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Михайло САГАЙДАК, Наталя ХАМАЙКО, 
Олексій КОМАР 

Поділ – один з найдавніших районів Києва, який від самого 
початку був основою економічного розвитку міста. Про-
відну роль у цьому відігравало топографічне положення 
пласкої ділянки між руслами Почайни й Дніпра з одного 

боку і київськими горами – з іншого, де розмістилися зручна гавань, 
припортова зона з інфраструктурою, ремісничі майстерні, торго-
вельна площа, церкви, кладовища й багатолюдні житлові квартали. 
Культурні нашарування охоплюють понад 1100 років історії від часів 
Руси-України до сьогодення, однак, незважаючи на високу історико-
культурну цінність свідчень минулого, що знаходяться у землі, їх да-
леко не завжди вдається детально дослідити. Як правило, цьому за-
важають виключно охоронний характер археологічних досліджень 
Подолу, щільність сучасної забудови, темпи та методи будівельних 
робіт, що обмежують можливості археологів у часі та площі робіт, 
вже не кажучи про непоодинокі випадки знищення технікою верх-
ньої частини  прошарків. 

Садиба на вул. Спаській, 35, розташована у кварталі між вулицями 
Почайнинською та Набережно-Луговою,  є одним з рідкісних поділь-
ських об’єктів, де охоронні археологічні розкопки вдалося провести 
протягом трьох сезонів – 2007-го, 2008 та 2011-го років1, хоча і тут 
досліджена площа у підсумку склала всього 362 м2. Завдяки довшо-

СПАСЬКИЙ РОЗКОП
давньокиївського Подолу
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му, ніж зазвичай, часу, виділеного для досліджень, на Спаському роз-
копі вдалося застосувати незвичну методику. Роботи 2007–2008 ро-
ків проводилися у стаціонарному режимі без втручання будівельної 
техніки. У сезоні 2011 року облаштування будівельного майданчика 
також обмежилося знесенням цегляної будівлі, без розриття котло-
вану. Тому від самого початку роботи велися вручну, що дозволило 
детально дослідити об’єкти, які залягали відносно високо, й отри-
мати низку комплексів XVII – початку XIX століття, включаючи гори-
зонт пожежі 1811 року. 

 За три сезони на Спаському розкопі загалом розкрито 120 об’єктів. 
Значна насиченість шарів створювала передумови для досліджень з 
підвищеною уважністю. Зняття верхніх шарів на основі супіску вело-
ся тонкими зачистками з фіксацією плям об’єктів на окремих планах 
та стратиграфічних профілях. Розчистка і вибірка об’єктів здійсню-
валась за допомогою дрібних допоміжних інструментів, а ґрунт із 
насиченіших археологічним матеріалом шарів та об’єктів додатково 
просівався, що дало змогу зібрати значну колекцію знахідок загаль-
ною кількістю близько 20 тис. одиниць.

Характерною особливістю подільських розкопів є чітке розмежу-
вання хронологічних горизонтів алювіальними та делювіальними 

прошарками, що утворювалися внаслідок наносів річкового піску 
дніпровськими повенями з одного боку та змивів ґрунту київських 
гір – з іншого. Це дає змогу чітко розділити історичні нашаруван-
ня за періодами відносної стабільності на ділянці. Умовно вони на-
зиваються культурними горизонтами через формування в процесі 
життєдіяльності людини. 

Загальна кількість виявлених на Спаському розкопі хронологічних 
горизонтів з рештками життєдіяльності (не рахуючи підгоризонтні 
розшарування та алювіальні відкладення) становить 25. Назви їм да-
валися ретроспективно, так що найбільш пізній горизонт отримав 
номер 1, а найбільш ранній – 25 відповідно. Вони поділяються на 
два значних періоди освоєння цієї ділянки: давньоруський (рубіж 
Х-ХІ – перша половина ХІІІ ст.) та новий і новітній час (ХVII–ХХ ст.), за-
лишаючи хронологічну лакуну від монгольського погрому Києва до 
розбудови міста в часи козаччини (середина ХІІІ  – початок ХVII ст.).

