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шкоди німецьким землям. Зв’язки Богдана Хмельницького з Москвою, 
Молдавією, Валахією, Царгородом, Кримом як ніколи загрожували Речі 
Посполитій. На червень 1653 року польський король очікував війни, в якій 
аж ніяк не відчував себе переможцем. Вiдштовхнутий сучасниками, чужий 
серед своїх у Бересті 3 травня 1653 року, під час дебатів після сейму, воєвода 
й сенатор Адам Кисіль помер. Поцінування його заслуг відбулося якось 
непомітно через складну політичну обстановку. Тіло великого дипломата 
було перевезено на Волинь у родовий маєток Низкиничі, де й поховано в 
підземеллі Свято-Успенської церкви, котра була споруджена на кошти 
воєводи [3]. 

Роль Адама Киселя так і залишилася належно не оціненою. Славетна 
постать Адама Киселя сьогодні як ніколи потребує уваги. Своєю невтомною 
працею Адам Кисіль досяг у Польщі, громадянином якої був, почесного 
звання сенатора, якого не зміг отримати жодний український шляхтич. 
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Історія археологічних досліджень городища «Вали» у м. Володимирі-
Волинському 

В середньовічній історії та археології Володимира досі залишається 
чимало прогалин, які потребують ґрунтовного вивчення та опрацювання. 
Зокрема, однією з таких є проблема дослідження городища «Вали» – 
пам’ятки археології національного значення періоду середньовіччя, 
розташованої в самому центрі літописного міста Володимира та сучасного 
Володимира-Волинського. Її роль в історичних процесах міста в минулому 
впродовж тривалого часу привертала увагу значної кількості дослідників. 

Вперше городище як об’єкт для досліджень почало розглядатися ще у 
другій половині XIX ст., однак в цей період його систематичні дослідження 
ще не проводилися, оскільки основну увагу дослідників привертали інші 
історичні об’єкти міста (Успенський собор та урочище «Стара катедра» на 
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західній околиці Володимира) [2; 3]. Візуальні дослідження на території 
городища проводились місцевим краєзнавцем О. М. Дверницьким [3, 10] та 
професором Київського університету В. Б. Антоновичем [1, 63]. Під час 
земляних робіт на території городища, де тоді розташовувалася міська 
в’язниця, членами братства було зафіксовано випадкове виявлення решток 
цегляного замку [14, 14]. Однак тогочасні дослідники ще не звертали увагу 
на саме городище як на археологічний та архітектурний об’єкт. 

Лише на початку – у першій половині XX ст. городище стало 
спеціальним об’єктом уваги дослідників. Зокрема, активну роботу в 
напрямку дослідження та збереження пам’яток архітектури, в тому числі 
оборонної, проводило Волинське краєзнавче товариство, на засіданнях якого, 
поміж іншим, розглядалося питання видання монографії про городища на 
території Володимирського повіту. У 1931 р. у річному звіті про роботу 
Волинського музею було зазначено, що працівники товариства створили 
картотеку городищ, замчиськ та валів на території Волині [14, 18–19]. Отож, 
дослідниками було зроблено перші спроби узагальнення та систематизації 
наявної інформації про археологічні пам’ятки Волині, зокрема і городище у 
Володимирі. 

В період між двома світовими війнами Володимир входив до складу II 
Речі Посполитої. В цей час особливу увагу дослідженню городища приділяв 
історик, археолог та краєзнавець, уродженець Володимира Олександр 
Цинкаловський (1898–1983). У своїй праці «Матеріяли до археології 
Володимирського повіту», вміщеній у збірнику праць історико-філософської 
секції Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) [15], він ретельно 
обстежує городище і подає його докладний опис в контексті різних аспектів – 
природно-географічних умов розташування, його топографічної структури, 
розташування відносно інших оборонних укріплень Володимира, а також 
об’єктів, розташованих безпосередньо на самому городищі – в’язниці, 
збудованої у XIX ст. Окрім власне опису городища, дослідник також склав 
так званий «Плян м. Володимира» – топографічну картосхему міста станом 
на першу половину XX ст. із позначенням та описом усіх важливих 
топографічних об’єктів Володимира, які тією чи іншою мірою збереглися на 
час написання праці. Важливим є те, що Цинкаловський у своєму 
дослідженні зазначає дані про зміни форми городища – як природні, так і 
штучні, які відбувалися останнім часом. Враховуючи докладність наведених 
даних та фаховість, з якою їх було зібрано і подано, працю Цинкаловського 
можна відзначити як надзвичайно важливе джерело для вивчення городища 
«Вали». Інформацію про городище дослідник подає також і в укладеному 
ним історико-краєзнавчому словнику «Стара Волинь і Волинське Полісся», 
де у довідниковій формі було подано історичні відомості про населені пункти 
Волині [16]. 

