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АНОТАЦІЯ 

Прищепа Б.А. Погориння у середньовіччі: населення, системи заселення, 

урбанізаційні процеси. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.04. – археологія. – Інститут археології НАН України, Київ, 

2019. 

Дисертація присвячена комплексному вивченню історичного розвитку 

населення, системи заселення, протікання урбанізаційних процесів в басейні 

річки Горині в кінці  V – середині ХVІ ст. 

Наукова новизна роботи: 

– вперше предметно окреслено сучасний стан джерельної бази, простежено 

історію накопичення знань про середньовічне Погориння та виділено 

періоди його наукових досліджень;  

– підготовлено єдиний каталог усіх неукріплених поселень і городищ басейну 

р. Горині кінця  V – середині ХVІ ст., проведено їх класифікацію і 

типологію;  

– проаналізовано ранньохристиянські ґрунтові поховання;  

– систематизовано відомості про житлові, господарські, ремісничі споруди;  

– здійснено комплексний історико-археологічний розгляд Погориння як 

єдиної просторово-хронологічної структури з подальшою реконструкцією 

племінних ареалів розселення та одиниць адміністративного устрою в 

басейні р. Горині;  

– розглянуто причини розвитку поселенських структур, виділено 

хронологічні періоди та етапи їх формування; 

– проаналізовано структуру заселення Погориння за археологічними та 

писемними джерелами на різних етапах його розвитку на макро-, мезо- та 

мікрорівнях з використанням сучасних теоретичних напрацювань; 



3 

 

 

– простежено ієрархію поселень на мікро- та мезорегіональному рівнях у 

межах окремих хронологічних етапів розвитку; 

– на основі аналізу археологічних джерел підтверджено гіпотезу про 

переселення в Погориння в кінці I тис. н. е. словʼянського населення із 

півдня під тиском кочівників;  

– у результаті розкопок автора уточнено хронологію та етапи розвитку таких 

важливих середньовічних поселень Погориння, як Дорогобуж, Корець, 

Острог, Пересопниця, Рівне, Степань; 

– уточнено структуру та зʼясовано елементи планування міст давньоруського 

часу та періоду Великого князівства Литовського; 

– розглянуто планування, оборонні споруди та забудову замків другої 

половини ХІV–ХVІ ст.; 

– на основі комплексного аналізу археологічних, писемних і картографічних 

джерел ХVІ ст. розглянуто планування, проведено реконструкцію 

ресурсних зон окремих сільських поселень пізнього середньовіччя.  

Практичне значення роботи полягає у розширенні сучасних наукових 

знань про історичний розвиток населення басейну р. Горині кінця  V – середини 

XVІ ст. Роботу можна використати для написання узагальнюючих наукових та 

науково-популярних праць з давньої історії та археології України, при 

підготовці лекційних курсів з середньовічної історії Волині, урбаністики, 

медієвістики, а також для укладання каталогів, спеціальних довідників та 

енциклопедій, вивчення етногенезу українського народу в середньовіччі. 

Питання історико-культурного розвитку населення Погориння в 

середньовіччі не були узагальнені в окремих працях істориків, науковці 

розглядали їх у звʼязку з вивченням Волинської землі. Тому в дисертації було 

систематизовано і проаналізовано доробок істориків по темі дослідження. 

Джерельна база складається з археологічних, писемних, зображальних та 

етнографічних джерел. Археологічні джерела найчисельніші за обсягом – це 

речові колекції, зібрані на середньовічних памʼятках регіону до 2016 р., архівні 
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матеріали (наукові звіти про польові дослідження). Залучені літописні та 

документальні джерела, повідомлення мандрівників, карти і плани кінця ХVІІІ–

ХХ ст.  

Перші археологічні розкопки середньовічних памʼяток у басейні р. Горині 

були проведені у середині ХІХ ст. Польові роботи активізувались у кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. У 20–30-х роках ХХ ст. формуються колекції  польових 

знахідок з городищ і неукріплених поселень. У радянський період суттєво 

зросли масштаби археологічних робіт у цілому в Україні і, зокрема, у регіоні, 

що розглядається.  

На сучасному етапі (1991–2016 рр.) дослідження середньовічних памʼяток 

Погориння проводились комплексно: окремі городища, неукріплені поселення і 

могильники розкопувалися широкими площами, організовувалися розвідки з 

метою детального обстеження мікрорегіонів, вивчалися фондові колекції, 

архівні матеріали. Зокрема автором дисертаційного дослідження були 

проведені розкопки ранньословʼянського поселення Бармаки, городищ 

Жорнівського і Басівкутського, літописних Дорогобужа, Пересопниці, Острога, 

Корця, Степані, вивчалися культурні нашарування середньовічного Рівного, 

обстежено понад 300 середньовічних памʼяток регіону. 

Басейн р. Горині є азональним, тобто річка проходить у своїй течії через 

різні за властивостями і виглядом ландшафти та фізико-географічні зони і таке 

природне різноманіття відповідним чином впливало на процеси розселення. 

Інтерес до Погориння визначається також тим, що цей регіон був своєрідною 

контактною зоною. У ранньому середньовіччі він належав до зони 

словʼянського етногенезу, а в кінці 1 тис. н. е. у басейні р. Горині сходяться 

племінні ареали волинян, древлян і дреговичів. За Київської Русі тут проходив 

західний рубіж «Руської землі» у вузькому значенні терміну. Активне 

проведення центральною владою заходів з одержавлення території волинян 

стимулювало урбанізаційні процеси та формування внутрішньої структури 

Погоринської волості, яка згадується в літописах з 1097 р. Після глибокої 
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кризи, викликаної навалою Батия у середині ХІІІ ст. та монголо-татарськими 

погромами другої половини ХІІІ ст., нове відродження регіону спостерігається 

з другої половини ХІV ст., коли землі Волині разом з Погоринням були 

включені до Великого князівства Литовського. У XV–XVI ст. тут сформувалась 

Острозька волость – ядро латифундій князів Острозьких. 

Робота ґрунтується на принципах системності, обʼєктивності та 

історизму. Використані як загальнонаукові (аналізу і синтезу), так і спеціально 

наукові методи пізнання (порівняльний, типологічний, формалізовано-

статистичний, кореляційний, ретроспективний, картографічний, історичних 

аналогій).  

Cтарожитності ранніх словʼян басейну р. Горині представлені памʼятками 

празько-корчацької і райковецької культур. Словʼяни селилися на мисах, 

берегових терасах, підвищеннях на заплавах. Основним типом житла була 

напівземлянка зі стовповою або зрубною конструкцією стін. Особливістю 

розміщення ранньословʼянських поселень у басейні р. Горині була їх 

концентрація в межах Волинської височини і слабка заселеність Волинського 

Полісся. За матеріалами VIII–X ст. гнізда поселень виявляються на усій 

території Волинської височини та вздовж Горині у межах Волинського Полісся. 

У ІХ–Х ст. ускладнюється структура таких гнізд, зʼявляються городища, 

формуються курганні могильники. 

Проведене картографування городищ і курганних могильників кінця І 

тис. н. е. між Горинню і Західним Бугом, розміщення різних типів печей в 

житлах дозволило окреслити дві територіальні групи памʼяток: східну між 

ріками Горинню і Стиром (волиняни) і західну в басейні верхньої течії 

Західного Бугу та верхівʼях Припʼяті (бужани).  

Початковий етап включення території в басейні р. Горині до складу 

Київської Русі не висвітлений у писемних джерелах. У Повісті времінних літ 

під 981 р. повідомляється лише про похід Володимира на захід і приєднання 

Перемишля, Червена та інших міст. Археологічні джерела свідчать, що 
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освоєння великокнязівською владою Погориння розпочалося у другій половині 

Х ст.  

Аналіз планування та розмірів городищ ХІ ст. дає змогу виявити їх певну 

ієрархію. Виділяються фортеці зі складним плануванням, із дитинцями площею 

понад 1 га і загальною площею 2,5–12 га: Бриків (літописний Шумськ), 

Дорогобуж, Дермань, Новомильськ (літописний Мильськ), Листвин, Жорнів, 

Пересопниця. Городища цієї групи відносимо до типу князівських фортець. 

Отримані дані свідчать про цілеспрямоване освоєння в ХІ ст. 

великокнязівською владою Погориння, де проходив західний кордон «Руської 

землі» у вузькому значенні терміну. 

Археологічні дослідження дозволили простежити еволюцію 

поховального обряду волинян: у кінці І тис. н. е. захоронення решток 

трупоспалення під курганним насипом змінюється покладанням тіла померлого 

на рівні давньої денної поверхні або ж у ямі та влаштуванням курганного 

насипу над могилою. На заключному етапі традиція насипати курган відмирає і 

утверджується християнський обряд поховання покійника у могильній ямі 

головою на захід.  

У басейні р. Горині виявлено значну кількість неукріплених поселень ХІ 

– середини ХІІІ ст. Вони розміщені нерівномірно, із 389 відомих памʼяток, на 

Волинській височині знаходиться 264 (67,8%). На окремих сільських 

поселеннях вдалося зібрати серії знахідок, які вказують на тривале перебування 

тут представників соціальної верхівки. Вони уособлювали собою державний 

апарат і виконували певні адміністративно-господарські та військово-

поліцейські функції. 

У структурі Погориння виділяються три основні частини: Верхнє 

Погориння, землі на Волинській височині, поліські території в середній і 

нижній течії Горині. Особливості розміщення поселень регіону дозволяють 

виокремити землі Волинської височини як своєрідне ядро системи заселення 
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Погориння. Саме тут знаходилися два найбільші центри регіону – Дорогобуж і 

Пересопниця.  