Територія київського Подолу не завжди була такою, як сьогодні. 
Початкова його площа кінця IX – X століття була значно меншою 
від нинішньої. Виходячи із сучасних висотних відміток рельєфу, 
М.  Сагайдаком запропоновано реконструкцію Подолу в Х століт-
ті як довгого клиновидного виступу (конусу виносів), що поступо-
во звужувався до Дніпра2. Розкопки 2011 року на вул. Спаській, 35 

Розміщення розкопів 
на вул. Спаській, 35

Методика археологічних досліджень: складання 
детальних планів, розбірка об’єктів уручну, 
пересівання вибраного культурного шару
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показали, що в першій половині Х століття виступу далі лінії вул. 
Почайнинської ще не було, а обжитий цей район був не раніше кін-
ця X  століття3. На початку цього століття, як свідчать дендродати 
зрубів з Контрактової площі та вулиць Верхній і Нижній Вал (913, 
900 та 901 рр. відповідно), заселення Подолу вийшло за кордон лінії 
вул. Костянтинівської, тоді як єдиний зруб з дендродатою IX століття 
закономірно відкритий вже під самою горою – на Житньому ринку 
(887 р.)4. Спаський розкоп потрапив якраз на стрілку зазначеного 
виносу, що зумовило меншу потужність наносів  та  вище залягання 
горизонтів відносно сусідніх ділянок. 

Найдавніші горизонти вдалося зафіксувати у розвідковому шур-
фі, який сягав 8 м від сучасної поверхні. На глибині 7,6 м (що відпо-
відає 91,34 м від рівня Балтійського моря) виявлено «абсолютний» 
подільський материк у вигляді однорідного твердого темно-сірого 
донного піску, багатометрова товща якого паралельно була дослі-
джена геологічним бурінням. Над ним залягав прошарок білого піс-
ку давнього пляжу, що відповідав сучасному рівню Дніпра, і яким у 
шурф активно надходили ґрунтові води. Вже на позначці 7,28–7,38 м  
відзначено появу дуже тонких делювіальних прошарків, що чергу-
валися з алювіальними, однак перший делювіальний горизонт з 
включенням трісок і вугликів, що маркували сліди життєдіяльності 
людини (горизонт 25), зафіксований на позначці 6,7–6,74 м. Над ним 
простежувалися два потужні піщані замиви (0,6 м), характерні для 
донних відкладень стоячих водоймищ, після чого з позначки 6,0-
6,1 м (горизонт 24) до 4,4 м (горизонт 14) спостерігається характерна 
картина чергування тонких суглинистих делювіальних прошарків зі 
значно потужнішими алювіальними (горизонти 15–24).

У площу розкопу потрапили частини двох давньоруських садиб, 
розділених масивним парканом, зорієнтованих вздовж осі пн-зх – 
пд-сх з незначним відхиленням на пн. Одну з них – садибу І – просте-
жено лише на ширину 6 м від паркану; садибу ІІ – на всю ї ї ширину, 
яка становила близько 20 м. Наявність третьої – садиби ІІІ – фіксу-
валася лише  маленькою ділянкою, що потрапила в розкоп. На жаль, 
розширити межі останнього, щоб з’ясувати повну довжину садиб та 
зафіксувати вулицю давньоруського часу, не було змоги. 

Давньоруська лінія забудови має відхилення близько 7º щодо чер-
воної лінії сучасної вулиці Спаської і спрямована в бік Дніпра. Забу-
дова на садибі I починається з горизонту 19, а на садибі II – 18, що за 
керамічним матеріалом належать до кінця Х – початку ХІ століття; 
у невеличкому фрагменті садиби III об’єкти зафіксовані з горизонту 
14б. Дерев’яний паркан між садибами І–ІІ за час формування гори-
зонтів 10–18 змінювався щонайменше чотири рази, з відхиленням від 
початкової лінії лише після потужного замиву (горизонт Н11), утво-
реного внаслідок сильної повені. Паркан між садибами ІІ та ІІІ також 
поновлювався за вказаний період чотири рази, щоразу впритул до 
попереднього, однак, на відміну від першої межі вона не фіксуєть-
ся вище горизонту 5. Обидва паркани поновлювалися щораз далі 
в напрямку Дніпра, що вказує на незначне зміщення самих садиб у 
XII столітті. Паркани садиб на Спаському розкопі робилися з обапо-
лів та масивних дощок, і є характерними для давньоруського часу5.

У горизонтах 13–19 (перша половина – середина ХІ ст.) дерев’яні 
деталі споруд (колоди, стовпи, дошки, кілки) гарної або задовільної 
збереженості; у горизонтах 10–12 (середина – друга половина ХІ ст.) 
представлені деревним тліном зі зменшенням ширини деталей; вище 
– лише тліном, помітно стиснутим піском, що утруднює точну іден-
тифікацію конструкцій будівель6. 

