії в Естонії35, Латвії36 і Нов
городі 37, що датуються X—XI ст. На Україні нам відома лише одна по
дібна знахідка в с. Тростянці на Київщині38. Воїнську булавку можна 
вважати прибалтійським імпортом.

Знайдені 10 підківок для чобіт можна поділити на два види. 
Дев’ять — для чобіт з звичайним широким каблуком. Це дугоподібні 
прямокутні в перерізі полоски заліза (середній розмір 6X3 см) з трьома 
шипами, за допомогою яких підківки прикріплювалися до каблука 
(табл. XIV, 17). Одна підківка — для чобіт з вузьким високим каблуком 
(більш пізній тип). Вона прикріплювалась цвяхами і тому мала п’ять 
отворів.

34 М. В. С е д о в а .  Ювелирные изделия древнего Новгорода (X—XV вв.) — МИА 
СССР, 1959, № 65, стор. 242.

35 J. R. A s p e l i n .  Atiguites du nord finnoougrien, V, Helsingfors 1884, N 1745; 
A. M. T a 11 a g r e n, Zur Archaologie Eestis, 11. Dorpat, 1925, Tabi., VI, 14, рис. 106.

36 R. S n о r e. Dzels laikmeta Latviesu rotas adatos, Latviesu А12Уёз1иге5 Material, I. 
Riga, 1930, Tabi. XVI, 5, 11.

37 M. В. С е д о в а ,  вказана праця, стор. 239, рис. 5, 4.
38 Б. Н. и В. И. Х ан  єн  ко. Древности Приднепровья, в. VI, К., 1907, табл. XIX, 

319. Ця булавка була перероблена на підвіску.
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З жіночих прикрас виявлено 37 вискових кілець. Більшість з них ви
готовлена з круглого в перерізі мідного дроту; трапилось лише кілька 
литих бронзових. Дротяні вискові кільця, як правило, мають кінці, що 
заходять один за одний, хоча знайдені поодинокі кільця з замкненими 
кінцями та одне спіралевидне.

Мідні і бронзові браслети представлені трьома цілими і шістьма 
фрагментованими екземплярами. За формою їх можна умовно поділити 
на три види: пластинчасті, дротяні і литі. Пластинчасті зроблені з ву
зеньких мідних пластинок, кінці яких розширені (табл. V, 15, 19). Вони 
орнаментовані парними поперечними рисочками і кружечками, що чер
гуються. Дротяні браслети виготовлені з товстого мідного дроту. Серед 
них можна виділити три варіанти: з тупими, розширеними та загостре
ними кінцями. Литі бронзові браслети також мають три різновидності: 
округлі в перерізі з гачкоподібними кінцями, можливо застібками 
(табл. V, 14), та псевдовиті з овальними головками (табл. V, 13).

Знайдено також 64 уламки скляних браслетів, які за формою пере
різу можна поділити на округлі (табл. XVII, 17), напівокруглі, сплющені 
і трикутні (табл. XVII,-5, 14). Округлі, в свою чергу, поділяються на 
гладкі та виті (гладких більше, ніж витих). Два браслети мають двоко
лірну обвивку із поєднанням жовтої і червоної смужок, один три
колірну із сполученням білої, синьої і червоної смужок. Зовнішня сто
рона п’яти сплющених браслетів сірувато-голубого кольору, орнаменто
вана світло-коричневими або рожевими вузькими паралельними і 
хвилеподібними лініями, овалами з хрестиками або спіралями всередині, 
розетками і т. п. (табл. XVII, 7, 8, 10, 11). Значна кількість аналогічних 
браслетів знайдена у Криму, Тмутаракані, Саркелі (Білій Вежі). До
слідники пов’язують їх з виробництвом склоробних майстерень візантій
ської метрополії39.

Гама кольорів воїнських браслетів значна. Вона має вісім відтінків, 
переважають сині. Скло від довгого перебування в землі розшаровується 
і втрачає свій первісний колір, тому забарвлення деяких браслетів те
пер визначити неможливо. За типом і кольором воїнські скляні браслети 
розподіляються так (табл. 1).

Знайдено дев’ять мідних і бронзових перснів п’яти типів: пластин
часті, плетені, виті, литі і псевдолиті. Перші, в свою чергу, поділяються 
на три види. Один пластинчастий браслет зроблено з тоненької мідної 
пластинки, середина якої широка, а кінці звужуються. Перстень прикра
шений орнаментом з чотирьох вічок. Другий має прямокутний плоский 
щиток. Третій з зовнішнього боку має круглий, точніше конічний, щиток 
для вставки, яка не збереглась40. Подібні персні зустрічаються серед 
древньоруських прикрас досить рідко. Вони датуються XII—XIV ст., 
відомі в Новгороді41.

39 3. А. Л ь в о в а .  Стеклянные браслеты и бусы из Саркела — Белой Вежи.— 
МИА СССР, 1959, № 75, стор. 321; Ю. Л. Щ а п о в а .  Стеклянные изделия средневеко
вой Тмутаракани, керамика и стекло древней Тмутаракани. М., 1963, стор. ПО—111, 114.

40 Цей перстень знайдено на могильнику (поховання 9), розташованому в урочищі 
«За рівчаком», який, можливо, належить вже до післямонгольського часу.

41 М. В. С е д о в а .  Ювелирные изделия древнего Новгорода.— МИА СССР, 1959, 
№ 65, стор. 256.
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Плетені з товстого круглого в перерізі мідного•дроту персні пред
ставлені лише одним уламком, за яким не можна визначити, які в нього 
були кінці — загострені чи тупі. Витий перстень відрізняється від пле
теного тим, що дротики, з яких він зроблений, не перевиті, а тільки скла
дені втроє. Кінці запаяні. Литі персні в перерізі округлі; псевдолиті 
зроблені в формах, знятих з справжніх литих виробів.

Т а б л и ц я  1
Типи браслетів

Колір округлі напів- сплю три Всього
гладкі 1 виті округлі щені гранні

Синій 13 ~ 5 5 12 2 37
Жовтий 1 3 4
Зелений 2 2
Коричневий 
Синій з обвивкою

1 1

з жовтої та черво
ної смужок 

Голубий з обвивкою
2 2

із білої, синьої та 
червоної смужок 1 1

Сірувато-голубий
з розписом 5 5

Невизначений 7 3 2 12

Разом 23 9 8 22 2 64

Скляних перснів виявлено вісім. За формою перерізу вони поділя
ються на округлі і напівокруглі. Один з напівокруглих перснів має 
овальний щиток (табл. XVII, 22). Трапився також один витий перстень, 
який належить до числа досить рідкісних знахідок (табл. XVII, 18). 
Скляні персні двох кольорів — сині і жовті.

Намистин, виготовлених із скла або скловидної маси, знайдено 
33 екземпляри. За формою і кольором вони розподіляються так 
(табл. 2).

Крім скляних знайдено 16 намистин з гірського кришталю, сердолі
ку, халцедону, шиферу, янтарю і кістки (табл. 3).

До прикрас, що носились на шиї, крім намиста слід віднести також 
дві пірамідальні янтарні підвіски (табл. XVII, 18), кілька підвісок з ма
леньких черепашок (типу tigrea moneta), що походять з південних 
морів (табл. XVII, 12) 42, дві бронзові мініатюрні сокирки-амулети 
(табл. XVI, 23), лунницю (табл. V, 20), підвіску-тільник у вигляді так 
званого патріархального хреста в колі (табл. XVI, 22), маленькі натіль
ні хрестики з мармуру і перламутру (табл. XVII, 37), срібний литий 
хрест і кістяні підвіски-амулети.

42 Подібні черепашки-підвіски знайдені в одному з поховань, розташованих біля 
Нижньої церкви в Гродно (див. Н. Н. В о р о н и н .  Древнее Гродно. М., 1954, стор. 179, 
рис. 99, 2 ).
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З п’яти кістяних амулетів два зроблено з епіфізів стегнових кісток 
(табл. XXIV, 13). Три інші мають вигляд стилізованих ножиків у футля
рах, причому один з них являє собою лише заготовку. Подібні амулети 
знайдені на Асотському городищі X—XIII ст. в Прибалтиці43 і Новго-

Т а б л и ц я  2

Форма скляних намистин

Колір бітра-
циліндрична

Всьогобочко-пеціє- куляста видна гладка ребри рубчавидна ста ста

Синій 4 1 5
Зелений 2 2
Жовтий 2 1 1 4
Червоний 2 1 3
Голубий (1 по

двій
на) 1 2

Невизначений 2 1 1 4
Позолочений 
Синій 3 жовтими

' 1 1 2

вічками 2 2
Коричневий 3 жов

тими вічками 2 2
Червоний 3 жовтими

1вічками 1
Чорний 3 жовтими

1вічками 1
Червоний з зелени

ми і жовтими пля
мами 1 1

Червоний 3 жовтими
1 1розводами 

Коричневий 3 жов
1 1тими розводами 

Жовтий з коричне
1 1вими розводами 

Синій з жовтими
1 1розводами

Разом 13 11 2 5 1 .1 33

роді в культурних шарах XIII—XIV ст.44 На відміну від воїнських вони 
мають декоративно оброблену бокову планку та отвори для підвішу
вання.

Кілька речей, знайдених у Воїні, належать до християнського куль
ту. Срібний хрест відлито в однобічній формочці — зворотний бік у нього

43 Э. Д. Шн о р е .  Асотское городище. Рига, 1961, стор. 130, рис. 136, табл. IX, 6.
44 Новгородські ножики-амулети поки що ніде не опубліковані. Про них нас люб’яз

но повідомив.старший науковий співробітник Інституту археології АН СРСР О. Ф. Мед
ведев, за що автори висловлюють йому щиру подяку.
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гладенький (табл. XVI, 17) 45. Висота хреста разом з вушком становить 
6,5 см. На кінцях розташовані круглі медальйони з дуже грубо викона
ними рельєфними погрудними зображеннями святих. В центрі знахо
диться постать святого Георгія, про що свідчить вирізаний поруч напис

Т а б л и ц я  З

Матеріал

Форма намистин

Всього
призматична

бочко-
видна

куля
ста

біпі-
рамі-

дальна
аморф

на6-гран-
на

8-гран-
на

Гірський кришталь 1 1 2
Сердолік 1 5 2 1 9
Халцедон 1 1
Шифер L 1
Янтар 1 1 2
Кістка 1 1

Разом 2 5 2 4 2 1 16

грецькою мовою a^JoG ^eop^JoG («Святий Георгій»). На зворотно
му боці вирізьблено також грецькою мовою:

CtflT) 7TS [307]0 

vO-т] TOV V0

SovXo
GovXe
OVTCCjV

тобто: «Господи, допоможи божому рабу твому Левові. Амінь». Хрест 
виконано в техніці черні. Палеографічний аналіз написів дозволяє від
нести хрест до другої, половини XI ст.46

За формою хрест нагадує енколпіон. Крім основної функції, пов’я
заної з культом, хрести, як і енколпіони, виконували також роль своєрід
них прикрас. Скульптурна і черньова декорировка робила їх нарядними 
прикрасами, що в XI—XIII ст. користувались широкою популярністю 
у городян.