Аналіз розміщення укріплених і відкритих поселень, центрів удільних 

князівств, інших літописних центрів дав змогу зробити висновок, що басейни 

річок, як природні територіальні комплекси, стали основою для формування 

волостей. За розмірами волостей у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. міські 

поселення Погориння поділяються на три групи: найменші волості площею 

500–700 кв. км мали Острог, Мильськ, Сапогинь, Чемерин; середні за площею 

волості (800–1300 кв. км) мали Пересопниця, Корчеськ, Шумськ, Степань; 

велика Дорогобузька волость визначається в межах 1600–1800 кв. км. 

Процес розвитку Погориння був порушений у середині ХІІІ ст., коли 

Волинь, як і інші землі Південної Русі була спустошена монголо-татарами. 

Тяжкими були також наслідки походу Бурундая у 1259 році.  

У період Великого князівства Литовського (друга половина ХIV – перша 

половина XVI ст.) території над р. Горинню складали східну частину 

Волинської землі. Історико-археологічні дослідження пізньосередньовічних 

міст басейну р. Горині дозволяють окреслити два основні етапи їх розвитку: на 

першому етапі, в другій половині XІV–XV ст. спостерігається відродження 

частини міст, що існували в часи Київської Русі (Жаславль, Острог, Степань, 

Корець, Клевань); на другому етапі в XVІ ст. в регіоні продовжується розвиток 

міських поселень, що сформувалися раніше, а також у результаті 

містозасновницьких ініціатив виникають нові міста. Писемні джерела свідчать, 

що середні та великі міста у другій половині ХVІ – на початку  ХVІІ ст. мали 

складну планувальну структуру і включали замок, місто, передмістя (Острог, 

Рівне, Степань).  

Важливим фактором, який сприяв розвитку пізньосередньовічного міста 

була величина підпорядкованої йому території. Центрами великих земельних 

володінь окремих князівських родів у басейні р. Горині були Острог, Жаславль, 

Олика, Корець, Клевань. У Погоринні малі волості нараховували лише 5–13 
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поселень і мали площу 40–120 кв. км, а великі волості охоплювали значно 

більшу територію, від 800 до 1600 кв. км.  

Найважливішою частиною пізньосередньовічних міст і містечок на 

українських землях були замки. Всі міста басейну р. Горині перебували у 

приватній власності, замки були укріпленими дворами магнатів і шляхти, 

центрами адміністративного управління підлеглими територіями (волостями).  

В означений період спостерігається поступове зростання кількості 

сільських поселень в басейні р. Горині. За археологічними джерелами ХV–ХVІ 

ст. встановлено територіальні межі окремих сіл. Розміри села Пересопниці у 

ХVІ ст. становили близько 1700×600 м, а Великого Житина – 700×800 м.  

Розвиток населення басейну р. Горині у середньовіччі характеризується 

кількісними та якісними показниками. Кількісні показники (кількість і розміри 

поселень, щільність заселення територіальних одиниць) в кінцевому підсумку 

засвідчують зростання населення, господарське освоєння територій і 

економічний поступ. Якісні показники (урбанізаційний процес, ускладнення 

поселенських структур, соціальна стратифікація) свідчать про цивілізаційний 

поступ суспільства. Однак на цьому шляху виявляються також глибокі кризи, в 

регіоні вони простежуються на початку середньовіччя, в V ст., а затим, у другій 

половині ХІІІ – першій половині ХІV ст. 

 

Ключові слова: басейн річки Горині, Погориння, середні віки, поселення, 

городище, могильник, місто, замок, село, планувальна структура, система 

заселення, поселенська структура, система оборони. 
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RESUME 

Pryshchepa B.A. Pohorynnia in the Middle Ages: population, systems of 

settlement, urbanization processes. – Qualification scientific work published as a 

manuscript. 

A thesis for a degree of Doctor in History in specialty 07.00.04. – archeology. 

– Institute of Archeology of the National Academy of sciences of Ukraine, Kyiv, 

2019.  

 

The dissertation deals with the comprehensive study of the historical 

development of the population, system of settlement, and the flow of urbanization 

processes in the basin of the Horyn River at the end of the 5
th
 – middle of the 16

th
 

centuries.  

Scientific novelty of the work: 

–   for the first time, it substantially outlines the current state of the source base, 

traces the history of the accumulation of knowledge about Pohorynnia and 

distinguishes the periods of its scientific research;  

– it suggests the unified catalog of all unfortified settlements and fortifications in 

the basin of the Horyn River;  

–  it analyzes early Christian ground burials;  

–  it systematizes the information on residential, economic, and handicraft 

buildings;  

– it provides complex historical and archaeological examination of Pohorynnia as 

of a single spatial-chronological structure with the subsequent reconstruction of 

tribal habitats and units of administrative structure in the basin of the Horyn River 

was carried out;  

– it determines the reasons for the development of settlement structures, the 

chronological periods and the stages of their formation, and traces the hierarchy 

of settlement structures within the separate chronological stages of their 

development; 
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– it analyzes the structure of the settlement in Pohorynnia in archaeological and 

written sources at different stages of its development at the macro, meso and 

micro levels with the use of modern theoretical approaches; 

– based on the analysis of archaeological sources, it confirms the hypothesis about 

the migration of the Slavic population from the south (under the pressure of the 

nomads) to Pohorynnia in the end of the 1st millennium;  

– as a result of the excavations made by the author, it specifies the chronology and 

stages of the development of such important medieval settlements of Pohorynnia 

as Dorohobuzh, Peresopnytsia, Ostroh, Rivne, Korets, Stepan; 

– it makes more exact the structure and defines the planning elements of the towns 

of Kievan Rus and of the period of the Grand Duchy of Lithuania; 

– it considers planning, defensive constructions and building of castles of the 

second half of the 14
th
 – 16

th
 centuries; 

– on the basis of a comprehensive analysis of archaeological, written and 

cartographic sources of the 16
th
 century, it considers planning and makes the 

reconstruction of the resource areas of some rural settlements of the late Middle 

Ages. 

The practical significance of the work is in expanding of the modern scientific 

knowledge about the historical development of the population in the basin of the 

Horyn River in the late 5
th
 – middle of the 16

th
 centuries. The work can be used to 

write generalized scientific and popular works on ancient history and archeology of 

Ukraine, in the preparation of lecture courses on the medieval history of Volhynia, 

urban studies, and for the laying of catalogs, reference books and encyclopedias, 

studying of the ethno genesis of the Ukrainian people in the Middle Ages. 

The issues of the historical and cultural development of the population of 

Pohorynnia in the Middle Ages have not been generalized in individual works, 

scientists considered them in connection with the study of Volhynia. Therefore, the 

dissertation has systematized and analyzed the works of historians on the topic of the 

research. 
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The source base consists of archaeological, written, pictorial and ethnographic 

sources. Archaeological sources are the most numerous in volume. They include 

archival materials (scientific reports on field research, collections gathered at 

medieval sites of the region until 2016). The dissertation uses chronicle and 

documentary sources, maps and plans of the end of the 18
th

 – 20
th
 centuries.  

The first archaeological excavations of medieval monuments in the Horyn 

River basin were carried out in the middle of the 19
th
 century. Fieldwork intensified 

in the late 19
th

 and early 20
th
 centuries. In the Soviet period, the scale of archeological 

works in Ukraine in general, and in the region under consideration in particular, 

considerably increased. At the present stage (1991–2016), the study of medieval 

monuments in Pohorynnia was carried out in a complex manner. Separate fortified 

and unfortified settlements and burial grounds were excavated in wide areas; targeted 

prospect exploration was conducted to survey certain micro-regions; collections of 

findings and archival materials were studied.  

The Horyn River basin is azonal, that is, the river passes in its course different 

landscapes and physical and geographical zones in terms of properties and 

appearance, and such natural diversity had a corresponding effect on the processes of 

settlement. The interest to Pohorynnia is also determined by the fact that this region 

was a kind of a contact area. In the early Middle Ages, it was the part of the zone of 

Slavic ethno genesis, and at the end of the first millennium in the basin of the Horyn 

River, the tribal areas of the Volhynians, Drevlians and Dregoviches converged. In 

Kievan Rus, the western boundary of the "Rus land" in the narrow sense of the term 

passed here. The active pursuit by the central government of measures for including 

the territory of Volhynians into the state stimulated urbanization processes and the 

formation of the internal structure of Pohorynnia district, which was mentioned in the 

annals in 1097. After a deep crisis caused by the invasion of Batu Khan in the middle 

of the 13
th
 century and the Mongol-Tatar pogroms of the second half of the 13

th
 

century, a new rebirth of the region was observed since the second half of the 14
th
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century, when the Volhynian lands, together with Pohorynnia, were included in the 

Grand Duchy of Lithuania.  

The work is based on the system principles, objectivity and historicism. It uses 

both general (analysis and synthesis) and special scientific methods of cognition 

(comparative, typological, formalized-statistical, correlation, retrospective, 

cartographic, historical analogies). 