Переважна більшість досліджених споруд представлена зрубами. 
Іншими типами споруд є господарчі приміщення, зведені із засто-
суванням стовпів та дошкових стін, запазованих у колоди, споруди 
на масивних коротких підкладках, загороди-«галереї», загороди із 

Стратиграфічна шкала культурних нашарувань 
Спаського розкопу
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дощок і кілків, рештки останніх у вигляді вели-
кої кількості кілків різного розміру відзначені 
по всій площі садиб навколо стаціонарних спо-
руд. У горизонтах 14а-б в садибі ІІ відзначимо 
також дуже велику кількість стовпів, щільне роз-
ташування яких не дозволяє розглядати їх як за-
лишки споруди стовпової конструкції, а скоріше 
підказує можливість існування конструкції, під-
нятої на палі. 

У житлових зрубах садиби ІІ, що послідовно 
змінювали один одного в сталих розмірах, до-
сліджено також три етапи поновлення глинобит-
ної печі. Залишки ще трьох печей у інших гори-
зонтах виявлені вже у зруйнованому вигляді. 
Порівняно нечисленні заглиблені об’єкти пере-
важно представлені ямами, з яких окремо слід 
відзначити інтерпретовані за глибиною і запов-
ненням як туалети. 

У першій половині ХІ століття в рамках гори-
зонту 14 простежені два етапи пожеж, які пов-
ністю знищили усі три садиби. Відсутність слідів 
розгрому та негайне поновлення садиб у попе-
редніх межах дає змогу віднести обидва епізоди 
до побутових пожеж. Наявність у горизонтах 12, 
13 та 14а плінфи і смальти свідчить про синхрон-
ність цих горизонтів часу активного церковного 
будівництва Ярослава Мудрого 20–40-х років ХІ 
століття. В заповненні цього шару виявлено під-
різаний бурштин прибалтійського походження і 
виготовлений з нього хрестик7.

У межах горизонтів 13–14 вдалося дослідити 
залишки кількох дерев’яних зрубів. Один з них 
увійшов у розкоп повністю. Його було складе-
но з масивних колод діаметром 20–25 см доброї 
збереженості. Вінці рублені в обло зі значним 
залишком – 30-40 см. Нижні вінці були дубові, 
решта – соснові. Стіни збереглися максимально 
на висоту трьох вінців. Розміри споруди стано-
вили 6 х 6 м. Окрім стін тут збереглися і три лаги 
підлоги, також дубові. Центральна – масивніша, 
діаметром 25 см, бічні трохи тонші – 18–20 см. 
У  північному куті знаходилась глинобитна піч 
великих розмірів – 1,8  х  1,6  м. Основу череня 
складало рване каміння від 5 до 15 см, а для міц-
ності каркасу під час формовки стін викорис-
товувалися масивні дерев’яні кілки. Саме тіло 
виліплене зі звичної для подільських печей зе-
ленуватої щільної спондилової глини, покладів 
якої багато вздовж правого берега Дніпра8. В за-
повненні цієї будівлі виявлено декілька фраг-
ментів плінфи ХІ століття, закладеної між стіною 

План розташування садиб І–ІІІ в межах розкопу

Стратиграфія північно-західної стінки розкопу

Паркани садиб Спаського розкопу
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і бічною лагою підлоги з боку, де стояла піч. Знахідки із заповнення 
споруди є звичайними побутовими речами і виявляють ї ї житловий 
характер. А фрагменти плінфи свідчать про час, наближений до ак-
тивного періоду будівництва доби Ярослава Мудрого.

Поряд з численними знахідками фрагментів керамічного  посуду, 
кістяних виробів (гребені, голки, шила) трапилися також кілька уні-
кальних для Подолу знахідок з горизонтів першої половини ХІ ст. 
– кістяна булавка з рунічним написом, різьблений рівносторонній 
бурштиновий хрестик, цілий столярний лобзик.