В клітях 3 і 42 знайдено дві бронзові лампадки, що мають вигляд 
невеликих сферичних мисочок або піал (діаметр кратера — 9 см, діаметр 
денець — 3,5 см, висота — 4 см з трьома вушками для підвішування) 
(табл. XV, 3, 4). Поверхня лампадок прикрашена двома горизонтальни
ми пасками з врізних ліній. Знайдено також дві верхні підвіски з вуш
ками для підвішування їх до стелі і шістьма відростками для закріплен
ня ланцюжків, на яких вони висіли (табл. XVI, 15, 16).

45 Цей хрест у 1957 р. передала учасникам Кременчуцької древньоруської експедиції 
колгоспниця с. Воїнської Греблі. Вона знайшла його у себе на городі, розташованому 
біля посаду Воїня. Треба гадати, що хрест походить з Воїня. Зараз він знаходиться 
в фондах Київського державного історичного музею.

46 Палеографічний аналіз написів на хресті зробив професор А. О. Білецький, за що 
автори висловлюють йому щиру подяку.

94



На долівці кліті 45, яка знаходилась біля в’їзду в дитинець, було 
знайдено бронзовий дзвін 47, що зазнав дії сильного вогню і тому дефор
мувався й розтріскався. Висота його (разом з вухом) ЗО см (табл.ХУ,/) . 
Зверху знаходиться петлеподібне масивне вухо, до якого були приваре
ні шість маленьких — допоміжних. Всередині основного вуха уцілів 
обгорілий уламок круглої в перерізі палки, на якій дзвін висів. Верхня 
частина дзвона прикрашена горизонтальним паском з геометричним 
орнаментом у вигляді зубців. В нижній — розташований тоненький гори
зонтальний валик. Всередині збереглись залізна петля і частина «язика».

До числа знахідок, які свідчать про високий культурний рівень, зо
крема грамотність жителів Воїня, слід віднести шість бронзових застібок 
від палітурок книг, мабуть релігійних, і два стилі (або писала). Застіб
ки можна поділити на чотири типи (табл. XVI, 10, 12, 13, 18). Всі вони 
відлиті по восковій моделі, невеликі, ретельно оброблені. Стилі викори
стовувались для писання на дощечках, вкритих воском, або на бересті 
(табл. V, 1, 2). Загальна довжина першого — 11,5 см, другого—10 см\ 
ширина щитків, що служили для стирання написаного на воску,— 1,5 см. 
Стержень меншого із стилів був інкрустований тонким золотим дротом, 
навитим спіраллю поверх_стержня.

Про широкі торговельні і політичні зв’язки Воїня можуть свідчити, 
крім знайдених тут речей імпорту (деякі види посуду і прикрас) візан
тійські монети, вагові гирі, пломбір і висяча свинцева печатка.

Із 10 знайдених мідних візантійських ]ионет (табл. XXVII, 2—6) сім 
датуються другою половиною X—XI ст. Одна карбована в Константи
нополі в період існування так званої Латинської імперії (1204— 
1361 рр.). Дві монети визначити не вдалося через дуже погану збере
женість 48.

На долівці кліті 44 на дитинці знайдено два масивних свинцевих 
предмети циліндричної форми з круглими отворами діаметром 2,5 см 
посередині (табл. XXVII, 7, 8). їх діаметри і висота однакові (відповід
но 7,5 і 4 см), але вага різна. Перший важить 1740 г, другий— 1440 г. 
Для рибальських сіток вони важкі. Крім того, не було ніякої потреби 
виготовляти грузила з такого досить дефіцитного матеріалу, як свинець. 
Треба гадати, що це вагові гирі. *

Привертає увагу фрагмент залізного інструмента, схожого на пло
скогубці, з овальними в плані губами, що прикипіли одна до одної (таб
лиця V, 7). Аналогії нам. невідомі. Найімовірніше, що це пломбір для 
накладання невеликих свинцевих товарних пломб, добре відомих з око
лиць Дорогочина на Бузі.

У південній частині дитинця, на відстані біля 4 ж на північ від за
лишків великого наземного житла, розташованого на терасовидній пло
щадці перед житлово-господарськими клітями, знайдена висла свинцева

47 Можна гадати, що над брамою знаходилась вежа, на якій висів цей дзвін. Мож
ливо, він використовувався для сигналізації. Під час пожежі вежа могла упасти на 
кліть 45, на долівці якої і опинився дзвін. Будь-яких ознак, які б вказували, що ця 
кліть правила за церкву, у нас немає.

48 Воїнські монети були визначені В. В. Кропоткіним (див. В. В К р о п о т к и н .  
Клады византийских монет на территории СССР.— Археология СССР. Свод археоло
гических источников, вып. Е4-4. М., 1962, стор. 35—36).
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печатка (табл. XXVII, 1). Вона має вигляд овального диска (діаметром 
30—35 мм, товщина 3 мм) ; сам штемпель круглий (діаметр 27 мм) . Збе
рігся наскрізний отвір для шнура. На лицьовому боці печатки зображе
но на повний зріст безбородого чоловіка у парадному князівському 
вбранні. На голові у нього вінець-оранта (прообраз корони), від якого 
до плеч спускаються підвіски-пропендулії на зразок тих, що зображені 
на сребрениках великого київського князя Володимира Святославича та 
візантійських монетах з портретами імператорів. На шиї — обруч, тобто 
шийна гривня. Пишна одежа, що нагадує епітрахіліон, має прикраси у 
вигляді горизонтальних рядів крапок, відділених один від одного горизон
тальними рисками. В правій руці чоловік держить скіпетр, в лівій — дер
жаву. Навколо зображення обідок із крапок, що майже злились у лі
нію. По обидва боки постаті круговий напис, який, на жаль, через дефект 
карбування прочитати неможливо (добре видно лише дві літери: І и Т). 
На зворотному боці печатки орнаментальне зображення на все поле — 
розетка у вигляді стилізованого хреста в подвійному лінійному обідку. 
Між першим і другим кругом обідка — ряд крапок.

Аналогічна висла печатка була знайдена в Новгороді49. Правда, 
лицьовий бік її повністю знищений, але ретельне вивчення зворотного 
боку дало можливість встановити, що вона була відтиснута з тих самих 
матриць, що й печатка з Воїня. Автор публікації новгородської печатки 
М. П. Лихачов, на жаль, обмежився лише вказівкою на те, що епоха цієї 
печатки може бути визначена тільки за краще збереженим екземпляром. 
Аналогій опублікованій ним печатці він не наводить. Відомий радян
ський спеціаліст з древньоруської сфрагістики В. Л. Янін, ознайомив
шись з воїнською печаткою, зазначив, що він знає ще дві аналогічні 
печатки. Одна з них (безпаспортна) знаходиться в колекціях М. П. Ли- 
хачова, друга була знайдена в древньоруському місті Волковиську 
(БРСР). В. Л. Янін вважає, що воїнська і аналогічні їй печатки нале
жали князю Ярополку Святославичу (друга половина X ст.)50.

Знайдено кілька предметів, що, можливо, є дитячими іграшками. 
Особливий інтерес становить фрагмент керамічної фігурки бородатого 
чоловіка., Збереглась лише верхня частина фігурки (висота 4,5 см) з від
битими руками (табл. XVII, 3). На голові чоловіка високий куполопо
дібний головний убор типу клобука з опушкою в нижній частині. На 
його плечі опускається частина головного убору, що захищає шию. Вона 
зображена за допомогою двох заглиблених паралельних ліній. На спині 
в середній частині видно три горизонтальні врізні лінії, якими, мабуть, 
зображено широкий пояс. Поверхня фігурки вкрита зеленою поливою. 
Судячи з одежі, чоловік зображає воїна. Найближчими аналогіями цій 
фігурці є майже ідентичні, що походять з Галича51, Дорогочина52 * *,

49 Н. П. Л и х а ч е в .  Материалы для истории византийской и русской сфрагисти
ки, вып. 2. Труды Музея палеографии. Л., 1930, стор. 43, рис. 46.

50 Автори монографії щиро дякують В. Л. Яніну за визначення вислої печатки 
з Воїня.

51 Я. П а с т е р н а к .  Старий Галич. Краків — Львів, 1944, стор. 202, рис. 85.
52 K r y s t y n a  M u s i a n o w i e z .  Sprawozdanie z prae wykopalisko wych przep-

rowadzonych w r... 1954 w Drohiczynie, ppw. Siemiatycze, Wiadomosei Archeologiczne,
t. XXII, z. 3—4, Warszawa, 1955, стор. 340, 'Tabi. XLV, 1, 2.
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Києва 63 64 та Ізяслава54. Є думка, що вони спочатку виліплювалися, • а 
потім приклеювалися на фігурки коней. Як відомо, чоловік на коні — 
це один з найпоширеніших елементів російської народної творчості від 
часів раннього середньовіччя аж до наших днів. До речі, всі знайде
ні фігурки відбиті як раз в тому місці, де вершник з’єднаний з конем. 
На зв’язок фігурки чоловіка з конем вперше звернув увагу Л. А. Дін- 
цес 55.

Полив’яних керамічних писанок знайдено сім. Всі вони пустотілі, 
розписані по коричневому фону жовто-зеленими візерунками у вигляді 
математичних фігурних дужок (табл. XVII, 1, 2, 4). Всередині іноді зна
ходиться маленька керамічна кулька-брязкальце. На тупому боці отвір. 
Висота від 3,7 до 5 см, а найбільша ширина від 2,8 до 3,5 см. Трапився 
також один виріб з якогось чорного каменю, що має форму і розмір ку
рячого яйця (табл. XVII, 6).

Знайдено мініатюрний керамічний ліпний горщичок висотою 3 см, 
який наче є моделлю справжнього (табл. V, 12).

Відзначимо також 18 астрагалів овець і корів, які використовува
лись як «жужжалки» і як битки для гри в «бабки» (табл. XXVI). «Жуж- 
жалки» по боках мають по" два отвори для просиляння мотузки. Астра
гали для гри в «бабки» іноді з слідами обробки (шліфування), а деякі 
з них мають різні мітки і позначки (табл. XXVI, 4, 5, 8). Один з астра
галів вівці був залитий розтопленим свинцем.

Трапилось також кілька речей невідомого призначення. До них слід 
віднести мідний виріб, що за своєю формою нагадує покришку або 
умбон від щита з конічним верхом, який увінчує навершня з отвором 
(табл. XV, 2). Невідомо для яких цілей служила і квадратна кришечка 
від коробочки з низенькими бортами з тонкої листової міді, в якій про
бито безліч малесеньких отворів (табл. V, 18). Слід згадати гтри загад
кових мідних вироби ложкоподібної форми, і гачкоподібну підвіску 
(табл. V, 17).

Декоративними частинами предметів побутового призначення мож
на вважати різні кістяні пластинки з геометричним і циркульним орна
ментом, а також з орнаментом у вигляді плетінки (табл. XXV, 4, 5, 9, 
10. 11). Сюди ж слід віднести дві орнаментовані кістяні ручки, можливо, 
від дзеркал (табл. XXV, 13, 19).

Здобутий під час розкопок Воїня багатий речовий матеріал є дуже 
важливим історичним джерелом. Він дав змогу скласти досить повне 
уявлення про господарську діяльність, побут і рівень культури жителів 
міста Воїня. Разом з тим цей матеріал є важливим джерелом для висвіт
лення багатьох питань історії Київської Русі взагалі.

63 Подібну фігурку було знайдено під час розкопок Десятинної церкви Д. Мілєє- 
вим (див. Я. П а с т е р н а к ,  вказ. праця, стор. 202, примітка 401).