The antiquities of the early Slavs of the Horyn River basin are represented by 

the monuments of the Prague-Korchak and Raikovets cultures. Slavs settled on capes, 

coastal terraces, and ascents on floodplains. The main type of housing was a semi-

underground dwelling with a columnar or log construction of walls. The peculiarity 

of the placement of early Slavic settlements in the Horyn River basin was their 

concentration within the Volhynian Upland and small population in Volhynian 

Polissia. The mapping of the monuments of the end of the 1
st
 millennium between the 

Horyn and the Western Bug (settlements, burial grounds, the placement of various 

types of furnaces in homes) made it possible to outline two territorial groups of 

monuments: the eastern between the Horyn and the Styr (Volhynians) and the 

western one in the basin of the upper reaches of the Western Bug and the upper 

reaches of the Prypiat (Buzhans).  

The initial stage of the inclusion of the territory in the basin of the Horyn River 

in Kievan Rus is not covered in written sources. In the Tale of Bygone Years, the 

year of 981 reports only about Volodymyr’s campaign to the west and the annexation 

of Peremyshl, Cherven and other towns. Archaeological sources indicate that Kyiv 

princes began to expand their power on Pohorynnia in the second half of the 10
th
 

century.  

The analysis of planning and size of the ancient settlements of the 11
th
 century 

allows identifying a certain hierarchy. We can single out the fortifications with 

complex planning, with citadels of more than 1 hectare and a total area of 2.5 to 12 

hectares: Brykiv (chronicle Shumsk), Dorohobuzh, Derman, Novomylsk (chronicle 

Mylsk), Lystvyn, Zhorniv, and Peresopnytsia. The fortified settlements of this group 
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belong to the type of princely fortresses. The obtained data testify to the purposeful 

development of Pohorynnia by the Kyiv princes in the 11
th
 century, due to the fact 

that the western border of the "Rus land" (in the narrow sense of the word) passed 

here. 

At the end of the 1
st
 millennium, the burial of the remains of burning under the 

burial mound was replaced by laying of the body of the deceased at the level of the 

ancient day surface or in the pit with placement of a burial mound above the grave. 

At the final stage, the tradition of making a mound died out and the Christian rites of 

burial of the deceased in the grave with the head to the west established.  

In the basin of the Horyn River, a significant number of unfortified settlements 

of the 11
th
 – middle of the 13

th
 centuries have been discovered. They are unevenly 

located; among 389 known monuments, in the Volhynian Upland, there are 264 

(67.8%). In several rural settlements, it was possible to collect a series of finds 

indicating the long stay of the representatives of the social elite.  

In the structure of Pohorynnia, there are three main parts: Upper Pohorynnia, 

lands on the Volhynian Upland, and Polissia territories in the middle and lower 

reaches of the Horyn. The analysis of the location of fortified and unfortified 

settlements, centers of autonomous principalities, and other chronicle centers made it 

possible to conclude that the basins, as natural territorial complexes, became the basis 

for the formation of districts. According to the size of the districts in the 12
th

 – first 

half of the 13
th
 century, urban settlements in Pohorynnia are divided into three 

groups. The smallest districts with an area of 500-700 sq. km were Ostroh, Mylsk, 

Sapogyn, and Chemeryn districts; the middle in size districts (800-1300 sq. km) were 

Peresopnytsia, Korchesk, Shumsk, and Stepan; the large Dorohobuzh districts was 

1600-1800 sq. km. 

During the period of the Grand Duchy of Lithuania (the second half of the 14
th

 

and first half of the 16
th

 centuries), the territory along the Horyn River was the 

eastern part of the Volhynian land. Historical and archaeological research of the late 

medieval towns of the Horyn River basin allows outlining two main stages of their 
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development. At the first stage, in the second half of the 14
th
 – 15

th
 centuries, there 

was a revival of some of the towns that existed in the times of Kievan Rus. At the 

second stage in the 16
th
 century, the region continued to develop urban settlements 

that had been formed earlier; also, as a result of town-founding initiatives, new towns 

were emerging. The written sources indicate that the middle and large towns in the 

second half of the 16
th

 – beginning of the 17
th
 centuries had a complex planning 

structure and included a castle, town, suburbs (Ostroh, Rivne, Stepan). 

An important factor contributing to the development of the late medieval town 

was the size of its subordinate territory. In Pohorynnia, small districts accounted for 

only 5-13 settlements and had an area of 40-120 sq. km, and the large districts 

covered a much larger area, from 800 to 1600 sq. km.  

The most important parts of the late medieval cities and towns on the 

Ukrainian lands were the castles. All towns of the Horyn basin were privately owned; 

the castles were fortified courtyards of magnates and gentry and administrative 

centers of subordinate territories (districts). During the marked period, there was a 

gradual increase in the number of rural settlements in the Horyn River basin.  

The development of the population of the Horyn River basin in the Middle 

Ages is characterized by quantitative and qualitative indicators. Quantitative 

indicators (the number and size of settlements, the density of population of territorial 

units) ultimately testify to the population growth, economic development of 

territories and economic progress. Qualitative indicators (urbanization process, the 

complication of settlement structures, social stratification) indicate the civilization 

development of the society. However, deep crises have also been detected; in the 

region, they can be traced back to the early Middle Ages, in the 5
th
 century, and then 

in the second half of the 13
th
 – first half of the 14

th
 centuries. 

 

Key words: Horyn River basin, Pohorynnia, Middle ages, settlement, fortified 

settlement, burial, town, castle, settlement structure, defensive system. 
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ВСТУП 

 

 

Одним із важливих завдань української медієвістики на сучасному етапі 

розвитку є вивчення регіональних особливостей формування словʼянських 

племінних структур та динаміки просторових змін в період державотворення. В 

цьому звʼязку особливий інтерес становлять території, що були контактними 

зонами, знаходились на пограниччі племінних союзів, а в період стабілізації 

державного організму – на пограниччі земель-княжінь. До таких належить і 

Погориння. У ранньому середньовіччі цей регіон входив до зони словʼянського 

етногенезу, а в кінці 1 тис. н. е. у басейні р. Горині сходилися племінні ареали 

волинян, древлян і дреговичів. За Київської Русі тут проходив західний рубіж 

«Руської землі» у вузькому значенні терміну. Активне проведення центральною 

владою заходів з одержавлення території волинян стимулювало урбанізаційні 

процеси та формування внутрішньої структури Погоринської волості, яка 

згадується в літописах з 1097 р. Після тривалої кризи, викликаної навалою 

Батия у середині ХІІІ ст. та монголо-татарськими погромами другої половини 

ХІІІ ст., нове відродження регіону спостерігається з другої половини ХІV ст., 

коли землі Волині разом з Погоринням відійшли до Великого князівства 

Литовського, Руського і Жемайтійського. У XV–XVI ст. тут сформувалась 

Острозька волость – ядро латифундій князів Острозьких. Хоча окремі періоди 

історичного розвитку Погориння висвітлювались в наукових працях, 

комплексного розгляду системи заселення та адміністративно-територіальної 

організації цього регіону не було здійснено. Однією з причин була слабка 

джерельна база, перш за все недостатній рівень археологічного вивчення 

памʼяток басейну р. Горині. За останні десятиліття ця ситуація докорінно 

змінилася, нагромаджено новий археологічний матеріал, який дозволяє ширше 

узагальнення отриманих результатів польових робіт. Отже, актуальність 

обраної нами теми визначається як слабким ступенем вивченості процесів 
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заселення одного з регіонів України, одиниць територіальної та 

адміністративної організації Погориння у середньовіччі, так і потребою 

залучення у дослідницький процес комплексного підходу до аналізу та синтезу 

археологічних і писемних джерел з подальшою їх інтерпретацією на 

соціоархеологічному та історичному рівнях. Зокрема, потребує систематизації 

значний обсяг археологічних джерел, їх доповнюють писемні відомості, в 

сукупності вони є основою для аналізу розселення давніх спільнот у 

середньовіччі в басейні р. Горині.  

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у рамках наукових тем: «Матеріальна основа давньоруської 

цивілізації: історико-археологічна карта» (2012–2016 рр.), номер державної 

реєстрації 0112U001423, що виконувалась в рамках цільової програми наукових 

досліджень Відділення історії, філософії та права НАН України «Політико-

правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і 

суспільства в Україні», керівник – член-кореспондент НАНУ, д. і. н. О.П. Моця; 

«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої 

половини ХІІІ – початку ХVІІІ ст. (2017–2021 рр.), номер державної реєстрації 

0116 U006929, що виконується в рамках цільової програми наукових 

досліджень Відділення історії, філософії та права НАН України «Політико-

правові, соціокультурні та цивілізаційні основи модернізації держави і 

суспільства в Україні», керівник – член-кореспондент НАНУ, д. і. н. О.П. Моця; 

«Суспільно-політичні процеси та розвиток культури на теренах Волині від 

найдавніших часів до кінця ХХ ст.» кафедри історії України Рівненського 

державного гуманітарного університету, номер державної реєстрації 

0116U006143.   

Мета дослідження полягає у зʼясуванні особливостей історичного 

розвитку поселенських структур та адміністративного «облаштування» 

Погориння кінця V – середини ХVІ ст. й обґрунтуванні впливу природних і 

етнополітичних чинників на формування одиниць територіальної організації й 
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динаміку просторових змін. Відповідно до мети визначено наступні завдання: 

1) висвітлити історіографію чільних проблем, історію археологічних 

досліджень та проаналізувати основні групи джерел; 2) провести типологічну 

та хронологічну класифікацію речового матеріалу, перш за все кераміки, як 

найбільш масової категорії археологічних знахідок і висвітлити на цій основі та 

із залученням писемних джерел рівень господарської діяльності, військової 

справи, характер соціальної організації, етнокультурні процеси; 3) дати 

характеристику основних категорій археологічних памʼяток, провести 

кількісно-якісний аналіз їх топографічного розміщення і площі; 4) дослідити 

структури заселення Погориння на мікро- і мезорегіональному рівні, зокрема 

визначити основні принципи розподілу поселень і поселенських комплексів у 

просторі та в межах окремих часових проміжків; 5) простежити вплив 

політичних процесів на становлення і розвиток поселенських структур у 

Погоринні; 6) висвітлити урбанізаційні процеси, формування просторово-

планувальної структури міст і наявної в них забудови; 7) розглянути процеси 

творення адміністративних одиниць та охарактеризувати територіальну 

організацію князівських волостей.   