Умови залягання та склад горизонтів 13–20 забезпечили консерва-
цію органічних решток, що вперше за останні десятиліття дозволило 
отримати представницьку колекцію давньоруських дерев’яних (архі-
тектурні деталі, знаряддя праці, предмети побуту) та шкіряних (взут-
тя, зав’язки) виробів з київського Подолу. Відібрано понад 60 спи-
лів для дендрохронологічного аналізу. Палеоботанічні дослідження 
виявили присутність не тільки звичних для цієї місцевості рослин 
– насіння зернових (переважно проса) і огірка, кісточок яблука або 
груші, вишні і сливи, шкаралупи волоських та лісових горіхів, а й та-
ких екзотичних, як насіння смокви9.

Горизонти 10–11 датовані другою половиною ХІ століття. Вони міс-
тили кілька дерев’яних споруд, хоча збереженість їх дуже відріз-

Господарчі споруди

Туалети
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нялась від споруд з глибших горизонтів. Дерево зотліло і значно 
зменшилося в об’ємі, що унеможливило говорити про конструктивні 
особливості, показуючи лише план та розміри основи споруд.

На обох садибах виявлено п’ятистінки без опалювальних пристро-
їв, що свідчить про їхнє господарське призначення. Наземні спору-
ди були виконані як прямокутники зі встеленою дощатою підлогою 
(менша частина), що займала приблизно третину всього об’єму. При 
загальній подібності, вони відрізнялися конструктивно: споруда на 
садибі І була збудована як дощатий каркас на стовпах-опорах, а спо-
руда на садибі ІІ – як зруб. Розміри споруди 7,7 х 3,6 м – збереглися 
повністю лише на садибі ІІ. При цьому частина з підлогою завдовжки 
сягала трьох метрів. 

Горизонти 6–9, за наявними знахідками датовані кінцем ХІ – пер-
шою половиною ХІІ століття, також містили археологічні об’єкти. Але 
основна їх відмінність полягала в тому, що у них було виявлено ім-
портні речі, переважна більшість з яких представлена фрагментами 
кольорового скла (як готової продукції, так і торгового) та полив’яної 
кераміки. Щоправда, фрагменти посудин були розрізнені і не мали 
доповнень. Імпорт включає візантійські розписні вази, кубки, пля-
шечки для ароматів, намиста і браслети. Предмети виготовлені з 
прозорого синього (будь-яких відтінків від густого темно-синього до 

Рогова булавка з рунічним написом

Знахідки з бурштину: 
1–4 – з шарів першої половини ХІ ст. 
5–8 – з шарів другої половини ХІІ – початку ХІІІ ст.
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майже безбарвного блакитнуватого), бірюзового, зеленого, фіолето-
вого, коричневого і непрозорого червонувато-печінкового скла. На 
більшості виробів є декоративний розпис, виконана золотом і ема-
лями білого, бежево-рожевого, жовтого кольорів. Частина посудин 
декорована напаяними тонкими скляними смужками. Тут же було 
знайдено і велику кількість колотих шматків торгового скла яскра-
вого бірюзового, фіолетового і жовтого кольору, частина з яких, без-
перечно, належить до імпорту10. 

На загальному тлі виділяються фрагменти із золотим і емалевим 
розписом. На них – зображення великих птахів у медальйонах в ото-
ченні квітів. Вони досить неординарні і не мають відомих нам ана-
логій. Єдиними подібними зображеннями виступають зображення 
дрохв на печатках херсонеських чиновників роду Цули11.

Ще одне свідчення інтенсивної торгівлі – фрагменти амфор. Ця 
тара широко використовувалася для доставки рідких і сипучих това-
рів (олія, вино, прянощі) з Чорноморського регіону. Велика кількість 
їх походить саме з шарів ХІІ століття Спаського розкопу.

До періоду другої половини ХІ – початку ХІІ століття належать зна-
хідки кількох хрестів-енколпіонів, натільних хрестиків (серед них – 
позолочений срібний хрест з рельєфним зображенням Богородиці 
Єлеуси12 на повен зріст), монет та свинцевої вислої печатки з напи-
сом «Господи, помози рабе своей Марии».

Нашарування другої половини ХІІ століття (горизонт 5) містили 
свідчення кількох пожеж, одна з них, остання, була настільки руйнів-
ною, що, очевидно, знищила весь квартал. На відміну від повеней, які 
відмежовували горизонти ХІ – першої половини ХІІ століття, поже-
жа виникає раптово і не залишає мешканцям садиби часу на збори. 

Наземна житлова споруда 
з горизонту середини ХІ ст.

Піч з житлової споруди 
з горизонту середини ХІ ст.

Господарська споруда 
з горизонту другої половини ХІ ст.