64 В 1960 р. Картер знайшов тут полив’яну глиняну скульптуру-іграшку у вигляді 
бородатого чоловіка, що сидить верхи на бочці (див. М. К. К а р г е р. Отчет о раскоп
ках Галицко-Волынской экспедиции ЛОИА АН СССР и ЛГУ в 1960 г., рис. 5. Архів 
IA АН УРСР).

55 Л. А. Д  и н ц е с. Русская глиняная игрушка. М.— Л., 1936, стор. 67.
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Р о з д і л  V РИСИ ГОСПОДАРСТВА І СОЦІАЛЬНОГО 
ЖИТТЯ

Н а  території Воїня виявлено залишки матеріальної 
культури, що відносяться до більш ранніх часів, ніж часи існування тут 
древньоруського міста. Знайдено черепки неолітичного часу, епохи брон
зи та скіфського періоду. Отже, люди жили на цьому місці з давніх 
часів. Знайдена тут і кераміка роменської культури з типовими техно
логічними рисами, формою і орнаментацією.

Згадані залишки ніде не утворюють суцільного культурного шару. 
Можливо, що до виникнення древньоруського міста тут не було сталого 
поселення, а в окремі періоди існували тимчасові житла рибалок або 
мисливців. Таке становище було і в VIII—IX ст., коли сюди прихо
дили на якийсь час мешканці з навколишніх постійних осель для про
мислів — рибалити і полювати. Умови для промислів в цій місцевості 
були сприятливими.

Найраніші залишки, що утворюють помітний культурний шар, нале
жать до X ст. Це фрагменти кераміки грубого виробу з хвилястим або лі
нійним орнаментом і з характерними для цього часу ребристими вінцями. 
Такі фрагменти повсюдно зустрічалися в нижніх прошарках культурного 
шару на дитинці і подекуди на посаді. Ця обставина дає підстави при
пускати, що стале поселення тут виникло в X ст. Якщо ж враху
вати зосередженість культурного шару цих часів саме на території 
дитинця, то можна припустити, що саме тут виникло стале укріплене 
поселення.

Матеріали розкопок не дають можливості відтворити повну картину 
життя населення Воїня. Виявлені речі становлять лише мізерну частину 
тих, що знаходилися в культурному шарі. Місто було знищене вогнем 
під час ворожого нападу. На відміну від інших поселень, тут населення 
встигло врятуватися. Залишаючи місто, люди забрали з собою все цінне. 
В культурному шарі залишилося те, що випадково було загублене або
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чого не можна було взяти з собою. Знайдені речі можуть вказувати на 
наявність тих або інших виробничих і соціальних груп населення, але 
вони не відбивають кількісного складу цих груп та їх майнового стану. 
Однак навіть те, що вдалося встановити, для нас дуже важливе.

Приналежністю військової верстви, яка відігравала в житті Воїня 
головну роль, є насамперед зброя. З цієї категорії речей знайдено части
ну меча, три перехрестя шабель, дві бойові сокири, кілька цілих нако
нечників списів і дротиків та п’ять втулок від них, одна сулиця, 38 на
конечників стріл, п’ять частин від кістяних накладок складних луків, 
одна кістяна булава, один бронзовий кістень та чотири кістяних, фраг
менти від семи кольчуг, частини від двох залізних пластинчатих 
панцирів. З речей спорядження бойового коня знайдено п’ять вудил та 
дві кістяні псалії. До речей, що належали представникам військової 
верстви, треба віднести своєрідні кістяні вироби, що нагадують відомі 
за пізніших часів козацькі порохівниці. В древній Русі їх використову
вали для зберігання солі під час військових походів. їх знайдено сім. 
Отже, військова верства представлена досить виразно. Причому в кіль
кісному відношенні речі, що належали їй, займають значне місце в по
рівнянні з іншими знахідками, хоча населення, залишаючи Воїнь, забра
ло з собою в першу чергу саме зброю.

Заснований як фортеця в боротьбі з кочовиками, Воїнь з часом став 
ремісничим і торговельним центром. Цьому сприяло кілька обставин: 
відносна безпека населення, яке в разі ворожого нападу могло схо-' 
ватися в фортецю, попит військових на ремісничі вироби, особливо вій
ськового призначення, і сприятливе для розвитку торгівлі географічне 
положення.

Господарська діяльність населення характеризувалася в основному 
тими самими рисами, що й всіх інших середніх древньоруських міст. 
Специфікою було те, що вона повинна була забезпечувати насамперед 
потреби військової прикордонної фортеці і важливого пункту у внутріш
ній і зовнішній торгівлі.

В подібних містах ремесло і торгівля — основні галузі господарству 
міського населення — поєднувались з землеробством. Це випливало з 
умов недостатнього в епоху середньовіччя поділу праці і нерозвинених 
товарних відносин. Ф. Енгельс так писав про ремісників середньовічних 
міст: «Міські ремісники повинні були, звичайно, уже з самого початку 
виробляти для обміну. Але й вони виробляли більшу частину потрібних 
для власного споживання предметів самостійно; вони мали городи і не
великі поля, пасли свою худобу в общинному лісі, який, крім того, давав 
будівельний матеріал і паливо»56.

Умови для розвитку землеробства у Воїні не були сприятливими. 
Мабуть, не всі потреби у продуктах задовольнялись тут власним вироб
ництвом, але воно мало важливе значення як додаткове джерело існу
вання мешканців. Показником цього є знахідки землеробських знарядь: 
частини наральника, одного чересла, п’яти фрагментів серпів та двох 
фрагментів кіс, понад десяти жорен, двох порхлиць. Знайдено також 
значну кількість обгорілих зерен пшениці, жита, проса і гороху. Привер

56 Ф. Е н г е л ь с .  Анти-Дюрінг. К., 1953, стор. 231.
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Назва тварини
Кількість

кісток особин

Бик 29392 497
Кінь 3530 111
Свиня 4575 279
Коза 169 10
Коза або вівця 5552 217
Собака 2535 141
Кіт 26 9
Курка 161 38
Гуска 79 18
Качка 8 4

Разом !
і

46027 1324

тає увагу знахідка обгорілого буханця хліба. Проте залишки землероб
ських продуктів ще не свідчать про їх місцеве виробництво, оскільки 
вони могли бути завезені з інших міст.

Судячи з знарядь праці, землеробство в древньому Воїні стояло на 
тому ж технічному рівні, що й в інших місцях лісостепової смуги Київ- 

Т а б л и ц я  4 ської Русі. Для обробки грунту застосову
вався досконалий для тих часів плуг з че
реслом; існувало, мабуть, і більш легке зна
ряддя для обробки грунту — рало.

Дуже сприятливими у Воїні були умови 
для скотарства. Джерелом для вивчення 
його є насамперед остеологічний матеріал. 
Кісток свійських тварин і птахів знайдено 
46 027. Належать вони 1324 особинам. Ці 
матеріали дають підстави говорити про спів
відношення окремих видів тварин і птахів. 
За визначенням палеонтолога Є. С. Сергее
ва, остеологічні знахідки розподіляються за 
видами тварин та птахів таким чином 
(табл. 4).

При визначенні співвідношення окремих 
видів на підставі остеологічного матеріалу 

треба брати до уваги умови, при яких кістки тих чи інших тварин потрап
ляли в культурний шар. Це були, очевидно, покидьки їжі. Отже, серед 
остеологічних решток повинні завжди переважати кістки м’ясних тварин. 
Кістки ж тварин, м’ясо яких населенням не споживалося, потрапляли 
в культурний шар випадково.

Найбільше виявлено кісток великої рогатої худоби, найчастіше роз
колотих, порубаних або розбитих. Це свідчить про те, що в грунт вони 
потрапили як покидьки м’ясної їжі. Отже, найбільше споживалося м’ясо 
саме великої худоби. Разом з тим наявність кісток старих биків і корів 
дає підстави для припущення, що вони використовувалися як робочі та 
молочні.

Палеонтолог Є. С. Сергеев твердив, що у древньому Воїні було при
наймні дві породи великої рогатої худоби. Про це свідчать різні розміри 
однакових кісток тварин одного віку і різні форми рогів.

Друге місце за кількістю решток належить свиням. Є. С. Сергеев 
відзначив цікаву фізіологічну особливість у кістках свиней — вони ма
ють риси, властиві диким. Це явище він пояснює тим, що свиноматки 
під час випасів у плавнях могли злучатися з дикими кабанами, яких тут 
було багато.

Значне місце в стаді належало козам і вівцям. Вони були важливим 
джерелом харчування, а крім того, давали вовну.

Кісток коней небагато. Але вони не визначають справжньої кіль
кості коней. Адже м’ясо їх не вживалося в їжу (знайдено всього три 
кістки з слідами кухонної обробки) і кістки їх, очевидно, потрапили 
в культурний шар випадково. На підставі палеонтологічного аналізу 
Є. С. Сергеев дійшов висновку, що в Воїні були дві породи коней — тон
коногі з легкою головою, типу скакуна, і товстоногі, з важкою головою.
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Перші були необхідні для військових цілей. Для успішної боротьби 
з кіннотою кочовиків потрібна була власна кіннота з швидкісною поро
дою коней.

Привертає увагу значна кількість кісток собак, що свідчить про 
поширеність цієї тварини. їх м’ясо в їжу не вживалося. Не знайдено 
жодної кістки, яку можна було б віднести до кухонних покидьок. Але 
собака відігравав значну роль у господарстві, зокрема у скотарстві і по
люванні. Є. С. Сергеев говорить про існування кількох порід: великих — 
типу вівчарки, які могли використовуватися як сторожові і пастухи та 
на полюванні, і менших собак — типу лайок та коротконогих, які допо
магали при полюванні на невелику дичину та для лазіння в нори.

Назва виду

Дикі тварини
Олень звичайний 
Лось
Козуля сибірська 
Сайга
Свиня дика
Ведмідь бурий
Лисиця
Заєць-русак
Вовк
Барсук
Видра
Бобер
Хом’як
Тхір
Перев’язка 
Щур водяний 
Сліпак звичайний

Дикі птахи
Тетерук
Глухар
Сірий журавель 
Дрофа
Сріблястий мар

тин
Сірощокий но

рець (?) 
Лебідь-кликун 
Сіра гуска

Т а б л и ц я  5

Назва виду
Кількість

т кісток 1 особин

Крижень 34 15
Свищ 12 1
Шилохвіст 1 1
Чирок тріскун 1 1
Морська чернь 1 1
Великий крохаль 1 1
Рожевий пелікан 2 2
Кучерявий пелі

кан 1 1
Сіра чапля 1 ^ 1
Сапсан 1 г 1
Палабон 2 2
Великий яструб 13 4
Малий яструб 1 1
Орлан білохвіст 3 1
Білоголовий сич 2 2
Беркут 2 2
Крук 7 2
Галка 1 1
Сорока 1 1

Риби

Осетрові 37
Щука 18
Краснопірка 1
Лин 1
Карась 1
Сазан 12
Сом 61
Судак 1

Кількість

кісток особин

690
216

81
1

361
85
18
16

123
22
43
25
10
4
1
7
6

1
1

153
1
1
1
1
9

50
10
12
1

29
4
9

10
7
4
5 

10
5 
З 
1 
7
6

1
1

17
1

Як вже говорилось, Воїнь знаходився в дуже зручних природних 
умовах для розвитку промислів, особливо полювання і рибальства. 
В околицях міста у плавнях водилися цінні промислові тварини: олені, 
лосі, ведмеді, дикі кабани, козулі, сайги, бобри, видри та інші; з птахів— 
тетеруки, глухарі, дрофи, журавлі, лебеді, гуси, качки тощо. У водоймах, 
яких було так багато в околицях Воїня, водилися різні породи риб.
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Знаряддям для полювання служила зброя, що використовувалася 
і на війні: списи, сулиці, рогатини, сокири тощо. З спеціальних знайдено 
три кістяні наконечники стріл, що використовувалися при полюванні на 
хутрову дичину і птахів.