Обʼєктом дослідження є давньоукраїнське населення доби середньовіччя 

в процесі освоєння одного з регіонів Волині. 

Предметом дослідження є відображені в археологічних та інших 

джерелах поселенські комплекси та їх окремі елементи, в їх взаємодії і 

розвитку. 

Географічні межі дослідження на підставі гідрологічного та 

геоморфологічного районування окреслені територією басейну р. Горині в 

межах України та басейнами рік Корчик і Стави, лівих приток Случі (рис. 1). 

Ріка Горинь, найбільша права притока Припʼяті, має загальну довжину 

водотоку 659 км, зокрема в межах України – 577 км. Загальна площа 

водозабору – 27700 кв. км, а без її правої притоки р. Случі площа водозабору 
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Горині становить 13892 кв. км [426, с. 133]. Основний напрямок течії – 

меридіональний, із півдня на північ.  

За фізико-географічним районуванням і особливостями ландшафтів землі 

в басейні р. Горині належать до чотирьох областей Західноукраїнського та 

Поліського країв [234, с. 155–225; 426, с. 252–289]. Річка бере початок із джерел 

поблизу с. Волиці Тернопільської області в межах Північно-Подільської 

височинної області, далі перетинає Мале Полісся та Волинську височинну 

область (Волинське Опілля) і продовжує свій плин Волинським Поліссям.   

З огляду на сучасний адміністративний поділ, досліджуваний регіон 

охоплює більшу частину Рівненської області (за винятком південно-західних 

районів), північно-східні райони Тернопільської і північно-західні райони 

Хмельницької областей. Відзначимо також, що у заселенні досліджуваного 

регіону ми розглядаємо дві основні структуроутворюючі вісі: меридіональну 

формувала Горинь, а широтну – Волинська та Північно-Подільська височини.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з кінця V ст. до 

середини ХVІ ст. Нижня хронологічна межа в цілому відповідає датуванню 

початку середньовіччя, прийнятому у європейській історичній науці, при цьому 

завершення античної доби визначається падінням Римської імперії у 476 р. 

[219, с. 138; 401, с. 31]. Кінцем  V – початком VІ ст. в регіоні датуються 

найбільш ранні памʼятки ранньословʼянської празько-корчацької культури. За 

умовну верхню дату в європейській медієвістиці приймають відкриття Америки 

Христофором Колумбом (1492 р.). Межу середніх віків в України пропонують 

перемістити до кінця першої чверті ХVІ ст., тобто до початку Реформації в 

Європі [219, с. 138]. Верхня хронологічна межа дисертаційної роботи 

визначається серединою ХVІ ст., а умовним рубежем слугує Люблінська унія 

1569 р., підсумком якої стало обʼєднання Корони Польської та Великого 

князівства Литовського в одну державу – Річ Посполиту. Після цієї події  

воєводства Волинське, Брацлавське, Київське були прилучені до Корони 

Польської, що мало суттєвий вплив на різні сторони життя українського 
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соціуму. У 60-70-х роках  ХVІ ст. на Волині спостерігається економічне 

зростання, розвиток торгівлі, прискорюються урбанізаційні процеси [293, с. 

163–164; 765, 739, 741], змінюється матеріальна культура.  

Джерельну базу дисертації складають археологічні, писемні, зображальні 

та етнографічні джерела. Археологічні джерела найчисельніші за обсягом і 

репрезентують 691 памʼятку (90 городищ, 554 неукріплені поселення, 47 

курганних і ґрунтових могильників): це архівні матеріали (наукові звіти про 

польові дослідження, речові колекції, зібрані на середньовічних памʼятках 

регіону до 2016 р., які зберігаються в Інституті археології НАН України, 

Національному музеї історії України в м. Києві, Рівненському обласному 

краєзнавчому музеї, Державному історико-культурному заповіднику м. 

Острога, Корецькому районному історичному музеї, Кременецько-

Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, Культурно-

археологічному центрі «Пересопниця»). Залучені літописні та документальні 

джерела, повідомлення мандрівників, карти і плани кінця ХVІІІ–ХХ ст. 

Етнографічні джерела дозволяють з більшою вірогідністю інтерпретувати 

виявлені під час археологічних розкопок обʼєкти, індивідуальні знахідки тощо. 

Методологічні засади роботи ґрунтуються на принципах системності, 

обʼєктивності та історизму. Базовим підходом, який використано при 

дослідженні заявленої проблеми, є цивілізаційний. Використані як 

загальнонаукові (аналізу і синтезу, індукції, дедукції), так і спеціально наукові 

методи пізнання (порівняльний, типологічний, формалізовано-статистичний, 

кореляційний, ретроспективний, картографічний, історичних аналогій). Під час 

польових досліджень застосовані археологічні методи: стратиграфічний, 

планіграфічний, описовий.   

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що уперше:  

–  предметно окреслено сучасний стан джерельної бази, простежено історію 

накопичення знань про Погориння та виділено періоди його наукових 

досліджень;  
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– дано характеристику основних категорій археологічних памʼяток, 

підготовлено каталоги неукріплених поселень, городищ і ґрунтових 

могильників;  

–  проаналізовано населені пункти як елементи системи заселення басейну р. 

Горині, здійснено кількісно-якісний аналіз їх топографічного розміщення  і 

площі; 

–   систематизовано відомості про житлові, господарські, ремісничі споруди;  

– проаналізовано структуру заселення Погориння на різних етапах його 

розвитку на мікро-, мезо- та макрорегіональному рівнях з використанням 

сучасних теоретичних напрацювань; 

–  простежено ієрархію поселень на мікро- та мезорегіональному рівнях у 

межах окремих хронологічних етапів розвитку; 

– на основі аналізу археологічних джерел підтверджено гіпотезу про 

переселення в Погориння в кінці 1 тис. н. е. словʼянського населення із півдня 

під тиском кочівників;  

–  у результаті розкопок автора уточнено хронологію та етапи розвитку таких 

важливих середньовічних поселень Погориння, як Дорогобуж, Корець, Острог, 

Пересопниця, Рівне, Степань; 

–  уточнено структуру та зʼясовано елементи планування міст Київської Русі та 

періоду Великого князівства Литовського; 

–  розглянуто планування, оборонні споруди та забудову замків другої 

половини ХІV–ХVІ ст.;  

–  на основі комплексного аналізу археологічних, писемних і картографічних 

джерел ХVІ ст. розглянуто планування та здійснено реконструкцію ресурсних 

зон окремих сільських поселень пізнього середньовіччя; 

–  здійснено комплексний історико-археологічний розгляд Погориння як єдиної 

просторово-хронологічної структури з подальшою реконструкцією племінних 

ареалів розселення та одиниць адміністративного устрою в басейні р. Горині. 
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Практичне значення роботи полягає у поглибленні сучасних наукових 

знань про історичний розвиток населення басейну р. Горині кінця  V – середини 

XVІ ст., у методичному плані створює інформаційну основу для подальшого 

вивчення середньовічної історії Волині. Її матеріали можна використати для 

написання узагальнюючих наукових та науково-популярних праць із давньої 

історії та археології України, для вивчення етногенезу українського народу, при 

підготовці лекційних курсів із середньовічної історії Волині, урбаністики, 

медієвістики, а також для укладання каталогів, спеціальних довідників та 

енциклопедій, у сфері охорони археологічних памʼяток. Сформована база даних 

слугуватиме підготовці облікової документації, створенню єдиного реєстру 

археологічних пам’яток доби середньовіччя басейну р. Горині. 

Особистий внесок здобувача. Джерельна база по темі дослідження була 

поповнена за рахунок власних багаторічних археологічних досліджень та 

розвідок здобувача в басейні р. Горині. Автором обстежено 50% памʼяток із 

загальної кількості 690, що аналізуються в дисертаційному дослідженні. Під 

керівництвом автора проводилися розкопки широкими площами в Дорогобужі, 

Пересопниці, Острозі, Корці, Рівному. Сумарна досліджена площа  на території 

цих історичних міст становить близько 9600 кв. м. У роботах, написаних разом 

із Н. Борофкою, А.Б. Бардецьким, О.П. Войтюком, Д.Н. Козаком, 

Ю.М. Нікольченком, В.В. Ткачем автором розкритті питання планування, 

визначення етапів розвитку поселень, житлобудування, уточнено хронологію 

речових комплексів, що становить не менше 50 % обсягу. У роботах, написаних 

разом із палеоботаніком С.А. Горбаненком, антропологом Ю.В. Долженком 

підготовано археологічну частину статей.  