1. Висла свинцева печатка

2. Знахідки зі скла з горизонтів ХІІ ст.

3. Фрагмент вінця скляної посудини з 
горизонта ХІІ ст.

4. Натільний хрест з горизонту другої 
половини ХІ ст. Реставрація Наталі Онопрієнко

5. Керамічне яйце-писанка

6. Кістяний виріб у формі голови дракона

7. Хрести з горизонтів ХІІ ст.

1

2 3

4 5

6 7
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Отже предмети, що містилися в археологічних об’єктах горизонту 5, 
залишилися на місці, створивши умови закритого комплексу. 

Одна зі згорілих споруд належала до садиби І. Наземну частину бу-
дівлі доволі значних розмірів – близько 7х5 м у межах розкопу було 
зведено з дерев’яних колод і поставлено впритул до дерев’яного 
паркану. У нижній частині заповнення споруди знаходилась чимала 
кількість давньоруської плінфи вторинного використання рубежу ХІ–
ХІІ століть – першої половини ХІІ століття13. Матеріали із заповнення 
містять значну кількість решток бронзоливарного виробництва. У 
залишках споруди виявлено чимало знахідок з мідного сплаву, біль-
шість яких становили т. зв. «виплески», відходи мідноливарного ви-
робництва, шлаки та сировина у вигляді брухту і сплощених злитків 
неправильної форми; золоті краплі, золота нитка-сухозлітка та роз-
шиті нею фрагменти обгорілої тканини; бурштин та гірський кри-
шталь зі слідами підрізування, що свідчить про існування у межах 
садиби ювелірного виробництва.

Серед речових знахідок варто згадати велику кількість скляних 
виробів місцевого виготовлення, що нерідко нагадували набори і 
знаходилися компактно (великі кулясті намистини з безбарвного 
прозорого скла та дрібніші округлі з жовтого та зеленого прозорого 
скла, псевдокручені браслети переважно яскраво- та темносинього 
кольорів, каблучки зеленого та жовтого прозорого скла, воронко-
подібні посудини з прозорого безбарвного чи зеленувато-жовтого 
скла), а також фрагменти скляного флакона, люстрового блюда ві-
зантійського виробництва та золочений шматочок смальти. Тут же 
було виявлено й деталі поясних прикрас та портупеї: пряжки, поясні 
накладки, кільця з мідного сплаву. Усі знахідки належать до давньо-
руського часу, однак датуються широко: ХІ – першою половиною 
ХІІІ століття, що унеможливлює звузити час існування та знищення 
споруди. Більше інформації містить керамічний матеріал, вибірка 
якого свідчить про присутність уламків середини – другої полови-
ни ХІІ століття.

План горілої наземної споруди, 
пов’язаної з ювелірним виробництвом другої 

половини ХІІ ст.

Деталі костюма з горизонтів середини ХІІ ст.

Знахідки із золота: шитво, моток нитки-сухозлітки, 
сплавлені краплі, фрагмент тигля 

із золотими краплями 

 Фрагменти тигля
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Потужна пожежа зумовила збереження тут ще однієї непересічної 
знахідки – меча14, який під дією високих температур і значного тиску 
ґрунту сильно деформувався. Неподалік меча у нижньому шарі за-
повнення споруди було виявлено залізний спис та кільця з мідного 
сплаву, що, вірогідно, були деталями портупеї (усі вцілілі предмети 
з комплексу зараз реставруються). За наявними ознаками меч нале-
жить до VІ типу за А.Н. Кірпічніковим (ХІІ–ХІІІ ст.)15 або ж до типу ХІ 
за Е. Оукшоттом (~1120–1200 рр.), хоча окремі екземпляри впевнено 
датовані більш пізнім часом (1200–1214 рр.)16.

Рентгенографічне дослідження виявило ближче до нижньої час-
тини леза фігурне точкове клеймо, що, ймовірно, є знаком майстра, 
а в центральній частині леза – клинкове клеймо, виконане насіч-
ками. Це двосторонній напис латинськими літерами. Попередньо, 
за знімком, вдалося виявити з обох боків понад 60 символів, а ря-
док однієї зі сторін вдалося прочитати, як «+BENEDICÆT(ernum)
INTUSETEXTRA <...> |•••••|» – «присвячую навічно всередині і зовні...». 
Подальше прочитання тексту ускладнене через нечіткість деяких 
літер, а також взаємне накладення рядків тексту з обох сторін леза 

на знімку.  Клеймо відносить меч до численної 
групи V («benedic») за Д. Дрбоглавом, яку дослід-
ник датує більш вузько – кінцем ХІІ – початком 
ХІІІ століття17, що звужує і датування знахідки зі 
Спаського розкопу. Наразі дослідження і рестав-
рація меча тривають.