Рибальські знаряддя у Воїні представлені гачками (21), блешня
ми (2), остями (2), кам’яними грузилами для сітей (5), кістяними при
строями для витягування сітей (1). Найважливішим засобом рибальства 
були човни; від них збереглися шість залізних заклепок, за допомогою 
яких дошки човнів з’єднувалися з поперечними планками.

Про розвиток промислів та про види диких тварин, птахів, риб у 
Воїні дають уявлення остеологічні рештки. Є. С. Сергеев так розподіляє 
їх за видами (табл. 5).

У складі кісток дикої фауни у Воїні привертає урагу різноманітність 
видів, зосередження тут тварин і птахів різних ландшафтних зон. Це 
відповідає географічному положенню міста — тут є в заплавах ліси, 
луки, болота і відкриті води, а до них близько підходить степ.

Найбільша кількість кісток диких, тварин і птахів залишилася від 
тих видів, м’ясо яких вживалося в їжу. І хоча ці кістки кількісно посту
паються свійським, вони відбивають важливе значення полювання в за
безпеченні населення їжею. Значне місце в складі остеологічного мате
ріалу займають кістки тих тварин, на яких полювали заради хутра, 
їх залишали на місці полювання, обідравши шкуру. Отже, кістки цих 
тварин потрапляли в культурний шар випадково. Якщо врахувати цей 
фактор, можна зробити висновок, що полювання на хутрового звіра 
було розвинутим. Судячи з остеологічного матеріалу, мисливці добували 
хутро лисиці, вовка, барсука, видри, бобра, а також і м’ясних тварин — 
ведмедя, зайця тощо.

При вивченні кісток диких тварин, знайдених у Воїні, Є. С. Сергєєв 
звернув увагу на ту обставину, що вони за розмірами значно більші, ніж 
кістки тих же тварин нашого часу; особливо це стосується оленя, лося 
і ведмедя. Така різниця, на його думку, свідчить про ідеальні умови жит
тя диких тварин в тих місцях: достатню кількість їжі і невелику залюд- 
неність території.

Розміри кісток риб свідчать, що у водоймах виловлювали сомів, 
щук, осетрових і сазанів дуже великих розмірів.

Ремісниче виробництво представлено знахідками знарядь коваль
ства, ливарства, теслярства, прядіння та ткацтва, напівфабрикатами 
різьби по кістці і виробами інших видів ремесла.

— Обробка металів, мабуть, мала у Воїні важливе значення; тут знай
дено ковадло, молот-кувалду, ковальські кліщі, багато залізних шлаків. 
Ця галузь ремесла була самостійною, відокремленою від інших, як вза
галі в древньоруських містах. У Воїні для розвитку металообробки були 
сприятливі умови: наявність сировини (поклади болотних руд) і попит 
на вироби з боку військового і цивільного населення. Ковальські знаряд
дя знайдені в одній з клітей, що належала, напевне, реміснику-ковалю.

Відокремленим треба вважати ливарне виробництво. Доказом цього 
є знахідки трьох формочок від прикрас.

Значна кількість знарядь стосується теслярства. У Воїні знайдено 
сім сокир, чотири тесла, 14 доліт, одна пилкаї~Дерев’яні городні, кліті
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та інші приміщення, а також різні дерев’яні речі, залишки яких знайдені 
в обпаленому стані, свідчать про поширеність і значення теслярства. 
Важко уявити велике і складне будівництво дерев’яних споруд у Воїні — 
як фортифікаційного, так і житлового та господарського призначення — 
без наявності спеціалістів-майстрів, для яких теслярство було б основ
ним заняттям. Вони могли бути одночасно різьбярами. Про діяльність 
останніх свідчать кістки і роги з слідами обробки (таких знайдено 63). 
Крім того, виявлено велику кількість готової продукції з кістки.

Існували і домашні галузі ремесла, не відокремлені, а поєднані з ін
шими. До них належать, наприклад, прядіння і ткацтво (знайдено 265 
шиферних прясел та залишки ткацького верстата).

Важливе значення в господарській діяльності населення Воїня мала 
торгівля. їй сприяло географічне положення. Місто знаходилося там, де 
в Дніпро вливається Сула і з’єднуються два великих водних шляхи. Сула 
відкривала доступ до дніпровської магістралі, а також центральних, за
хідних і північних районів Русі, східних і південно-східних руських 
земель та Лівобережжя (коли між кочовиками і Руссю існували мирні 
відносини). Човни (ладьї) з товарами спускалися по Сулі до гирла, а 
звідси піднімалися Дніпром вверх. Вони обов’язково повинні були про
ходити повз Воїнь і "зупинятися тут.

Як крайній руський пункт на півдні, Воїнь займав дуже важливе 
місце і в зовнішній торгівлі. Тут зупинялися торгові руські каравани 
перед відплиттям до Чорного моря і готувалися в небезпечну путь через 
територію, зайняту кочовиками. Сюди, на перше пристанище Русі, при  ̂
бували вони після довгого і небезпечного шляху, повертаючись з Візан
тії. Значення міста в цьому відношенні можна порівняти з Вітачевим, 
про який згадує Костянтин Багрянородний, розповідаючи про подорож 
по Дніпру руських торгових караванів. «У липні місяці,— читаємо у 
Багрянородного,— просуваючись по річці Дніпру, вони/спускаються до 
Вітачева, підвладної Русі фортеці. Переждавши так два-три дні, поки 
не підійдуть всі однодеревки, вони рушають у путь і спускаються по зга
даній річці Дніпру» 57. Воїнь був другою після Вітачева і останньою на 
руській землі пристанню для купців, що пливли по Дніпру до Візантії.

Для нагляду за торговими судами і стоянки у Воїні було створено 
укріплену гавань. Під прикриттям стін і веж фортеці судна з товарами 
могли певний час чекати, поки не надійдуть інші або поки буде приго
товлене все необхідне для дальшої подорожі.

Значення Воїня як визначного центра внутрішньої і зовнішньої тор
гівлі відбивають знайдені тут речі. Важливим показником торгівлі є мо
нети (виявлено сім цілих і два фрагменти); всі вони бронзові, візантій
ського карбування і датуються кінцем X — початком XI та XII ст. Серед 
речей, що належали купцям,— дві свинцеві гирки і так званий пломбір, 
за допомогою якого відтискали штампи на свинцевій пломбі-печатці пе
ред відправкою товарів.

Але найбільше трапилося речей, що були об’єктами торгівлі і як 
товар попали у Воїнь з інших місць. До них належить все, про що певно

57 К о н с т а н т и н  Б а г р я н о р о д н ы й .  Об управлении государством.— ГАИМК, 
вып. 91, М., 1934, стор. 8.
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можна сказати, що воно не місцевого походження. Велика кількість ре
чей походить з .інших руських міст. Щодо деяких можна говорити з 
певністю про місце їх виготовлення і тим самим встановити, з якими 
містами Воїнь мав торговельні зв’язки. До них в першу чергу належить 
Київ. У київських майстернях, можливо, були вироблені меч, перехрестя 
від шабель, кольчуги, панцирі, скляні браслети і намистини, підвіска. 
Шифер і вироби з шиферу, мабуть, привозилися з Овруча. Безперечно, 
що Києвом і Овручем не обмежувались зв’язки Воїня. Напевне, він мав 
відносини з Переяславом — центром князівства.

Багато речей завезено з інших країн; вони і вказують на розвиток 
зовнішньої торгівлі. Серед речей іноземного походження є візантійські, 
північночорноморські, хозарські. Найбільше— візантійських; це монети, 
амфори, скляні браслети. З Північногб'Причорномор’я походять амфори 
та скляні браслети. Одна з амфор цілком аналогічна знайденим під час 
розкопок хозарського міста Саркела. Отже, контрагентами Воїня у зов
нішній торгівлі були Візантія, міста Північного Причорномор’я і хозар
ські міста,.зокрема Саркел.

Археологічні матеріали відбивають-наявність різних галузей госпо
дарства — землеробства, скотарства, промислів і торгівлі. Існували і 
окремі за родом занять групи населення. Звичайно, що при тому рівні 
поділу праці, який існував в епоху середньовіччя, не в кожній галузі 
була зайнята окрема за фахом група населення. Члени однієї і тієї ж 
сім’ї могли працювати в різних галузях. Окремі виробники могли пра
цювати в кількох галузях виробництва. Ремісники брали участь в зем

леробстві, скотарстві чи промислах; так само торговець у вільний від 
основних справ час займався якоюсь продуктивною працею.

Військове населення, судячи з прикордонного положення міста і 
його функції як оборонного пункту, можливо, займало пануюче стано
вище серед інших верств. Задоволення потреб військового гарнізону в 
умовах феодального ладу визначало, мабуть, і основні риси суспільного 
життя.

Під час розкопок Воїня не виявлено комплексів чи навіть окремих 
коштовних речей, про які можна було б говорити, що вони належали 
головній особі у місті. Але така особа напевно була. Про неї згадує або 
її має на увазі літопис. У тому місці, де розповідається про побудову 
Володимиром укріплень на Десні, Острі, Трубежі, Сулі і 'Стугні, гово
риться і про осіб, які ставилися на чолі цих укріплень, тобто про тих, 
кого літопис називає «лучшими мужами», що їх набирав Володимир 
з різних племен і поселяв у «градах». Ясна річ, йдеться тут не про зви
чайних дружинників. Це були воєводи з представників верхівки різних 
слов’янських і неслов’янських племен. Треба думати, що одного з них 
Володимир поставив на чолі заснованого ним міста.

Влада воєводи, мабуть, не обмежувалася зверхністю і командуван
ням над військовим гарнізоном, а поширювалася і на цивільне населен
ня міста та певної округи, прилеглої до нього. Поєднання в руках однієї 
особи військової і цивільної влади характерне для Київської Русі і від
повідало феодальним принципам політичної і військової організації 
суспільства. Воєвода був феодальним володарем, якому князь за 
військову службу надавав володіння — землі та права експлуатувати на-
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селения. Експлуатація була джерелом збагачення воєводи та інших 
представників військової верхівки.

Гарнізон Воїня складався з професійних військових, які в письмо
вих історичних джерелах відомі під ім’ям «отроків», «децьких» або мо
лодших дружинників. Вони належали до привілейованих верств суспіль
ства, з них складався апарат державної влади. Ці люди були особисто 
вільними. Але їх майнове і соціальне становище залишається для нас 
досить неясним. Кілька літописних згадок про дружинників дає підстави 
зробити припущення з цього приводу. Так, в оповіданні про бенкети, які 
влаштовував Володимир Святославич для свого оточення, сказано: 
«Егда же подопьяхуться и начьняхуть роптати на князь, глаголюще: 
«Зло єсть нашим головам: для нас ясти деревяними лжицами, а не среб- 
ряними». Се слышав Володимир, повеле исковети лжице сребрены ясти 
дружине, рек сице, яко «Сребром и златом не имам налести дружины, 
а дружиною налезу сребром и злато, яко же дед мой и отец мой до
искался дружиною злата и сребра»58.