Апробація результатів. Основні положення дисертації були 

представлені на засіданнях кафедри історії України Рівненського державного 

гуманітарного університету, на засіданнях відділу давньоруської та 

середньовічної археології Інституту археології НАН України, у виступах на 

наукових конференціях у Києві (2002, 2011), Коростені (2004, 2008, 2014, 2016, 
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2018), Львові (2005–2016), Рівному (2005–2016, 2018), Дубно (2007), Кременці 

(2008, 2011, 2013, 2015), Тернополі (2008), Володимирі-Волинському (2009), 

Луцьку (2009, 2015), Старокостянтинові (2009), Камʼянці-Подільському (2010), 

Жешуві (2012), Острозі (2013, 2015), Санкт-Петербурзі (2013), Мінську (2015), 

Любліні (2017).    

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені у 2 

індивідуальних монографіях та 62 публікаціях (15 – у співавторстві), 26 з яких  

– у фахових виданнях, затверджених ДАК України та 7 – в іноземних виданнях. 

Інші роботи опубліковані в журналах, збірниках наукових праць, матеріалах 

конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації (7 стор.), 

вступу, чотирьох розділів, висновків (загалом 404 стор.), списку використаних 

джерел (82 стор., 97 позицій архівних матеріалів, 32 позиції опублікованих 

джерел, 718 позицій літератури), списку скорочень (2 стор.), трьох додатків: 

Додатку А (14 стор., перелік памʼяток), Додатку Б (37 стор., 35 таблиць), 

Додатку В (134 стор., альбом ілюстрацій, 146 рис.). Загальний обсяг рукопису 

становить 674 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА, МЕТОДОЛОГІЧНА 

ОСНОВА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія питання 

 

Землі в басейні р. Горині є частиною історичної Волині, тому питання їх 

історико-культурного розвитку в середньовіччі науковці розглядали в звʼязку з 

вивченням Волинської землі. З огляду на тему та широкі хронологічні рамки 

дослідження, в роботі аналіз історіографії питання проведений за проблемно-

тематичим принципом в межах трьох періодів: 1) ранньословʼянського, 2) 

Київської Русі та Галицько-Волинського князівства; 3) Великого князівства 

Литовського. Аналізуються праці, в яких розглядалися різні аспекти соціально-

економічного та етно-культурного розвитку, процесів урбанізації, внутрішньої 

та зовнішньої колонізації зазначеного регіону, формування поселенських 

структур і територіально-адміністративних одиниць у середньовіччі. 

Ранньословʼянський період поділяється дослідниками на два етапи: 

перший представлений памʼятками празько-корчацької культури; другий – 

райковецької культури. Памʼятки празько-корчацької культури датуються 

другою половиною V–VII ст., їх приналежність словʼянам аргументовано 

доведена археологами [169, с. 69]. Спочатку вони отримали назву «типу 

Корчак» від групи поселень, досліджених біля с. Корчак Житомирської області. 

Ці поселення вперше вивчав український археолог С.С. Гамченко ще 

наприкінці ХІХ ст. [233, с. 367–368].  

На Волині з празько-корчацькими старожитностями генетично повʼязані 

памʼятки райковецької культури VIII–X ст. Тривалий час вони визначалися як 

«памʼятки типу Луки-Райковецької» за назвою поселення в урочищі «Лука» 

поблизу від с. Райки біля м. Бердичева на Житомирщині, дослідження на якому 

були проведені В.К. Гончаровим у 1946–1947 рр. [243]. 
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Як свідчать повідомлення писемних джерел, у ранньому середньовіччі на 

Волині проживали дуліби, бужани і волиняни, серед них найраніше згадуються 

дуліби. Ще в ХІХ ст. науковці, виходячи з аналізу літописних джерел, 

повʼязували племена дулібів передовсім з територією Волині. 

В.О. Ключевський визначив місце їх проживання на північ від Карпат на 

значних просторах вододілу, звідки течуть у різні боки Дністер, обидва Буги, 

притоки верхньої Прип’яті та верхньої Вісли [331, с. 123–124]. 

М.С. Грушевський вважав, що дуліби заселяли землі над Західним Бугом. 

Вчений також звернув увагу на уточнення літописця («…бужани – бо сидять 

вони по [ріці] Бугу, – а потім же волиняни»; «Дуліби тоді жили по Бугу, де нині 

волиняни…» [115, с. 6, 8;118, с. 13, 14]), але заперечив погляд, що в дулібах, 

бужанах і волинянах слід бачити окремі племена і висловив думку, що мова йде 

тут про переміну імені, а не племені [250, с. 205–210]. 

Погляди М.С. Грушевського на процеси формування ранньословʼянських 

племінних союзів південно-західної групи мають прихильників і в наш час. 

Л.В. Войтович зазначив, що в другій половині І тис. н. е. на Волині одночасно 

існували племена дулібів, бужан, волинян, які на різних етапах історичного 

розвитку ставали гегемоном волинського союзу племен і, відповідно, нове 

утворення отримувало назву домінуючого племені. Як вважає дослідник, ці 

процеси відбувалися на території, обмеженій на сході річкою Случ, на півдні – 

вододілом басейнів Західного Бугу і Прип’яті з басейном Дністра, на заході 

межею служило поріччя Західного Бугу і Вепра, а на півночі – болотяні смуги 

на Правобережжі Прип’яті [218, с. 290; 221, с. 11–12]. Близькі територіальні 

межі дулібського племінного об’єднання визначає О.А. Купчинський за даними 

топоніміки [375, с. 190–194].  

О.М. Андріяшев звернув увагу на тривалу боротьбу за Погорину, яку 

вели київські та волинські князі і пояснив таке протистояння особливостями 

заселення цього регіону – спочатку його освоїли древляни, серед яких 

розселилися волиняни, а згодом зʼявилась нова людність – уличі і тиверці, яких 
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тіснили кочівники [132, с. 37–38]. М.С. Грушевський також вважав, що в 

Погоринні сходились кілька словʼянських колонізаційних потоків: древлян, що 

рухались зі сходу, дулібів – із заходу та уличів, які були витіснені із Південного 

Побужжя [250, с. 200–201].  

Висловлено думку, що на Волині в Х ст. мешкали лендзяни, згадані в 

«Баварському географі» [107, с. 27] та у творі Костянтина Багрянородного «Про 

управління імперією» [110, с. 390]. Однак питання про таке розміщення лендзян 

недостатньо аргументоване й залишається дискусійним [106, с. 158–168;107, с. 

27–28]. В наш час локалізацію лендзян  між ріками Случчю і Стиром підтримав 

А.Г. Плахонін  [514, с. 128–130]. Однак польський дослідник М. Флорек 

зауважив, що якщо лендзяни Костянтина Багрянородного і ляхи в Повісті 

временних літ [109, с. 69] – одне й те саме племінне утворення, то його, 

очевидно, слід шукати на захід від Західного Бугу [820, 2009, s. 23–25]. 

М.С. Грушевський запропонував своє пояснення з приводу згадки 

лендзян, він вважав, що мова в джерелах іде не про лендзян, а про лучан і 

виникнення цієї назви повʼязував із містом Лучеськом на р. Стир [250, с. 201–

203]. Подібну можливість не відкидав і Л. Нідерле [460, с. 169–170]. Із ними 

погоджується Л.В. Войтович [221, с. 21–22].  

Ще на початку ХХ ст. Л. Нідерле зауважив, що взаємний зв’язок між 

назвами племен дуліби, волиняни, бужани, лучани не ясний, однак, всі вони, 

вірогідно, походять від одного великого найбільш західного руського племені, 

яке займало землі між Західним і Південним Бугом, перш за все – в історичній 

Волині [460, с. 169].  

Характеристику археологічних памʼяток ранніх словʼян басейну р. Горині 

знаходимо в узагальнюючих працях. Інформацію про поселення празько-

корчацької культури, досліджені в Погоринні у 40–60-х рр. ХХ ст. містить 

монографія В.Д. Барана [164, с. 159–161, 169–170, 188–197]. Перелік памʼяток 

басейну р. Горині включений до зведення словʼянських старожитностей VІ–ІХ 

ст. між Дніпром і Західним Бугом [663, с. 42–43].  
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Проаналізувавши археологічні джерела В.В. Сєдов висловити думку, що 

літописними дулібами була та частина носіїв празько-корчацької культури, які 

розселилися на Волині та на правобережжі Середнього Подніпров’я. 

Специфічно дулібською була культура типу Луки-Райковецької, але тільки у 

середині ареалу празько-корчацької кераміки. На цій території згодом 

сформувалися племінні союзи бужан (волинян), древлян, полян і частково 

дреговичів [683, с. 92]. Дослідник відзначив, що становлення нових племінних 

утворень на цій території простежується у VІІІ–ІХ ст. [686, с. 672]. 

Близьку позицію займає В.Д. Баран. Він вказав на єдність матеріальної 

культури населення празько-корчацької і райковецької культур, що жило в 

межах території, яка на півночі доходить до Прип’яті, на заході займає басейн 

Західного Бугу і Сяну, на сході доходить до Дніпра, на півдні заходить у басейн 

Верхнього і Середнього Дністра. Очевидно, саме в цьому регіоні існувало 

дулібське племінне об’єднання, а пізніше відомі пам’ятки волинян, древлян, 

полян, південної частини дреговичів і в Прикарпатті – хорватів [168, с. 121–

125].   

Території розселення літописних племен окреслив М.П. Кучера за 

матеріалами досліджень городищ ІХ–Х ст. Зокрема, дослідник виділив 

південно-волинську групу городищ, до якої включив памʼятки межиріччя рік 

Горині та Стиру і запропонував ототожнювати їх з найдавнішими укріпленнями 

волинян, а північно-волинську групу городищ у нижній течії Горині та Стиру 

відніс до дреговицьких [392, с. 136–142]. Характеристику городищ племінного 

періоду басейну р. Горині подано також в публікаціях автора [549; 552; 574; 

581, с. 143–152].  