Подальші дослідження городища проводилися вже після Другої 
світової війни, коли Володимир остаточно увійшов до складу УРСР та СРСР. 
В цей період археологічні об’єкти міста досліджуються археологами з 
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Ленінграда, оскільки на той час західноукраїнські землі, в тому числі і 
Волинь, потрапляють до їхнього поля зору як територія колишніх князівств 
Давньої Русі. У перші роки після завершення війни з ленінградськими 
колегами співпрацював і О. Цинкаловський, який допоміг їм ознайомитися з 
археологічними пам’ятками Волині [14, 22]. В 50-х рр. XX ст. у Володимирі 
проводить розкопки археолог М. Каргер, основним об’єктом уваги якого 
було урочище Михайлівщина, де розташовувалися залишки храмів княжої 
доби. Спеціаліст з давньоруської архітектури Ленінградського відділення 
Інституту археології АН СРСР П.О. Раппопорт у 1960-х рр. провів 
обстеження городища; результати його він виклав у своїй виданій у 1967 р. 
праці «Военное зодчество западнорусских земель» [13]. П. Раппопорт провів 
топографічні дослідження городища (Рис. 1) і висловив думку, що воно 
належить до городищ так званого «волинського типу». У своїй праці 
Раппопорт називає городище дитинцем давньоруського Володимира, вслід за 
ним такої ж думки у своїх працях дотримуються деякі інші дослідники, 
зокрема М. Кучинко [5; 6; 7] та С. Терський [14], однак дана думка підлягає 
сумніву і з цього приводу існує проблема, навколо якої ведеться дискусія 
[11]. 

Власне ж на городищі розкопки розпочалися вже у 70-х рр. під 
керівництвом луцького археолога М. Кучинка за участі володимирського 
краєзнавця, історика та музейника П. Заклекти [6, 322–323; 7, 349–350]. У 
1975–1976 рр. в ході двох експедицій було розкопано західну частину 
внутрішнього дворику городища загальною площею 200 м2. В 1975 р. на 
території городища було закладено, а у 1976 р. повністю досліджено два 
розкопи: перший (80 м2) – в 15 м на південь від в'їзду на дитинець, другий (20 
м2) – в основі західної частини валу. Культурний шар досягав 4–4,2 м. На 
дослідженій площі було відкрито напівземлянкове житло, дві господарських 
споруди, яму для відходів та частину кам’яної стіни. В заповненні об’єктів 
було знайдено кераміку XI–XII ст., фрагменти скляних та металевих прикрас, 
а також зоологічний матеріал (кістки тварин). В культурному шарі було 
знайдено металеві знаряддя праці, елементи озброєння та кінської збруї, а 
також кераміку різних періодів, нижня межа якої починається від X ст. У 
давньоруському шарі, зокрема, було простежено залишки трьох різночасових 
наземних зрубних будівель, які М. Кучинком були датовані від межі X–XI до 
XII ст. Було також відкрито і досліджено на довжині 10 м фрагмент кам’яної 
стіни в північно-західній частині дитинця у підніжжя валу висотою 3,4 м, 
складеної з вапнякових брил на розчині. Як вважав тоді М. Кучинко, стіна 
могла бути частиною деякої монументальної споруди XIII–XIV ст., що 
пізніше і підтвердилося – стіна була частиною замку польського короля 
Казимира Великого, спорудженого по периметру стародавнього валу, біля 
основи внутрішнього схилу і, частково, врізаного в нього [7, 349]. 