Характеризуючи Мстислава Володимировича, літописець говорить 
про його ставлення до своєї дружини: «Любаше дружину по велику, 
именья не щадяще, ни питья ни яденья браняше» 59.

З цих повідомлень виходить, що Володимир Святославич і його син 
Мстислав годували свою дружину безпосередньо у себе у дворі. Але 
навряд чи це було постійним явищем. Очевидно, князь мусив годувати 
своїх дружинників, коли збирав їх для якихось справ — військових по
ходів, нарад тощо. Можливо, такі справи починалися урочистими бен
кетами. В інший час, коли дружинники не були на війні і не виконували 
якихось інших доручень князя, вони жили з сім’ями в своїх домівках, де 
харчувалися самостійно.

Джерелом існування дружини була експлуатація трудящого насе
лення. Дружинник одержував від князя продукти, які надходили у ви
гляді натуральної чи відробіткової ренти від підданих. Проте не виклю
чена і участь самих дружинників у виробництві. Вони могли мати свої 
господарства, в яких працювали їх сім’ї і вони самі в час, вільний від 
військових обов’язків.

Все сказане можна віднести і до дружини військового гарнізону Вої
ня, але тут замість князя був поставлений воєвода.

Дружинщіки проживали в дитинці; їм, напевне, належали кліті та 
інші приміщення~цієї частини міста. Розкопки дають підстави для мір
кувань про деякі конкретні риси їх життя. Якщо врахувати число клітей1 
у Воїні і припустити, що кожна належала окремій сім’ї, то всіх сімей 
воїнів-дружинників було близько сотні. Ця кількість якраз відповідає 
числу воїнів основної військової одиниці древньої Русі, відомої під 
назвою сотні.

На підставі археологічного матеріалу, виявленого у клітях, інших 
приміщеннях та в культурному шарі дитинця, ми можемо говорити про 
ті галузі виробництва, у яких брали участь сім’ї дружинників або вони 
самі у вільний від військових справ час. Очевидно, кожна сім’я в тій чи

58 Повесть временных лет, ч. 1, стор. 86.
69 Т а м ж е, стор. 101.
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іншій мірі займалася розведенням свійських тварин і наглядом за ними, 
полюванням і рибальством. Окремі сім’ї дружинників займалися оброб
кою металу та дерева. Але найчастіше дружинники Воїня поєднували 
військову справу1 з торгівлею. Нарешті, всі мешканці дитинця займалися 
домашнім ремеслом, пов’язаним з виготовленням їжі, одягу і взуття.

Розкопано кілька клітей з залишками згорілих речей, що тут були 
до пожежі і становйли майно окремих сімей дружинників. За залишками 
можна дещо сказати про майновий стан цих сімей. Так, у кліті що 
знаходилася в північно-західній частині дитинця, було дві плетені з ро
гози і лози посудини — бочки з просом, короб, дерев’яні, точені на вер
статі миски, керамічний посуд, мідний котелок, дерев’яні відра з заліз
ними обручами, ткацький верстат, рибальський гачок, два шиферних 
прясла, трубчастий замок, залізна кришка, гвіздки, кілька інших не- 
визначених залізних речей, шматки тканини з вовни та рослинного во
локна, шматки мотузки та інші речі. Зрозуміло, що майно господаря 
цієї кліті, як і інших, складалося, не тільки з речей, знайдених під час 
розкопок. Найцінніші речі господар забрав з собою, рятуючись від небез
пеки, а ті, що залишилися, не всі вбереглися в землі.

Ремісники і торговці були основними, найбільш численними катего
ріями населення міського посаду Воїня. Вони мали вирішальне значен
ня в економічному житті міста. Але життя цих категорій населення 
археологічні матеріали майже зовсім не відбивають. На території реміс
ничо-торгового посаду не було виявлено жодного житлового чи госпо
дарського комплексу, на підставі якого можна було б говорити про 
майновий стан його жителів. Отже, нам доводиться обмежитися загаль
ним міркуванням, що становище цих категорій населення у Воїні було 
таким, як і в інших древньоруських містах. ^

На підставі писемних джерел можна говорити про поділ ремісників 
в древній Русі на дві категорії: феодально залежних, що входили до 
складу челяді феодальної вотчини, і вільних, які жили в містах і ста
новили основну частину міського населення. Ремісників Воїня треба від
нести до другої категорії.

Щодо торговців, то вони належали до привілейованої частини древ- 
ньоруського суспільства і становили найбільш заможну частину місько
го населення.

Цивільне населення Воїня. Обкладалося певними повинностями, що 
могли мати форму грошової чи натуральної данини, яка йшла на ко
ристь військово-феодальної знаті і військової дружини, та у формі робіт, 
пов’язаних з будівництвом укріплень та їх ремонтом. Такі повинності 
досягали в древньоруських містах великих розмірів, що було причиною 
неодноразових скарг міського населення або навіть і повстань. Тяжки
ми, треба думати, були ці повинності і у Воїні, де населення повинно 
було утримувати значний військовий гарнізон та зводити і підтримувати 
потужні, укріплення.

Цікаво визначити кількість праці, витраченої на будівництво обо
ронних споруд Воїня. їх треба було звести, підсипати грунт, збудувати 
систему городень і клітей, викопати рів, всередині засипати городні зем
лею, збудувати заборала тощо. Щоб викопати рів довжиною 400 м, 
шириною 12 м і глибиною 3 м необхідно було вийняти близько 200 тис. м3
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землі. Для виконання всіх земляних робіт по будівництву валу довжи
ною 400 м, шириною 8 м і висотою 9 м, треба було принести і насипати 
300 тис. ж3 землі. А щоб виконати весь обсяг земляних робіт, треба було 
витратити не менш як 160 тис. робочих днів. Не меншу кількість праці 
треба було витратити на 'роботи, пов’язані з будівництвом наземних 
частин укріплень: заготівлю піску, будівництво городень і терас, зведен
ня заборал тощо. Треба врахувати і працю на будівництво житлових 
і господарських клітей. Це означає, що на будівництві оборонних споруд 
у Воїні повинно було працювати одночасно протягом всього будівель
ного сезону не менше 2000 чоловік (при умові, що весь комплекс буду
вався за один рік, адже розтягувати будівництво на кілька років було 
недоцільно з воєнних міркувань)60.

Отже, зрозуміло, що сам військовий гарнізон Воїня не міг виконати 
всі ці роботи. Значить, в них брала участь більшість населення міста. 
Маємо всі підстави припускати, що до робіт як до повинностей залуча
лося і населення навколишньої території, яке перебувало, треба думати, 
під владою військово-феодальної адміністрації Воїня.

Посульська лінія укріплень і Воїнь, як один з визначних пунктів 
цієї лінії, не були нездоланними перешкодами для кочовиків, які нама
галися проникнути на руські землі. Нерідко їх загони форсували ріку, 
відтісняли сторожові гарнізони і вдиралися в центральні райони Пе
реяславщини, Чернігівщини і Київщини.

У 1055 р. Сулу перейшли торки, але тут же, під Воїнем, були розбиті 
військами Всеволода Ярославича. Після поразки торків з’явилися по
ловці, перший напад яких стався в 1068 р. Вони перейшли Сулу, розбили 
союзне військо Ярославичів, захопили багато міст і сіл і загрожували 
самому Києву. Цей напад і нездатність князів Ярославичів організувати 
відсіч ворогові викликали повстання киян, які вимагали від Ізяслава 
Ярославича зброї і коней для продовження боротьби. З цього часу ліво
бережні південно-східні райони Русі стали головною ареною боротьби з 
половцями, а Посулля — передовим плацдармом в цій боротьбі. На про
тязі півтора століття (з 1061 по 1210 р.) літописи відзначили 46 нападів 
половців на руські землі; на Переяславське князівство, в яке входили 
південно-східні райони Русі, припадає 19 нападів, тобто більше третини.

Літописи малюють картину постійної небезпеки на Переяславщині. 
Володимир Мономах, коли був переяславським князем, писав з приводу 
становища у цій землі: «И седох в Переяслави 3 лета и 3 зимыи, и с дру
жиною своєю, и много беды прияхом от рати и от голода» 61.

Найбільш небезпечним і тривожним було становище у тій частині 
Посулля, що безпосередньо межувала з половецькими кочовищами. Не 
кожний раз половецькі загони досягали Переяслава або інших міст 
і сіл центральних районів Переяславського князівства. Але кожний по
ловецький напад на лівобережні райони Русі обов’язково супроводжу
вався нападом на Посулля. Особливо спустошливими були напади по
ловців на чолі з ханом Кончаком в кінці 70-х і в 80-х роках XII ст.

60 За прикладом П. А. Раппопорта в основу розрахунків взято норми «Урочного 
положення для строительных работ» 1869 р. (П. А. Р а п п о п о р т .  Очерки по истории 
воєнного зодчества Северо-Восточной Руси X—XV вв.— МИА, 1961, № 105, стор. 213).

61 Повесть временных лет, ч. 1, стор. 161.
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Кончак був талановитим полководцем і видатним державним діячем, у 
якого військові й політичні здібності поєднувалися з особливою жорсто
кістю до руського населення тих районів, які йому вдавалося тимчасово 
захопити. Про напад Кончака на Посулля в 1184 р. літописець записав, 
що Кончак «снесе Сулу», тобто знищив посульські міста і села. Після 
цього були ще напади в 1185 р. В результаті Посулля на певний час було 
відторгнуте від Русі і стало, за виразом автора «Слова о полку Ігоре
вім», «землей незнаемой».

Разом з іншими містами Посулля був зруйнований і Воїнь. Сталося 
це, мабуть, в 1184 р. під час найбільшого нападу половців на Посулля. 
Воїнь загинув від пожежі, сліди якої виявлено під час розкопок у всіх 
частинах міста — на дитинці і на посаді. Вогонь спалив б с є — наземні 
частини городень, кліті, наземні і заглиблені в грунт приміщення на ди
тинці і на посаді. Майже всі будівельні комплекси оборонного, житло
вого і господарського призначення, залишки яких було розкопано, за
гинули.

Напад половців на Посулля був спустошливим, але він лише тим
часово порушив життя. Воно продовжувалося. Населення, яке там 
залишилося, почало відбудовувати свої оселі. Поновилося життя і у Воїні. 
Тут було проведено деякі роботи по відбудові укріплень. Слідами їх 
є залишки струхлявілих стовбурів, що виявлені у верхніх шарах насипу 
валу над шаром пожарища. Повністю місто так і не було відбудоване. 
В такому вигляді воно проіснувало до татарської навали, коли було 
зруйноване вже остаточно.