Друга садиба, що загинула в пожежі, також 
була щільно забудована. Тут вдалося дослідити 
два комплекси. Один з них – дерев’яна наземна 
зрубна споруда другої половини ХII століття. Ви-
явлено велику кількість амфорної тари ХІІ століт-
тя, а також фрагмент плетеного з лози кошика. 

Нижній рівень горизонту 5 також містив решт-
ки горілої наземної споруди з матеріалами се-
редини – другої половини ХІІ століття. Цікавою 
знахідкою виявилися ігрові фігурки – точна ана-
логія фігуркам для скандинавської гри hnefatafl, 
відповідником якої в руських билинах є «тавлія». 
За визначенням О. Журавльова, вони виготов-
лені із зуба великого ссавця, вірогідно, мор-
жа. У синхронних горизонтах справді виявлено 
фрагменти черепів моржів, що були привезені 
сюди з північних теренів. Аналогічні фігурки для 
гри в hnefatafl зі скандинавських територій, що 
датуються ХІ–ХІІ століттями, часто виготовляли-
ся з іклів моржа. Тут же знайдені й дві граль-
ні фішки, виготовлені на токарному верстаті із 
щільного рогу. Аналогії їм добре відомі серед 
давньоруських матеріалів і зустрічаються в хро-
нологічному проміжку від ХІ до ХVІ століття18. 

Після пожежі спостерігається тривале за-
пустіння садиб, що свідчить про масштаб-
ність подій. Такий епізод для другої половини 

Скупчення виробів з мідного сплаву 
в заповненні горілої споруди

Меч з горілої споруди 
другої половини ХІІ ст.: загальний вигляд, 
розломи, край леза під мікроскопом, 
рентгенографічні знімки

Кістяні гральні фігурки
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одну з яких О. Попельницька ототожнює зі Спаською22. Розширення 
і вдосконалення вуличної мережі Подолу у ХVIII столітті привело до 
нових якісних змін планування, однак Спаська залишилася однією з 
головних вулиць23. З другої половини ХVII століття ї ї замешкували 
переважно купці та міщани, а подекуди – міські чиновники24. 

Серед досліджених тут об’єктів – кілька господарських ям сере-
дини ХVІІ – другої половини ХVІІІ століття, які містили наступний ма-
теріал: керамічний та скляний посуд, керамічні люльки, свистульку, 
жіночий шкіряний черевик на підборі, металеві вироби (прикраси, 
взуттєві підкови, цвяхи, оковки). 

Найбільшу увагу привертає дерев’яний підвал будинку, заповне-
ний предметами другої половини ХVIIІ – початку ХІХ століття25. Такі 
археологічні комплекси на сьогодні є рідкісними у складі наукових 
публікацій, внаслідок чого матеріальна культура зазначеного пері-
оду залишається поза увагою фахівців.

Сама споруда була заглибленим у землю зрубом розмірами 
3,8 х 4,0 м, котлован якого був заповнений знахідками побутового 

Розвали амфор у заповненні горілої споруди 

Згорілий плетений кошик у процесі розчистки 

ХІІ століття Іпатіївський літопис згадує під 1171 
роком – коли Андрій Боголюбський за два дні 
пограбував і спалив Київ19. 

Горизонт 4 (перша половина ХІІІ ст.) найбільше 
з домонгольських шарів постраждав від пере-
копів, особливо у межах розкопів 2 і 3. Тут до-
сліджено рештки двох об’єктів, один з яких був 
сильно пошкоджений ямами ХVІІ–ХVІІІ та підзем-
ними комунікаціями ХІХ–ХХ століть. Обидва пе-
рекривалися потужним шаром пожежі середини 
XIII століття, очевидно, 1240 року. Цей горизонт 
дав знахідки обробленого бурштину та виробів 
з нього, що може свідчити на користь існування 
десь неподалік майстерні з їх виготовлення20. 

Поодинокі знахідки ХІV–ХV століть присутні в 
пізніших культурних горизонтах у перевідкла-
деному стані та представлені лише керамічним 
матеріалом, що говорить про спустошеність цієї 
ділянки Подолу в зазначений час.