 Для періоду Київської Русі та Галицько-Волинського князівства маємо 

найбільш ранні писемні джерела про Погориння. Це перш за все літописні 

повідомлення, вони досить лаконічні, науковці найчастіше аналізували їх в 

звʼязку з визначенням кордонів Київської та Волинської земель, викладом 
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перебігу військово-політичного протистояння між різними представниками 

правлячої князівської династії, міжусобних війн, нападів сусідніх держав тощо. 

Наприкінці ХІХ ст. ці питання досить детально проаналізували у своїх 

монографіях, присвячених історії середньовічної Волині, О.М. Андріяшев і 

П.А. Іванов [132; 313]. Окрім писемних джерел, вони використали праці 

істориків ХVІІІ–ХІХ ст., зокрема, В.М. Татіщева, М.М. Карамзіна, 

С.М. Соловйова, М.П. Погодіна, роботи з історичної географії М.П. Барсова 

[176; 177].  

Важливими є також дослідження з історичної географії Київської та 

Волинської земель М.С. Грушевського, в яких, зокрема, розглянуто і широке 

коло питань, повʼязаних з Погоринням: племінна приналежність населення, 

особливості розвитку регіону, формування удільних княжінь, адміністративно-

територіальна приналежність [250; 251; 252]. 

У другій половині ХХ ст. питання територіальних меж Погориння 

висвітлювалися в працях, присвячених формуванню Київської землі [747, с. 11–

12; 748, с. 123–125; 646, с. 71–73], Волинської і Галицької земель [371; 480, с. 

190–196; 24–25; 365, с. 65–74; 217; 396, с. 172]. Спеціально вивчала погоринські 

міста І.Б. Міхайлова в річищі концепції міжобщинних відносин на різних 

рівнях: внутрішньорегіональному; по лінії пригород – старше місто в Київській 

землі; між сусідніми містами-державами [441]. Дослідниця розглядає 

становлення і розвиток погоринських поселень у єдине соціально-політичне 

утворення як складову частину процесу формування міст-держав у Київській, 

Волинській і Галицькій землях. Низку публікацій з історії Східної Волині 

періоду Київської Русі підготував А.Г. Плахонін [513; 514; 515]. Терміном 

Східна Волинь він позначив землі між річками Стиром і Случчю, тобто ядро 

цієї території становить Погориння [514, с. 127].  

У басейні р. Горині було локалізовано 15 літописних поселень (рис. 1): 

Дорогобуж, Пересопниця, Острог, Чемерин, Зарічеськ, Мильськ, Шумськ, 

Тихомль, Вигошев, Гнійниця, Ізяславль, Дубровиця, Степань [176; 177]. Серед 
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перших спроб описати їх історію за писемними джерелами відзначимо 

публікацію М. Максимовича про Пересопницю і Дубровицю [417]. Високий для 

свого часу науковий рівень має дослідження Дорогобужа, яке підготував 

О.А. Фотинський, в ньому викладено літописну історію поселення та 

монастиря, описано памʼятки, обстежені автором, зокрема городище, курган, 

Успенську церкву [776, с. 33–91]. 

Дискусійними залишаються спроби локалізувати літописні поселення 

Каменець і Городно. Поширена думка, що Каменець лежав за межами 

Погориння, його рештками нібито є городище біля с. Мирополя на р. Случі 

(поряд із с. Камʼянкою Дзержинського району Житомирської області) [269, с. 

78; 132, с. 73–74; 629, с. 233; 286, с. 66; 365, с. 73–74;115, с. 553]. 

М.С. Грушевський не визначився остаточно з локалізацією Каменця, він то 

пропонує шукати його на р. Цвітосі, притоці Горині [252, с. 608], то пише, що 

це послуцький город [253, с. 160]. І.П. Крипʼякевич вважав, що літописний 

Каменець лежав на р. Цвітосі (тут є поселення Камʼянка) [371, с. 25]. На Горині 

розміщує Каменець і Н.М. Яковенко [802, с. 72].  

Проаналізувавши археологічні джерела, Г.А. Пєскова і С.Д. Бєлєцький 

прийшли до висновку, що рештками літописного Каменця є городище на 

р. Гусці, лівій притоці р. Цвітохи, на південь від м. Шепетівки біля с. Городища 

[498, с. 132–138]. Однак запропонована пізніше атрибутація геральдичної 

накладки із городища як герба Річарда Плантагенета, який був у використанні в 

1256–1272 рр., а також уточнення датування окремих категорій знахідок 

(кресала, замки, ножі) дозволили Г.А. Пєсковій і М.А. Мєдвєдєву поставити під 

сумнів достовірність загальноприйнятої дати загибелі поселення у верхівʼях р. 

Гуски під час походу Батия у 1241 р. і визнати рівноцінною гіпотезу про його 

загибель під час походу Бурундая 1259 р. [429]. Дослідники також відзначили, 

що приймаючи нову дату прийдеться відмовитись від запропонованої раніше 

гіпотези, що це поселення слід ототожнювати із літописним Каменцем, який 

був взятий Батиєм у 1241 р. [429, с. 315].  
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Л.В. Войтович висловив здогад, що городище біля с. Городища поблизу 

Шепетівеи є залишками літописної Гнійниці [217, с. 17; 221, с. 402]. Хоча 

літописи не містять конкретних вказівок для визначення місця розташування 

цього населеного пункту, достатньо обґрунтованою виглядає локалізація 

Гнійниці поблизу колишнього с. Великої Гнійниці (тепер Поліське 

Ізяславського району Хмельницької області) [176, с. 51; 286, с. 43; 115, с. 547]. 

Вірогідно, її рештками є перше городище біля с. Михнева на лівому березі 

р. Горині за 6 км на південний схід від с. Поліського [392, с. 193; 804].  

Повідомлення літописів не дають орієнтирів для точної локалізації 

Городна. Як князь Городенський на початку ХІІ ст. згадується Всеволодко [109, 

с. 292]. Поширена думка, що він був сином Давида Ігоревича [115, с. 477; 220, 

с. 331; 366, с. 92; 458, с. 56; 625, с. 202]. Давид Ігоревич тривалий час володів 

Погоринням (1100–1112 рр.) і помер у Дорогобужі. На цій підставі дослідники 

локалізують Городно в нижній течії Горині, на місці нинішнього с. Городна 

Столинського району Брестської області (Республіка Білорусь) [177, с. 122; 132, 

с. 34, 79–80; 313, с. 74; 252, с. 301–302, 304;115, с. 547]. Однак у районі 

с. Городна не виявлено археологічних памʼяток, які можна було б повʼязати із 

літописним поселенням ХІІ ст.  

Не мають достатнього обґрунтування і спроби повʼязати Городно із 

Давид-Городком Столинського району, що лежить за 10 км від впадіння 

р. Горині у Припʼять [825, s. 26–28] чи з городищем біля с. Городця 

Володимирецького району Рівненської області [177, с. 122; 516, с. 323–324]. 

Сумнівно, щоб землі в нижній течії Горині входили до володінь Давида 

Ігоревича, тому погоджуємося з думкою О.В. Назаренка, що повʼязати з цим 

князем назву Давид-Городок  навряд чи можливо [456, с. 134–135]. У писемних 

джерелах Давид-Городок згадується з 1382 р. як центр удільного Давид-

Городоцького князівства в складі Великого князівства Литовського. Вірогідно 

свою назву поселення отримало від одного з власників – князя Давида 

Дмитровича (рубіж XIV–XV ст.) [525, с. 566].   
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Археологічні джерела не підтверджують локалізацію Городна в районі 

с. Городця Володимирецького району Рівненської області. Невелике городище 

(площа 0,2 га) і розміщене поряд поселення біля с. Городця за археологічними 

матеріалами датуються Х–ХІ ст. Цей поселенський комплекс не має тих ознак, 

які б дали змогу розглядати його як рештки літописного міста ХІІ ст., центру 

удільного князівства. 

О.В. Назаренко наводить аргументи, які ставлять під сумнів твердження, 

що згаданий Всеволодко був сином Давида Ігоревича. Він звернув увагу на те, 

що в такому разі його шлюб з Агафією, донькою Володимира Всеволодовича 

Мономаха, потрапив би під заборону церкви, адже в цьому випадку вони були б 

троюрідними братом і сестрою [456, с. 127–128]. Дослідник також відкинув 

спроби локалізувати Городно на Горині й підтримав учених, які повʼязують 

його із Гродном на Німані [458, с. 56–57; 223, с. 13–14, 198–199]. А якщо 

Всеволодко сидів на Німані, то його батька доречно було б шукати серед 

князів, які в кінці ХІ – на початку ХІІ ст. володіли Берестейською волостю. На 

думку О.В. Назаренка, Всеволодко був сином Ярослава Ярополчича і 

правнуком Ізяслава, сина Ярослава Мудрого [456, с. 135–138]. 

М.Ф. Котляр висловив припущення, що городище в с. Великому Мидську 

слід ототожнювати з літописним Мичськом [365, с. 64]. Цю думку підтримав 

М.М. Кучинко [397, с. 9–10]. Однак аналіз літописних повідомлень та 

археологічних джерел не підтверджує таку локалізацією Мичська. Як свідчить 

літописна згадка під 1150 р., Мичськ лежав на шляху з Волині до Києва, між 

містами Ушеськом і Здвиженем [115, с. 236, 238]. Ще М.П. Барсов 

запропонував шукати Мичськ у районі сучасного м. Радомишля Житомирської 

області, при впадінні р. Мики в р. Тетерів [176, с. 125]. До того ж одна з частин 

м. Радомишля має назву Микгород [300, с. 123].  