боїнь відігравав історичну роль захисника руських земель. Як гріз
ний озброєний вартовий стояв він на сторожі Київської Русі. Він був 
фортецею, гаванню і одночасно одним із тих пунктів, через які Русь 
підтримувала міжнародні зв’язки. Отже, Воїнь — не лише оборонна крі- 
пость, а й значний політичний центр древньоруської держави.
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І. Пам’ятки сільського господарства Дріт мідний (заготовки) 3
і промислів Сокири теслярські 2 5

Наральник
Чересло
Серпи
Коси
Жорна вапнякові 
Жорно шиферне

1

*

Пилка-ножовка 1
1 Тесла втулчасті 

Тесло з проушиною
3
1

о
2 Долота прості 11

2
1

7
3

Долота втулчасті 
Свердло перовидне 
Різець

2

1

1
1

Жорно керамічне 
Порхлиця 
Зерно проса " 5

4

2
1 Бруски точильні 

Скоби-скріпи залізні 
Заклепки

6
32

6

78
13

„ жита Цвяхи 175 348* пшениці 
. гороху 

Борошно 
Хлібина
Замок від кінських пут 
Дзвіночки-калатала 

бронзові
Наконечник стріли (зрі- 

зень) залізний 
Наконечники стріли кі

1
1
1

1
1

2

1

1

Цегла-плінфа 
Кістки і роги з слідами 

обробки 
Прясла кам’яні 
Прясла з стінок кера

мічного посуду 
Пристрої для сукання 

ниток кістяні 
Верстат ткацький 
Тканини льняні

1

14
225

8

3

6

79
42

стяні
Грузила від рибальг

7

1
Мотузки і шнури 
Нитки

5
4ських сіток кам’яні 

Пристрій для витягання 
з води рибальських 
сіток кістяний 

Плішня

4

1
1

Лощила кістяні 
Проколки кістяні 
Гольники кістяні 
Штамп для орнамента

24
8

6
1
3

Гачки риболовні залізні 
Ості

7
2

2 ції керамічного посу
ду кістяний 1

Грузки свинцеві 4 III. Зброя і речі військового
Блешня (?) свинцева 1

1
спорядження

Шип дереволазний Перехрестя меча 1
II. Пам’ятки ремесла Перехрестя шабель 

Оковка піхов шаблі за
3

Шлак залізний 8 лізна 1
Заготовки заліза 4 Кинджал (уламок клин
Коваделко 1 ка) 1
Молот-кувалда 1 Наконечники списів 3
Кліщі ковальські 1 Сокири бойові 2
Пробійники 4 Навершя булави ро
Формочки ливарні ши гове 1

ферні 2 Кістень бронзовий 1
Формочка ливарна ке Кістені кістяні 4

рамічна 1 Наконечник сулиці 1
Молот з рогу оленя 1 Наконечники стріл за
Заготовки свинцю 5 лізні 33
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Продовження додатку
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Накладки від складних Ключі від дверних де
луків кістяні 2 3 рев’яних засувів 6 4

Петлі від сагайдаків кі- Ключі від врізних ком- -
стяні 1 1 бінованих замків від

Кольчуги 7 дверей 4 10
Панцирі пластинчасті Ключі від врізних зам

1залізні 2 ків до скринь 3
Вудила 2 -3 Ключі від навісних ку
Псалії кістяні 1 3 бічних замків 1 1
Застібки від недоуздків Ключі від навісних

кістяні 4 трубчастих замків 2
Навертя для рукояток Клямки від дверей за

канчуків кістяні 3 лізні 2 2
Кістяні сільниці похідні 4 3 Дверні кільця залізні 6

IV. Посуд Застібка від скриньки 
кістяна 1

Горщики 3 19 Ручки від скриньок за
Покришки від горщи- лізні 6

2 -ків керамічні 1 5 Кресала 5
Глечики 1 6 Гребні кістяні 18
Амфори 2 . 2 Гребінь дерев’яний 1
Миски дерев’яні 
Чаші дерев’яні

3 Гудзики кістяні круглі 2
1 4 Застібки-цурки кістяні 14

Кадібці або бочки 4 Гудзики-бубонці брон
Дужки від дерев’яних зові 8 2

відер залізні 4 23 Наконечники від поясів
Вушка від дерев’яних бронзові 2

відер залізні 11 4 Бляшки нашивні від по
Обручі від дерев’яних ясів бронзові 4

відер залізні 6 Бляшка нашивна від по
Корзина з лози 1 яса срібна 1
Короби з берести 3 Пряжки від поясів
Казанки мідні 18 бронзові 16 4
Сковорода залізна 1 Пряжки від поясів за

25Посуд скляний 4 лізні
Пряжка-фібула бронзо

6

V. Речі побутового вжитку ва 1
і прикраси Пряжка-фібула залізна 1

Ножі 62 т 23 Булавки бронзові 4 1
Ручки кістяні для ножів Підківки для чобіт 6 4

(та інших знарядь) 9 5 Кільця вискові мідні і
Ножиці пружинні 2 6 бронзові 29 8
Замки врізні комбінова Браслети мідні і брон

ні від дверей 3 4 зові 3 6
Пружини від врізних Браслети скляні 64

комбінованих замків Персні мідні і бронзові 6 3
для дверей 3 2 Персні скляні

ЗО
8

Замки навісні кубічні 5 Намистини скляні 3
Замки навісні цилін Намистина з гірського

1.дричні ‘4 12 кришталю
Замочок навісний у ви Намистини сердолікові 9

гляді гирки 1 Намистина халцедонова 1
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Продовження додатку

Назва

М
іс

ць
 з

на
хі


до

к

Кількість

Назва

М
іс

ць
 з

на
хі


до

к

Кількість

ці
ли

х

ф
ра

гм
ен

-
то

ва
ни

х

ці
ли

х

ф
ра

гм
ен

-
то

ва
ни

х

Намистина шиферна 1 Дзвін 1
Намистини янтарні - 1 1 Застібки від палітурок
Намистина кістяна 1 книг бронзові 6
Підвіски бронзові 1 1 Стилі залізні 2
Підвіски янтарні 1 1 Монети візантійські
Черепашки-підвіски 3 бронзові 7 2
Сокирки-амулети брон Гирі свинцеві 2

зові 1 1 Пломбір для накладан
Ножі-амулети кістяні 3 ня пломб 1
Амулети з епіфізів стег Печатка висла свинцева 1

нових кісток людини 1 1 Фігурка воїна керамічна 1
Хрестики натільні мар-~ Писанки керамічні 4 3

мурові 1 1 Яйце кам’яне 1
Хрестик натільний пер Горщичок-іграшка ке

ламутровий 1 рамічна 1
Хрест срібний 1 Астрагали для гри 18
Лампадки бронзові 2 Покришки мідні 1 1
Підвіски від лампадок Пластинки орнаменто

бронзові 1 1 вані кістяні 6 3



Д О Д А Т О К  II Результати спектрального аналізу скляних виробів 
з Воїня.
Ю. Л. Щапова

Зараз вивчення виробів із скла без залучення і ви
користання даних про їх технологію просто неможливе. Визначення 
складу скла і техніки вироблення речей органічно входить в праці на 
історичні теми, а самі ці дані набули значення історичного джерела. 
Скляні вироби, знайдені у Воїні, описані в IV розділі монографії. До
слідження складу цих виробів і деяких технологічних схем, порівняння 
їх з подібними визначеннями скляних виробів, знайдених в інших місцях 
древньої Русі, становить необхідне доповнення до їх типологічного опи
су. В деяких випадках на основі -всієї суми фактів можна висловити 
більш-менш вірогідні припущення про час і місце виготовлення скляних 
речей, знайдених у Воїні.

У речовій колекції скляні вироби займають порівняно скромне міс
це, але серед них є речі, які можна пов’язувати з хронологічно певним 
колом східноєвропейських пам’ятників, а отже, за аналогією розв’язати 
частину питань, що стосуються їх датування. З древньоруських скляних 
виробів найбільш детально вивчене намисто 1. Очевидно, з нього і по
трібно почати аналіз.

У Воїні знайдено 33 намистини, з яких 13 належать до типу широко 
розповсюджених в древній Русі від середини XI до середини XIII ст. 
Це чотири сині і дві жовті трапецієвидні, одна синя і дві зелені цилінд
ричні, одна жовта циліндрична, одна рубчаста з спіральною нарізкою 
і дві позолочені. Всі вони зроблені способом навивки або накручування, 
про що свідчать спіральний хід скляної полоски і обірвані, погано оплав
лені кінці нитки, добре помітні на деяких екземплярах. 20 намистин (з 
яких дві одноколірні червоні і дві голубі з непрозорого скла, шість на
мистин з вічками і п’ять з кольоровими розводами) виготовлені з відріз
ків трубочок. Подібні намистини зустрічаються в пам’ятках І тисячоліття 
на величезній території від Уралу до Рейна і від Карелії до Кавказу. 
Найпізніші знахідки намистин цієї групи відомі на древньоруських 
пам’ятниках, що датуються першою чвертю XI ст. Окремі намистини 
цього типу зустрічаються і пізніше, але дуже рідко1 2.

1 Ф. Д. Г у р е в и ч .  Древнейшие бусы Старой Ладоги.— СА, 1950, т. XIV, 
стор. 170—186; Ю. Л. Щ а п о в а .  Стеклянные бусы древнего Новгорода.— МИА СССР, 
1956, N° 55, стор. 164—179; В. Б. Д е о п и к .  Классификация бус Северного Кавказа 
VI—IX вв.— СА, 1961, № 3, стор. 202—232; 3. А. Л ь в о в а .  Стеклянные браслеты и 
бусы Саркела — Белой Вежи.— МИА СССР, 1959, № 75, стор. 307—332; ї ї  ж. Техно
логическая классификация стеклянных бус домонгольской Руси.— Сообщения Госэрми- 
тажа, в. XIV, Л., 1958, стор. 15—18; М. Ф. Ф е х н е р .  К вопросу об экономических свя
зях древнерусской деревни.— Очерки по истории русской деревни. Труды ГИМ, вып. 33, 
М., 1959, стор. 149—172; М. А. Б е з б о р о д о в .  Стеклоделие в древней Руси. Минск, 
1956; й о г о  ж. Технология производства стеклянных бус в древности.— Труды ГИМ, 
в. 33, М., 1959, стор. 225—233; Ю. Л. Щ а п о в а .  О происхождении некоторых типов 
древнерусских бус.— СА, 1962, N° 2, стор. 81—96.

2 Ю. Л. Щ а п о в а .  Стеклянные бусы древнего Новгорода.—МИА СССР, 1956, 
N° 55, стор. 172—174.
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Таким чином, скляні намистини Воїня, незважаючи на їх незначну 
кількість, мають різні типо-хронологічні і технологічні характеристики, 
а отже, різні джерела походження. Частину можна вважати руського 
(місцевого) виробництва, що існувало в Києві з середини XI ст. до са
мого захоплення і зруйнування міста татаро-монголами. Другі, виготов
лені з трубочок, очевидно, належать до передньосхідних. Велика кіль
кість їх надходила у Європу, Азію і Африку в І тисячолітті н. е. і в пер
ших десятиріччях II тисячоліття.

Судячи з ряду аналогій, ці типи намистин співіснували недовго. 
Треба гадати, що воїнський комплекс утворювався починаючи з X ст. 
Продовження цього процесу може бути пов’язане з виготовленням 
руських намистин в Києві.

Крім намистин виявлені скляні персні. їх небагато, всього вісім. 
А втім, як це вже не раз зазначалося, вони — досить рідкісна річ у схід
нослов’янському наборі прикрас3. Проте завдяки відносно великій серії 
новгородських перснів скляні персні Воїня можна датувати, врахував
ши форму перерізу і колір скла 4. Жовті плосковипуклі зустрічаються 
в XI ст.; раніше вони не відомі, пізніше — трапляються дуже рідко. Сині 
(бірюзові) гладкі побутували з середини XI ст. протягом всього домон- 
гольського періоду. Персні такого кольору з щитком відомі в XII ст. 
Кручені зустрічаються дуже рідко; можливо, воїнський — один з пер
ших, що публікується. Київське виробництво основної маси древньору- 
ських перснів поки що не викликає сумніву.