Розкопки М. Кучинка дали поштовх для подальших археологічних 
досліджень городища. В той же самий час, у 1975–1976 рр., на городищі 
проводила розкопки ленінградська дослідниця М. Малевська-Малевич 
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(Малевська) [8, 327–328; 9, 354–355] з метою пошуку літописної церкви 
Йоакима і Анни, згаданої під 1291 р. Розкопки велися в південно-західній 
частині дитинця. В культурному шарі на глибині 0,35–0,45 м було виявлено 
частину згорілої зрубної будівлі з двома круглими глинобитними печами, що 
хронологічно змінили одна одну; за керамікою Малевська-Малевич датувала 
споруду XV або XVI ст. На глибині 0,5–0,6 м відкрита прямокутна в плані 
цегляна піч (1,65х1,70 м) з глинобитною підлогою. Її основу було викладено 
з жовтої, а стінки – з червоної цегли зі слідами білого вапняного та 
цем’янкового розчину. Розвал церкви було виявлено на глибині 0,6–0,8 м; у 
ньому було виявлено залишки брускової жолобкової цегли зі слідами 
цем’янкового розчину, два уламки керамічних поливних плиток підлоги, 
великі шматки свинцю від покрівлі і частину бронзового дзвону [9, 355]. 
Однак дослідження М. Малевської, на жаль, не дали змоги однозначно 
встановити наявність на городищі літописної церкви 1291 р. 

Розкопки М. Кучинка та М. Малевської-Малевич, по суті, заклали базу 
для подальших археологічних досліджень городища. Подальші дослідження 
на території городища проводилися вже в XXI ст. У 2011–2013 рр. рятівною 
археологічною експедицією під керівництвом луцьких дослідників 
Златогорського О. Є. та Панишка С. Д. на території городища було 
досліджено ділянку розмірами 50х20 м на сході внутрішнього дворику – за 
20,0 м на південний схід від сторожки [4, 4]. В ході розкопок було 
досліджено залишки стіни та вежі мурованого замку Казимира Великого, а 
також виявлено та ексгумовано жертв масових розстрілів в’язнів Володимир-
Волинської тюрми 22–24 червня 1941 р. В результаті досліджень у південно-
східному куті дитинця було виявлено дві потужні стіни, складені із рваного 
необробленого вапняку. Стіна №1, простежена у межах розкопу на протязі 
8,50 м, проходила в цілому паралельно східній ділянці валу городища. Її 
ширина становила 2,40–2,70 м. На верхньому краї кладки стіни, з її 
внутрішнього, звернутого до центру городища боку збереглося до трьох 
рядів кладки з брусчатої цегли XIV–XV ст. Встановлено, що тільки верхня 
частина кладки висотою до 1,0 м становила власне стіну, а нижче під нею 
знаходився фундамент, який простежувався на глибину 3,6 м і впускався у 
шар світлої глини. Від стіни №1, перпендикулярно до неї, у східному 
напрямку відходила стіна №2 шириною 2,10 м. У межах розкопу вона 
простежувалась на довжину 2,70 м. За матеріалом та характером кладки вона 
була схожою на стіну №1 і, можливо, являла собою елемент оборонної башти 
[10, 324–326]. Як зауважує С. Панишко, оскільки існування 
Володимирського замку Казимира хронологічно вкладається у два 
календарних роки, можна констатувати той факт, що він фактично є 
еталоном для мурованих оборонних споруд свого часу, причому це 
стосується датування будівельних матеріалів, прийомів, використаних при 
його спорудженні, а також унікальних темпів зведення фортеці [10, 326–327]. 
Дослідження, проведені О. Златогорським та С. Панишком, заповнюють 
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значну частину прогалин щодо історії городища і дають поштовх для 
подальших досліджень.  

Восени 2018 р. автором статті у складі експедиції Інституту археології 
НАН України під керівництвом А. В. Петраускаса було проведено 
дослідження на західній частині валу дитинця поруч із в’їздом на городище 
[12, 16–17]. На західному торці валу було закладено траншею розмірами 
11х2 м, яка прокладалася уступами, які на 1–1,5 м заглиблювались у 
центральну частину валу. В результаті досліджень було виявлено культурний 
шар, у якому було знайдено ліпну та ранньогончарну кераміку, імовірно, IX–
X ст., а також кераміку доби бронзи та раннього залізного віку. Отже, 
отримані результати дозволили частково підтвердити припущення про 
зведення валів городища не пізніше початку XI ст., однак для встановлення 
більш точних результатів та отримання остаточних висновків потрібні більш 
ґрунтовні дослідження. 