О.М. Андріяшев звернув увагу на те, що погоринські міста обʼєднувалися 

в стабільні групи. Посилаючись на літописне повідомлення під 1152 р. [109, с. 

454], він виділяє південну групу, до якої входили Бужеськ, Шумськ, Тихомль, 
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Вигошев, Гнійниця [132, с. 71]. До іншої групи міст дослідник відніс головні 

центри Погорини Дорогобуж і Пересопницю, а також Зарічеськ, Мильськ, 

Сапогинь, найсхіднішим же погоринським містом, на його думку, був Корець 

[132, с. 74–79]. Північна Погорина, за О.М. Андріяшевим, охоплювала центри 

удільних князівств Городно, Дубровицю і Степань [132, с. 79–81]. 

Від кінця ХІ ст. як центр удільного князівства в Погоринні згадується 

Дорогобуж. Першу звістку про нього знаходимо під 1084 р., коли великий 

київський князь Всеволод віддає місто Давиду Ігоревичу [118, с. 135; 109, с. 

196]. Межі Дорогобузької волості, що її виділив у 1100 р. Давиду Ігоревичу 

Святополк Ізяславич, невідомі [118, с. 181–182]. Літописи не повідомляють, чи 

залишилися у володінні Давида Ігоревича Бужськ, Острог, Дубен і 

Чорторийськ, які складали його уділ за рішенням зʼїзду в Увітичах. Як свідчать 

більш пізні писемні джерела, пониззя Горині (Дубровицька волость) входило до 

складу Туровських, а не Дорогобузьких земель. Гліб Юрійович, що сидів у 

Дубровиці в 1180-х рр. [109, с. 631], був, вірогідно, сином турівського князя 

Юрія Ярославича [625, с. 91–92; 456, с. 134; 220, с. 360]. По південних рубежах 

Дубровицької волості проходив кордон між Туровом і Волинню (Луцьком), 

його окреслював ще Ян Длугош (по річці Бережанці) як кордон між Польським 

королівством і Великим князівством Литовським [128, s. 132;123, с. 71, 217, 

368–369; 456, с. 134].  

Висловлено думку, що до володінь турівських князів належала і 

Степанська волость [177, с. 122]. П.Ф. Лисенко зауважив, що Степань спочатку 

входила до Туровської землі, однак у ХІІ–ХІІІ ст. відійшла до Волинської землі 

[405, рис. 1]. Степанський князь Іван Глібович згадується в Галицько-

Волинському літописі під 1292 р. [109, с. 938], але, можливо, це повідомлення 

слід віднести до зими 1289/1290 р. [103, с. 59]. Питання про те, до якої з гілок 

Рюриковичів належав цей князь, залишається дискусійним. Л.В. Войтович 

відносить його до Ізяславичів Турівських [220, с. 363]. Інші дослідники 

припускають, що Іван Глібович міг бути  правнуком представника смоленської 
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гілки Мономаховичів Рюрика Ростиславича, який у кінці ХІІ – на початку ХІІІ 

ст. неодноразово був великим київським князем [103, с. 303; 115, с. 486, 507].    

У басейні середньої течії р. Горині в межах Волинської височини 

літописи називають також поселення Острог, Пересопницю, Зарічеськ 

(с. Заріцьк Рівненського району), Мильськ (с. Новомильськ Здолбунівського 

району) [109, с. 249, 387, 409, 411]. 

На захід від Пересопниці знаходився Чемерин (с. Чемерин Ківерцівського 

району Волинської області) [109, с. 387]. Як уважав М.П. Барсов, це було 

порубіжне укріплення, його слід віднести до волинських, а не до погоринських 

поселень, а кордон між Волинською і Київською землями на цьому відтинку 

вчений проводив між річками Путилівкою і Стублою [177, с. 122]. Такої ж 

думки дотримувалися О.М. Андріяшев і М.С. Грушевський [132, с. 35; 251, с. 

12]. Однак І.П. Крипʼякевич і П.П. Толочко віднесли Чемерин до порубіжних 

погоринських поселень [371, с. 24; 748, с. 123]. 

Далі на південь західні рубежі Погориння проходили по вододілу між 

річками Стублою та Іквою. У середній течії Ікви літописи згадують волинські 

поселення Дубен і Муравицю [109, с. 249, 389], а в її верхівʼях – Кременець. 

Перше повідомлення про це місто в Галицько-Волинському літописі повʼязане 

з подіями, які дослідники датують кінцем 1226-го – 1227 р. [103, с. 92, 214]. 

Однак археологічні джерела свідчать про те, що укріплення в Кременці на 

Замковій горі виникло ще в Х ст. [575].  

На південний схід від Погорини у верхівʼях Случі та Південного Бугу 

лежала Болохівська земля. Окремі дослідники відносять до неї частину 

Погорини [253, с. 86, 155; 805, с. 14–16, рис. 1], інші ж навпаки – розглядають 

як складову частину Погорини Болохівську землю [441, с. 4]. Перші 

повідомлення про поселення на цій території зʼявляються на сторінках 

літописів у середині ХІІ ст. Під 1146 р. згадуються Божський і Межибоже, під 

1150 р. – Болохів [115, с. 203, 210, 219]. Київський князь Ізяслав Мстиславич 

дає їх своїм союзникам – спочатку Святославу Всеволодовичу, а згодом 
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Ростиславу, сину Юрія Довгорукого. На південно-західному пограниччі 

Київської землі згадуються також Микулин (1167) і Полонний (1169) [115, с. 

290, 297]. 

Як свідчать археологічні джерела, інтенсивне будівництво фортець у 

верхівʼях Случі та Південного Бугу припадає на ХІІ – першу половину ХІІІ ст. 

Добре збереглися укріплення літописних міст Губина, Деревича, Кудина та 

городища біля таких сіл, як Довбиші, Разіне, Теліжинці, Городище на р. Згарі 

[626; 629, с. 72–74; 713; 392, с. 50–52; 805]. Рештки літописного міста Кобуда 

виявлені, вірогідно, під час дослідження замку князів Острозьких у 

Старокостянтинові [198]. 

Аналіз літописних повідомлень кінця ХІ–ХІІ ст. дозволив історикам 

зробити висновок, що Погориння в цей час входило до складу Київської землі. 

Такої думки дотримувалися А.М. Насонов, П.П. Толочко [458, с. 51; 748, с. 

123–125]. М.С. Грушевський вважав, що Погоринська волость була відірвана 

від Волині й приєднана до Києва наприкінці ХІ ст., за часів Всеволода 

Ярославича [252, с. 77, 364]. На думку М.Ф. Котляра, погоринські міста були 

волинськими, але від середини й до кінця ХІІ ст. перебували під владою Києва 

[365, 68–73]. Однак дослідження А.М. Насонова показали, що територія 

Погориння значно раніше підпала під контроль Києва, ще в період, коли 

складалося раннє державне утворення в Подніпровʼї – «Руська земля», яка 

стала основою, соціальним і політичним ядром Київської Русі [458, с. 28, 29, 

41]. Міста на Горині визначали західний рубіж «Руської землі» у вузькому 

значенні цього терміна [458, с. 130; 642, с. 64; 748, с. 125].  

В.М. Ричка зазначив, що частина Київської землі – Погорина – в середині 

ХІІ ст. переходить до складу Галицько-Волинського князівства [645, с. 100]. За 

його спостереженнями, цю думку підтверджує літописна стаття під 1152 р. У 

ній розповідається, як галицький князь Володимирко Володаревич після 

тривалого протиборства захопив Погорину й утримував у своїх руках. Але в 

літописному повідомленні йдеться не про всю Погорину, а лише про міста у 
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верхній течії р. Горині – Шумськ, Тихомль, Вигошев, Гнійницю [109, с. 453–

454]. До того ж Галицьке і Волинське князівства в середині ХІІ ст. не були 

єдиним політичним утворенням. Галицьким князям лише на короткий час 

удалося приєднати до своїх володінь землі у верхній течії Горині, а пізніше, 

наприкінці ХІІ – у першій половині ХІІІ ст., літописи згадують про них як про 

волості Волинського князівства.   

На думку О.М. Андріяшева, Погоринська волость слугувала не тільки 

демаркаційною зоною, яка розділяла Київську і Волинську землі, а й була 

також своєрідним резервним фондом київських князів, звідки вони найчастіше 

брали землі для пожалування своїм васалам [132, с. 38]. Цей висновок 

підтримали й сучасні історики [365, с. 68; 646, с. 71].  

Волинські князі не могли в ХІ – першій половині ХІІ ст. задовольнити 

свої претензії на володіння Погоринською волостю, тому що сама Волинь увесь 

цей час перебувала під контролем Києва. Київські князі особливо пильнували, 

щоб утримати цей багатий край під своєю владою і намагалися не допускати до 

нього суперників з інших княжих династій. Одночасно зі змінами в Києві 

змінювалися й волинські князі [252, с. 365; 371, с. 80–81].  

Лише в середині ХІІ ст., за часів князювання в Києві Ізяслава 

Мстиславича, починається відокремлення Волині. Його син Мстислав не зумів 

утриматися на київському столі і в 1170 р. повернувся до Володимира-

Волинського. Із відступом Мстислава з Києва довершується відокремлення 

Волині [252, с. 366; 371, с. 82]. Тоді ж, в останній чверті ХІІ ст., Погориння 

остаточно відійшло до Волинського князівства [251, с. 12; 252, с. 364–366, 374].  