Отже, типо-хронологічний аналіз дозволяє визначити час, протягом 
якого складався комплекс скляних виробів Воїня. Це — XI — 40-і роки 
XIII ст.

На основі наведених ознак, перевірених на цілому ряді пам’ятників, 
існування (побутування) скляних намистин і перснів, враховуючи всі 
можливості, слід відносити до кінця X — ЗО—40-х років XIII ст. Цим 
часом треба датувати і скляні браслети з Воїня.

Скляні браслети, як відомо, улюблені жіночі прикраси. В міських 
культурних шарах їх знахідки нараховуються сотнями, нерідко навіть 
тисячами. У Воїні їх відносно небагато, всього 64. Це перша відмінність, 
яку можна було і не брати до уваги, коли б не одна обставина, що 
посилює її,— незвичайна для браслетів древньої Русі кольорова гама: 
синіх — 37, жовтих — 4, зелених — 2, коричневих— 1, невизначеного ко
льору— 12. Серед древньоруських браслетів основну масу становлять 
бірюзові, фіолетові, зелені, жовті, коричневі; сині за кількістю знахідок 
займають одне з останніх місць5. Незвичайне для древньої Русі і спів
відношення форм браслетів: напівкруглі і тригранні становлять у Воїні 
половину всіх знахідок, в той час як в інших древньоруських містах вони 
трапляються рідко. Отже, відносно невелика кількість знахідок брасле
тів і переважання серед них напівкруглих" відрізняє воїнські від древ-

3 Е. О л ь ч а к. Производство стеклянных перстней на славянской территории в 
средние века.— СА, 1959, № 3, стор. 84—87.

4 Ю. Л. Щ а п о в а .  Стеклянные изделия древнего Новгорода.— МИА СССР, 1963, 
№ 117, стор. 106—115.

5 М. Д. П о л у б о я р и н о в а .  Стеклянные браслеты древнего Новгорода.— МИА 
СССР, 1963, № 147, стор. 175— 177.
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ньоруських в цілому і зближує їх з браслетами Саркела 6, Тмутарака- 
н і7, Криму8. В той же час частина браслетів Воїня подібна до древньо- 
руських і кольором (жовті, зелені, оливкові), і формою (гладкі, округлі, 
кручені), і складом скла. Досліджено, правда, склад тільки одного 
такого браслета (ан. 324: 23, інв. № 5052), але серія аналогічних ана
лізів (з інших місць) підкріплює наше припущення, що воїнські брасле
ти— древньоруські. Методом виключення можна встановити, що до гру
пи здогадно древньоруських браслетів у Воїні можна віднести 19 ек
земплярів.

Склад синіх браслетів вивчений досить докладно — досліджено сім. 
На перший погляд може здатися, що підстави для дальших побудов 
занадто хиткі і треба збільшити число визначень. Але слід врахувати, 
що сам комплекс малий, матеріалу для статистичного обгрунтування 
або доведення будь-якого припущення недостатньо. А раз так, то можна 
обмежитись розглядом окремих прикладів, вдавшись до аналогій. Зго
дом, коли досить детально буде вивчене древньоруське скло, можна буде 
повернутися до вивчення воїнського матеріалу, щоб оцінити значення 
здогадок, які висуваються зараз.

Скло шести досліджених браслетів може бути розподілено між чо
тирма класами. Один гладкий круглий браслет (ан. 324 : 18), виготовле
ний з натрієво-кальцієво-кремнеземного скла (табл. 1). Синій колір 
одержано за допомогою окису кобальту; шкідливі впливи окисів таких 
металів, як Сг, V, Мо, Ті тощо, нейтралізовані окисом марганцю. По
верхню браслета вкриває плівка райдужної патини. Така ж плівка вкри
ває і решту браслетів, склад яких вивчено. Один із них виготовлено 
з калієво-натрієво-магнієво-кальцієво-кремнеземного скла (ан. 330: 19), 
три (ан. 324: 19—20) — з натрієво-магнієво-кальцієво-кремнеземного.

Браслети аналогічних форм і складу та збереженості скла широко 
відомі в Херсонесі, Керчі, Чуфут-Кале, Тмутаракані, Саркелі — Білій 
Вежі, зустрічаються вони в Києві, в ряді міст навколо Києва і зрідка 
далеко від нього: в Смоленську, Новгороді, Новогрудку, Пірові. Вони 
завжди пов’язувались з півднем — Причорномор’ям або Візантією. 
Незважаючи на відсутність прямих свідчень і доказів, ця дум
ка міцно утвердилася, та не стільки в літературі, скільки в усній 
передачі.

Недавні дослідження браслетів Саркела і Тмутаракані дають мож
ливість підійти до визначення їх походження більш серйозно, грунтую
чись на знахідках і порівнянні форм, складу і збереженості скла. Заува
жимо, що частина синіх браслетів чудово збереглась — до цього часу 
вони яскраві, блискучі, іноді з простим малюнком. Зовнішня подібність 
воїнських браслетів до браслетів Саркела, Тмутаракані і Криму до
повнюється однаковим складом скла, з якого вони виготовлені.

6 3. А. Л ь в о в а .  Стеклянные браслеты и бусы Саркела — Белой Вежи.— МИА 
СССР, 1959, № 75, стор. 307—323.

7 Ю Л. Щ а п о в а .  Стеклянные изделия Тмутаракани.— Керамика и стекло Тму
таракани М., 1964, стор 102— 119.

8 В. В. К р о п о т к и н .  О производстве стекла и стеклянных изделий в средне
вековых городах Северного Причорноморья и на Руси.— КСИИМК, вып. 68, 1957, 
стор. 35—44.
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В Тмутаракані відомі браслети всіх складів9, причому якщо брас
лети типу Na — Mg — Са — Si і К — Na — Mg — Ca — Si в однаковій 
мірі відомі в Криму і на Кавказі, то браслети із скла типу Na — Са — Si 
здогадно пов’язуються тільки з Тмутараканню. Там вироби з цього скла 
існують протягом IX—XI ст. безперервно, зберігаючи спокійну, рівну, 
одновершинну форму. Крім того, одна з небагатьох знахідок так званих 
відходів виробництва — прямого відрізка дроту — за складом скла на
лежить до цього ж класу.

Отже, група браслетів, що описується, складається в цілому не 
тільки з браслетів північнопричорноморського походження. Певну части
ну їх, правда, здогадно, можна пов’язувати з Тмутараканню. На жаль, 
колекція браслетів з Воїня не досить велика, щоб можна було визначити 
питому вагу тмутараканського або причорноморського імпорту в півден
ні міста древньої Русі XI—XII ст.

За аналогією з Саркелом і Тмутаракан
ню браслети, чудове збереження скла яких 
викликає подив, можна пов’язувати з скло
робними майстернями Візантійської імперії. 
Якщо перейти на мову цифр і процентів, то 
співвідношення у Воїні браслетів власне ві
зантійського виробництва, майстерень Кри
му і Тмутаракані, пов’язаних з Візантією, 
і древньоруських може мати такий вигляд 
(табл. 2).

Розглянемо ще знахідки скляного посу
ду Воїня. Всього тут знайдено чотири улам
ки посудин. Один з них являє собою денце 
посудини, що за формою подібне до знайде

ного в Галичі і опублікованого Я. Пастернаком10 11. Завдяки аналогіям 
можна встановити дату і походження посудини. Вона виготовлена з жов
того скла, яке зараз вкрито сіткою дрібних тріщин, в деяких місцях по
чався процес відшаровування. Посудини аналогічної форми з скла, що
3 часом змінювалося подібним чином, виготовлялись у Києві з середини 
XI ст. до 1240 р .11

З двох денець посудин однакової форми докладно досліджувалося 
одне (№ 2377, ан. 324:24). Воно плоске, на піддоні, джгут діаметром
4 мм укладений під денце в півтора оберти. Посудина виготовлена з 
натрієво-кальцієво-кремнеземного скла, ясно-фіолетового кольору. На 
жаль, прямі паралелі посудин такої форми серед руських старожит- 
ностей невідомі. Склад скла мало допомагає розв’язанню питання по
ходження посудин через те, що з такого скла виготовлявся посуд з най- 
древніших епох аж до наших днів.

Зелена висока ручка виготовлена з свинцево-кремнеземного скла 
(№ 252, ан. 324:17). Ручки подібної форми не часто зустрічаються в

Т а б л и ц я  2
Походження воїнських 

браслетів

К і л ь 
к і с т ь %

Візантія 
Північне При

чорномор’я

5 7,81

40 62,5
Русь 19 29,68

Разом 64 99,99

9 Один воїнський браслет виготовлено з калієво-свинцево-кремнеземного скла.
10 Я. П а с т е р н а к .  Старий Галич, Краків — Львів, 1944, стор. 140, рис. 48.
11 Ю. Л. Щ а п о в а .  Применение качественного спектрального анализа при изуче

нии истории стеклоделия древней Руси.— С А, 1960, № 1, стор. 99—101.



домонгольський час. Вони, як правило, виготовлені з жовтого скла, 
воїнська — з зеленого. Це розширяє наші уявлення про характер 
й художні риси древньоруського скляного посуду.

Невеликий уламок синьої (ультрамаринової) посудини — стінка 
й частина ручки (№ 189) поповнює серію візантійських виробів, знайде
них у Воїні. На стінці посудини видно сліди розпису золотом по склу 
без захисного шару. Посудини, розписані таким чином, зустрічаються 
у вигляді поодиноких знахідок на досить широкій території древньої 
Русі12.

Вироби з скла, зібрані в результаті розкопок Воїня, являють собою 
досить складний комплекс, що датується рубежем X—XI ст.— 1240 р. 
Воїнські вироби з скла в комплексі -відрізняються від звичайних міських 
комплексів древньої Русі. У Воїні відносно більше північночорномор- 
ських браслетів в порівнянні з знахідками їх в інших древньоруських 
містах і в порівнянні із знахідками руських браслетів у самому Воїні.

Інші вироби з скла: намистини, персні, посуд — типові для древ
ньої Русі. Особливості'форм й кольору браслетів, очевидно, можна пояс
нити окраїнним положенням Воїня відносно руських центрів, сприятли
вим місцеположенням на торгових шляхах і активно розвинутим 
в X—XI ст. виробництвом браслетів у Тмутаракані і, можливо, в деяких 
містах Криму.

12 Ю. Л. Щ а п о в а .  Стеклянные изделия древнего Новгорода.— МИА СССР, 1963, 
№ 117, стор. 115—138; Р. М. Д ж а н п о л а д я н .  Два стеклянных сосуда из Новгоро
да.— ВВ, 1961, т. XXI, стор. 166—171; Ф. Д. Г у р е в и ч .  Об окольном городе летопис
ного Новгорода X—XIII вв.— СА, 1962, № 1, стор. 243; М. Д. П о л у,б о я р и н о в а. 
Стеклянная посуда древнего Турова.— СА, 1963, № 4, стор. 233—238.