Отже, городище «Вали» – пам’ятка археології національного значення, 
розташована у м. Володимирі-Волинському – є досить цікавим з точки зору 
науки об’єктом. Її дослідження, які розпочалися ще з другої половини XIX 
ст., набули особливої активності наприкінці XX – на початку XXI ст. і 
тривають досі. В цілому за висновками проведених досліджень можемо 
констатувати, що городище «Вали» як об’єкт історії та археології вивчено ще 
недостатньо, а тому потребує подальших досліджень, в тому числі 
археологічних, для встановлення вичерпної і точної картини його ролі в 
історії міста від часу його заснування і до сьогодні. 

 
Рисунок. Городище у м. Володимир-Волинський. Рисунок П. О. Раппопорта 
[13, 69] 
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 Анатолій Пісоцький 
м. Володимир-Волинський 

 
Володимир-Волинський чи Володимир 

 
В історичних документах, зокрема, в «Повісті времяних літ» назва міста 

Володимир відома за 988 рік, коли київський князь Володимир 
Святославович передав в уділ місто своєму сину Борису, якого згодом 
перевів князювати до Ростова, а невдовзі на володимирський стіл посадив 
Всеволода [3; 363]. Але ж місто існувало і до князя Володимира. Правду 
писав волинський історик та археолог Олександр Цинкаловський, що минуле 
міста «криється в зеленій минувшині» [12; 222]. У свій час російський 
історик В.М. Татищев наводив дату 992 роком [5; 70]. На жаль, не збереглися 
ті першоджерела на які історик посилався. Ми не можемо прив’язувати 
першу згадку до міста Ладомира, яке згадується в угорській хроніці Аноніма 
під назвою « Геста Гунгарорум» або Діяння угрів. Це одна лише одна згадка 
за 884 рік, коли в Ладомир ввійшли війська хана Альмоша, які йшли на захід. 
Після цього вони зупинились в Паннонії, тобто в Угорщині. Частина 
істориків дослідників вважають, що це місто Володимир. Відомо лише що 
археологи підтвердили існування міста над Лугом за ІХ ст. Виникло воно, 
безсумнівно, в дохристиянські часи. Як стверджував дослідник 
західноукраїнських діалектів Микола Корзонюк, багато населених пунктів 
мало основу власних слов'янських імен на зразок Літ,Віт,Мал,Мир,Ніг і інші. 
Від них і пішли назви міст Любомир,Мирослав,Володимир,можливо 
Ладомир. Дослідження М. Корзонюка в 70-80 рр. ХХ ст. не підтвердили в 
науці топоніма Ладомир. Відома особова назва в документі за 1377рік: 
«…верного нашого слугу именем рекучи Ладомир Волошин» (В.Розов 
Українські грамоти К.,1927. ) [4]. Чи можна вважати, що Ладомир місце 
будівництва човнів. Археологічні дослідження цього не підтверджують, а 
якщо це й так, то Ладомир географічно міг знаходитися,де ріка Луг впадає в 
Західний Буг. Ймовірніше, що місто названо в честь богині Лади, богині 
родючості,кохання,шлюбу. Лада перекладається «жива» (за Валерієм 
Войтовичем. Українська міфологія К.,2005,с.271)[1; 271]. Якщо зважити на 
початок швидкого розвитку західноукраїнських земель в ІХ ст.,розвиток 
товарно-грошових відносин, які складаються між заходом та сходом, то 
місто,яке виникло на роздоріжжі торгових шляхів до країн Західної Європи, 
було досить «живим» містом. А ось чи воно дійсно так називалось 
залишається і досі відкритою темою для наукової історичної дискусії. 
Правда, в церковній літературі ХVІІІ–ХІХ ст. стверджується, що стародавній 
Володимир колишній Ладомир. Так у своїй доповіді на ювілеї 900-ліття 