Набагато цікавіші в науковому плані шари 
належать до горизонту 3 з матеріалами серед-
ини ХVII – початку ХІХ  століття. По поверхні 
цього шару в декількох місцях розкопу фіксу-
вався сажо-вугільний тонкий прошарок, а по-
декуди й фрагменти обгорілих дерев’яних до-
щок. Очевидно, такі сліди залишились на садибі 
після відомої нищівної пожежі 1811  року, коли 
дерев’яний Поділ вигорів ущерть і після того був 
кардинально перепланований.

В описі 1640-х років Г.Л. де Боплан згадував, 
що на Подолі існує усього три «гарні» вулиці21, 
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характеру: фрагментами керамічного і скляного посуду, залізними 
цвяхами, підковами тощо. Важливою деталлю є те, що підвал було 
перекрито дерев’яним настилом, поверх якого залягав уже наступ-
ний хронологічний горизонт 2. Орієнтація споруди не збігається із 
сучасною віссю вулиці Спаської, однак цілковито відповідає допо-
жежній (до 1811 р.) вуличній системі.

Горизонти 1–2 – культурні шари, сформовані у ХІХ–ХХ століттях. 
Це кам’яна бруківка двору, залишки підвалів будинків початку ХХ 
століття, ями з побутовим і будівельним сміттям, перекопи під ко-
мунікації тощо.

Таким чином, розкопками садиби на вул. Спаській, 35 отримано 
цілий комплекс різнопланової інформації про життєдіяльність на-
селення давньокиївського Подолу, починаючи з кінця X до початку 
ХІХ століття. Чітка стратифікація, обсяг та якість здобутих матеріа-
лів, значна частка імпорту та дендрохронологічні зразки з різних 
горизонтів – усе це в комплексі робить Спаський розкоп потенційно 
еталонною пам’яткою для хронології давньоруської культури Києва 
та Середнього Подніпров’я ХІ – першої половини ХІІІ  століття. До-
сліджені комплексно об’єкти ХVII – початку ХІХ століття своєю чер-
гою додають таку інформацію для хронології пам’яток нового часу.

ПРИМІТКИ

 1 Сагайдак М.А., Хамайко Н.В., Вергун О.І. Нові дослідження торгівельно-ремісни-
чих садиб давньокиївського Подолу // Археологічні дослідження в Україні (далі 
– АДУ) 2008. – К., 2009. – С. 264–267; Сагайдак М.А., Хамайко Н.В., Комар О.В., Вергун 
О.І. Дослідження давньоруських садиб на Спаській, 35 у м. Київ // АДУ 2011. – К., 
2012. – С. 265–268.

 2 Sahaydak M. 2005. Medieval Kiev from the Perspective of an Archaeological Study of 
the Podil District // Ruthenica. – Vol. 4. – С. 138–160.  – Fig. 5, 7.

 3 Khamaiko N.V., Komar O.V. The stratigraphy of the riverside area of Kiev Podol (excavations 
at the 35, Spaska str.) // Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape 
Archaeology to Archaeotourism. International conference held in Moscow-Smolensk, 
Russia, August 20–24, 2012. Extended abstracts. – Moscow; Smolensk, 2012. – P. 132–135.

 4  Сагайдак  М.А. Давньокиївський Поділ: Проблеми топографії, стратиграфії, хро-
нології. – К., 1991.

 5 Тараненко С.П. Паркан – один з основних елементів планувальної структури 
давньоруського Подолу Києва // Слов’яни і Русь: археологія та історія. – К., 2013. – 
С.319. – Рис. 13.

 6 Сагайдак М.А., Хамайко Н.В., Комар О.В., Вергун О.І. Зазнач. праця. – С. 266–267.
 7 Хамайко Н.В., Колтовой М.О., Журухіна О.Ю. Бурштин з археологічних розкопок 

Київського Подолу 2008 р. – в друці.
 8 Київ: провідник / за ред. Федора Ернста. – К., 1930. – С. 10.
 9 Козловська Н.А., Пашкевич Г.О., Хамайко Н.В. Палеоботанічні матеріали з розкопок 

по вул. Спаська, 35 у м. Києві // Археологія і давня історія України. – 2013. – Вип. 11. 
– С. 90–99. 

Посуд із заповнення господарської ями другої 
половини ХVІІ ст.
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