Д О Д А Т О К  III

Речі ранніх часів:
1 — уламок кам’яної ливарної формочки епохи бронзи для відливки кельта; 2 — ула
мок кам’яної сокири-молота епохи бронзи; З — уламок неолітичної посудини; 4, 5 — 
уламки посудин епохи бронзи; 6, 7 — уламки посудин передскіфського часу; 8, 9 — 
бронзові наконечники стріл скіфського часу; 10 — уламок кістяної псалії епохи брон
зи; 11 — горщик роменської культури; 12 — уламок посудини скіфського часу; 13 — ке
рамічний хлібець; 14, 15 — уламки посудин роменської культури.



Таблиця II

Залізні знаряддя виробництва:
1, 4 — сокири; 2, 3 — тесла; 5 — уламок пилки-ножовки; 6 — пружинні ножиці; 7 — уламок серпа;

* 8 — чересло від плуга.



Таблиця III

Речі рибальства:
/ — ості; 2—5 гачки; 6, 7 — кам’яні грузила; 8 — плішня; 9 — заклепка від човна.



Т а б л и ц я  IV

Залізні знаряддя виробництва:
1 — коваделко; 2 — молот-кувалда; 3 — уламок ковальських кліщів; 4—7 — долота.



Т а б л и ц я  V

Металеві, кам’яні і керамічні вироби:
1, 2 — залізні стилі; 3—5 — бронзові булавки; 6, 16 — шиферні ливарні формочки; 7 — 
залізний пломбір; 8, 9 — свинцеві грузки; 10 — бронзова бляшка; 11 — уламок керамічної 
ливарної формочки; 12 — керамічний горщичок-іграшка; 13—15, 19 — бронзові і мідний 
браслети; 17 — бронзова підвіска від хороса; 18 — мідна кришечка з отворами; 20 — брон
зова лунниця.



1 — бронзовий кістень; 2, 7 — перехрестя шабель; 12 — залізна оковка піхов шаблі; 3—6, 8—11, 
13—20 — залізні наконечники стріл; 21 — вудила; 22, 23 — наконечники списів; 24 — бойова .сокира.



ТаЪлиця НІ

Керамічний посуд:
_  горщики; 4—7 — уламки горщиків; 8 — уламок глечика.
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Т а б л и ц я  VIII

Керамічний посуд: 
1—4 — горщики



Т а б л и ц я  I X

Керамічний та дерев’яний посуд:
1—3 — горщики; 4 — глечик; 5 — дерев’яна миска; 6 — дерев’яна чаша.

\\
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Профілі вінець горщиків: 1—32.



Таблиця XI

Клейма на денцях керамічного посуду: 1—34.



Таблиця XII

1 ■ »»1 j
Керамічний посуд:

1, 2, 4 — амфори; 8, 5 — глечики.



Т а б л и ц я  Х Ш

Амфорний посуй з графіту:
1 — амфора-корчага; 2—8 — уламки амфор.



Т а б л и ц я  X I V

Залізні побутові речі:
1—10, 16 — ключі; / /  — уламок пружини від дверного замка; 12 — замочок; 13 — замок від кін
ських пут; 14, 15 — кресала; 17 — підківка від чобота; 18 — дереволазний шип; 19 — ручка від

скриньки; 20—24 — ножі.



Т а б л и ц я  X V

Бронзові вироби:
/  — дзвін; 2 — покришка; 3—4 — лампадки; 5 — дзвоник.



ггг
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Тоблиия X V I

Бронзові і срібні вироби:
/  _  бронзова пряжка-фібула; 2—5, 8, 9, 11 — бронзові пряжки від поясів; 6 — бронзовий наконечник 
від пояса; 7 — бронзова булавка; 10, 12, 13, 18 — бронзові застібки від книг; 14 — срібна бляшка; 
15, 16 — бронзові підвіски від лампадок; 17 — срібний хрест; 19 — бронзовий гудзик-бубонець; 20 — 
бронзовий перстень; 21 — бронзовий дзвіночок; 22 — бронзова підвіска-тільник; 23 — бронзова со-

кирка-амулет.
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Таблиия XVУ/

Побутові речі та прикраси:
/, 2, 4, 5 — керамічні писанки; 6 — кам’яне яйце; З — керамічна фігурка воїна; 7 
18 — уламки скляних браслетів; 22 — уламок скляного персня; 9, 15, 16, 23, 24, 28- 
ни; 19, 20, 21, 26, 27, 29 — сердолікові намистини; 12 — черепашка-підвіска; 13 — 
25 — денце скляної посудини; ЗО, 31,,32, 35 — шиферні прясла; 34, 36 — керамічні 
м'яне прясло; 37 — перламутровий натільний хрестик.

33
іЦ

37

, 8, 10, 11, Ї4, 17, 
— скляні намисти- 
янтарна підвіска; 

прясла; 33 — ка-



Тай лииfi X V I I I

3
Роги оленя із слідами обробки: 1—3.



Таблиия XIX

Кістяні вироби:
/  — молоток; 2 — виріб невідомого призначення; 3 — лощило; 4 — пристрій для витягування ри
бальських сіток; 5 — булава; 6, 11 — заготовки; 7, 9, 10 — уламки кістенів; 8 — уламок виробу 
невідомого призначення.



Т а б л и и я  X X

Гребінці:
1—8 — кістяні; 9 — дерев’яний.



Таблиця XXI

Кістяні вироби:
1—5 — проколки; 6, 8 — заготовки; 7 , 9  — трубочки; 10—13 — колодки для ножів; 14—21 
застібки-цурки.



Таблиия XXII

Кістяні вироби:
/  — заготовка накладок для складних луків; 2 — виріб невідомого призначення з зображен
ням лука; 3, 4, 6 — петлі від сагайдаків; 5 — накладка від складного лука; 7, 8 — уламки 

пластинок; 9 — виріб невідомого призначення; 10—16 — наконечники стріл.



Таблиця ХХУ//

> ■ ■_і і >

Кістяні похідні сільниці:
1, 2, 4—6 — сільниці з Воїня; 3 — сільниця з городища в урочищі Палянівщнна біля 
с. Жовніна.



Таблиця X X I V

-i___і__ і
Кістяні вироби:

У, 2, 4 — псалії; З — ножик-амулет; 5 — застібка від скриньки; 6, 7, 9 — вироби невідомого призна
чення; 8, 10, 11 — застібки від недоуздків; 12 — заготовка з рогу оленя; 13 — амулет з епіфізу людини.



Таблиия XXV

Кістяні вироби:
1, 4, 5, 8—11, 14 — орнаментовані вироби невідомого призначення; 2, 3, 6 — навершя рукояток кан
чуків; 7 — гольник; 12 — уламок штампа для нанесення орнаменту на керамічний посуд; 13, 15, 
19 — ручки; 16—18 — пристрої для сукання ниток.



Тадпиия XXVI

І__ І__ І__ І__ І__ І

Гральні кості (астрагали): 1—10.



Таблиця XXVII

Висла печатка, монети та вагові гирі:
/  — печатка X—XI ст.; 2 — візантійська мідна монета імператора Михайла IV; 
З — візантійська мідна монета імператриці Феодори; 4 .— візантійська мідна монета; 
5 — візантійська мідна монета імператора Романа III; 6 — візантійська мідна монета 
імператора Костянтина X; 7—8 — свинцеві вагові гирі.



P e з ю м e ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД ВОИНЬ

На юге Киевской Руси, при впадении Сулы в Днепр, 
находился город Воинь. Город был основан в 80-х годах X в. великим 
киевским князем Владимиром Святославичем как одна из крепостей на 
границах государства.

Около трех веков стоял Воинь на страже русских земель, оправды
вая свое символическое название. Такие города, как Воинь, современ
ники называли «сторожами» земли Русской, заставами богатырскими. 
Сохранились летописные сведения о том, как Воинь сдерживал вторже
ния кочевников — торков и половцев, терпевших поражения под его 
стенами.

Археологические исследования, проводившиеся в 1956—1959 гг., 
дали возможность восстановить внешний вид Воиня. Город был распо
ложен на правом берегу Сулы среди широкой поймы, окружен со всех 
сторон заливами, озерами и лесами. Площадь его около 28 га. Город 
делился на две части: детинец (или кремль) и посад. Детинец занимал 
около 5 га, был обнесен мощной стеной, состоявшей из поставленных 
в ряд деревянных срубов — городен, засыпанных землей. Над городнями 
находились заборала, усиливавшие стены и защищавшие оборонявших
ся от вражеских стрел. С внешней стороны стены проходил ров. Частью 
оборонных сооружений Воиня были башни, размещавшиеся в местах, 
наиболее удобных для ведения боя. Детинец соединялся с посадом воро
тами, защищенными башней и подъемным мостом.

В Воине имелась укрепленная гавань. Для сооружения ее исполь
зовали залив Сулы, заходивший полукругом в детинец за линию укреп
ления. От ворот к пристани в гавань вела мощеная дорога.

Детинец был застроен различными помещениями. Вдоль крепостной 
стены разместились так называемые клети — деревянные срубы, кон
структивно связанные с городнями. Таких клетей в Воине было
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около 100. Очевидно, они принадлежали военному гарнизону, составляв
шему одну военно-тактическую единицу, известную в летописях под 
названием сотни. В других местах детинца находились обособленные 
наземные помещения и полуземлянки, принадлежавшие ремесленникам 
и торговцам.

Вещи, обнаруженные раскопками, раскрывают картину жизни оби
тателей Воиня. Различное оружие— мечи, сабли, боевые топоры, копья 
и проч.— свидетельствует о существовании военного сословия, играв
шего в жизни Воиня главную роль. Следами жизни и труда ремеслен
ников являются кузнечные, слесарные, литейные, деревообрабатываю
щие и другие инструменты, а также разнообразные изделия из металла, 
дерева, кости, камня и проч. Много найдено в Воине привозных вещей, 
что свидетельствует о развитой здесь торговле.

Население Воиня аанималось также земледелием, скотоводством, 
разными промыслами, о чем говорят находки земледельческих орудий, 
остеологических остатков, орудий охоты и рыболовства.

Оружие и орудия труда во многих случаях были найдены в одних 
и тех же помещениях, ими пользовались одни и те же люди. Воины, со
ставлявшие гарнизон Воиня, в свободное от основных обязанностей вре
мя, занимались производительным трудом. Вместе с тем в Воине было 
и население, занимавшееся только различными отраслями производства, 
особенно теми, которые обеспечивали военные нужды.

Судьба Воиня подобна судьбе многих других древних городов. Как 
пограничная застава, город неоднократно подвергался нападениям, чаще 
всего заканчивавшихся поражением врага.

Однако нападение половцев в 1184 г. во главе с ханом Кончатсом 
было для городов Посулья, в том числе и для Воиня, трагично. По вы
ражению летописца, Кончак «снеся Сулу». Воинь постигла катастрофа. 
Весь город сгорел, но люди успели уйти из горящего города, забрав с со
бой все, что можно было взять. Вскоре жизнь в Воине возобновилась. 
Отстроены были крепостные стены и жилища. Жизнь в городе продолжа
лась до татарского нашествия, когда он был окончательно разрушен. 
Оставшееся население переселилось в другое место, неподалеку от ста
рого города, где возникло село Воинцы. Сейчас то место, где стоял Воинь 
и найдены его остатки, покрыто водами Кременчугского моря. От горо
дища Воиня остался лишь небольшой островок. Морские волны вымы
вают с берегов островка отдельные предметы, принадлежавшие жителям 
одного из крупных древних городов.
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