У 50–80-х рр. ХХ ст. для дослідження важливих питань середньовічної 

історії України науковці почали широко використовувати різні види 

археологічних джерел. З допомогою нових методів і підходів були 

проаналізовані поховальні памʼятки словʼян, розгорнулися масштабні 

дослідження словʼяно-руських городищ, проведено аналіз основних категорій 

знахідок. 
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Є.І. Тимофєєв ґрунтовно проаналізував поховальний обряд південно-

західної групи східнословʼянських племен за матеріалами досліджень 

курганних могильників Х–ХІІІ ст. Він зробив висновок, що неможливо 

визначити області розселення окремих східнословʼянських племен південно-

західної групи за скроневими кільцями, тому що на всій території від Дніпра до 

Західного Бугу найбільш поширеними були прості дротяні кільця з кінцями, що 

накладаються [730, с. 56]. На думку дослідника, у волинян переважали кургани 

з трупопокладеннями в могильних ямах, але такі захоронення не поширюються 

північніше лінії Рівне – Луцьк, а північно-західний кордон волинян неможливо 

уточнити, тому що все Волинське Полісся в археологічному відношенні є білою 

плямою [730, с. 58, 64, 69].  

В.В. Сєдов погодився, що західний і східний кордон поширення курганів 

з похованнями в ямах співпадає із кордонами Волинської землі, але зауважив, 

що кургани з ямними трупопокладеннями не можна розглядати як 

етновизначальні ознаки волинян [683, с. 96]. Він запропонував окреслити 

основну територію волинян орієнтуючись на природні рубежі: на півночі 

природною межею були заболочені простори в басейні верхньої течії р. 

Припʼяті; на сході кордон проходив по р. Случ, де смуга лісу служила рубежем 

між волинянами і древлянами; на півдні кордон співпадав з вододілом між 

басейнами Припʼяті і Бугу з однієї сторони, і Дністровським басейном – з 

іншої; на заході рубежем розселення волинян було поріччя Західного Бугу, а 

далі починалася територія західнословʼянських племен [683, с. 96]. 

Аналіз матеріалів з могильників ІХ–ХІІІ ст., досліджених між річками 

Західним Бугом і Горинню, дозволив О.П. Моці висловити низку важливих 

міркувань стосовно еволюції поховального обряду на Волині. Він відзначив, що 

тут в ІХ–Х ст. використовувався в основному обряд кремації, а на могильниках 

Х ст. вже переважає обряд інгумації на рівні давнього горизонту. Тоді ж 

зʼявляються трупопокладення в ямах і в Х–ХІ ст. їх кількість різко зростає. 

Основна маса підкурганних ямних поховань досліджена на території Західної 
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Волині. Очевидно, зростання кількості поховань у ямах повʼязане з 

поширенням християнства в регіоні. В політичному відношенні землі 

літописних дулібів і хорватів якоюсь мірою знаходились в сфері інтересів 

Великоморавської, а пізніше Чеської держав, тому можна припускати існування 

західного шляху проникнення християнства на землі східних словʼян, в першу 

чергу на територію Західної Волині, де на могильниках вже в Х ст. зʼявляється 

обряд трупопокладання в підкурганних ямах [448, с. 87–89]. 

У працях П.О. Раппопорта вперше різносторонньо схарактеризовані 

городища Південно-Західної Русі, в тому числі Волинської землі, окремі з них 

він повʼязав із поселеннями, згаданими в літописах [629]. Він розробив 

детальну типологічну класифікацію цих памʼяток для різних історико-

географічних областей Русі. Він виділив особливий «волинський тип» городищ 

[629, с. 51–57, 196]. Важливим завданням вчений вважав визначення 

соціального статусу давньоруських укріплених поселень.  

Результати археологічних досліджень словʼяно-руських городищ на 

території України підсумовані в роботі М.П. Кучери [392]. Дослідник провів 

класифікацію та типологію укріплень, проаналізував конструкцію оборонних 

споруд і характер забудови укріплених майданчиків, виділив основні етапи 

оборонного будівництва на території Південної Русі у VІІІ–ХІІІ ст. Слід також 

зазначити, що М.П. Кучера розробив хронологічну класифікацію гончарних 

горщиків Х–ХІІІ ст. [390], виокремив керамічні комплекси золотоординського 

часу за матеріалами досліджень памʼяток Середнього Подніпровʼя [384].  

Процеси формування поселенських структур на території середньої течії 

р. Горині за матеріалами досліджень городищ і неукріплених поселень 

розглянуті в кількох публікаціях О.В. Манігди [424; 425]. Для порівняльного 

аналізу важливе значення мають також роботи, в яких охарактеризовані 

середньовічні поселенські структури дубенського мікрорегіону [571; 606; 621].   

Автором дисертаційного дослідження підготовлено роботу, в якій на 

основі комплексного аналізу археологічних та писемних джерел дано 



47 

 

 

характеристику укріплених поселень басейну р. Горині Х–ХІІІ ст. Особливу 

увагу приділено класифікації й типології памʼяток, визначенню хронології та 

основних етапів їх розвитку. За наявності достатньої джерельної бази 

визначено соціальний тип городищ, подано розширену характеристику 

поселень, які мають набір міських ознак [581].  

Вивчення історії Волині періоду Великого князівства Литовського 

розгорнулося у другій половині ХІХ ст. Активізувалася ця робота в першу 

чергу завдяки діяльності науковців, які належали до київської історичної школи 

В.Б. Антоновича. З 60-х років ХІХ ст. ця школа займала чільне місце в розробці 

як загальних питань історії України, так і окремих її регіонів. Результатом 

наукового пошуку українських вчених стало накопичення значного фактичного 

матеріалу, публікація історичних джерел, що дозволило розгорнути широкі 

дослідження Волині в різних напрямках. Зокрема, у працях В.Б. Антоновича 

розглянуто різні аспекти розвитку волинських міст пізнього середньовіччя та 

раннього модерного часу [134; 140, с. 311–383].  

Серед тогочасних польських вчених особлива заслуга у вивченні 

волинських поселень належить О. Яблоновському, який на основі ним же 

введених у науковий обіг поборових реєстрів підготував статистичні та 

демографічні показники залюдненості краю станом на 70–80-ті роки XVI ст. 

[127, s. 1–124]. О. Яблоновський провів також дослідження територіально-

адміністративного устрою Волинського воєводства XVI–ХVIІ ст. їх результати 

були опубліковані в історичному атласі Речі Посполитої [809]. На сучасному 

етапі із залученням широкого кола писемних і картографічних джерел 

повітовий поділ і кордони Волинського воєводства XVI–ХVIІ ст. окреслив М.Г. 

Крикун [369; 370, с. 13–23]. 

Варто згадати також розвідки краєзнавців, присвячені окремим містам 

регіону, що розглядається. Вивчення історичної топографії давнього Острога 

започаткував А. Перлштейн [485]. Продовжив ці дослідження С. Кардашевич, у 

1913 р. в Кракові було надруковано його обʼємну і досить змістовну працю 
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[826]. Публікації з історії Корця, Ізяслава, Рівного підготував В.І. Пероговський 

[486; 487; 488], про давнє минуле Олики та Пересопниці написав 

А.Д. Сендульський [689; 690]. 

Важливу інформацію про міста Волині і, зокрема, Погориння, містить 

праця П.М. Саса, присвячена дослідженню феодальних міст України кінця  XV 

– 60-х років XVІ ст. [677]. Ґрунтовний аналіз розвитку міських поселень на 

Волині в XVІ – першій половині XVІІ ст. провів А.Є. Заяць [293]. Узагальнений 

у монографії матеріал важливий для вивчення урбанізаційного процесу як в 

Україні, так і на сусідніх територіях. Науковець також проаналізував сучасний 

стан досліджень з міської проблематики Правобережної України 

ранньомодерного часу [294].  

Характеристику населення волинських міст XVІ – першої половини XVІІ 

ст., їх соціальний склад, демографічні показники подано в працях І.О. Ворончук 

[226]. В.Б. Атаманенко та І.О. Ворончук розглянули питання типології міських 

поселень [153; 227]. 

В урбаністичній тематиці одним із напрямків досліджень є історична 

топографія і соціотопографія міст. Цей напрямок знайшов своє застосування 

для цілого ряду українських міст та регіонів, в тому числі і для окремих 

волинських міст пізньосередньовічного та ранньомодерного часу, а саме для 

Луцька [354; 675; 723], Володимира-Волинського [399; 725; 654]. Із залученням 

нових джерел і з використанням нових методик проведено дослідження 

історичної топографії Острога часів князів Острозьких [338;150; 152; 207; 208]. 

За картографічними джерелами П.А. Ричков підготував планувальні схеми 

просторового розвитку Острога для різних етапів його історії [650, с. 117–118; 

653, с. 27, рис. 21]. В.Б. Атаманенко за описово-статистичними джерелами 

другої половини ХVІ – початку XVII ст. схарактеризував Рівне і Клевань, а 

також їх волості [151; 154]. Основні етапи формування Степанської і 

Рівненської волостей простежив В.Д. Собчук [707; 708, с. 109–160]. 
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У другій половині ХІХ ст. зʼявляються перші публікації, присвячені 

середньовічним волинським замкам. Вагомим внеском у вивчення 

пізньосередньовічних та ранньомодерних оборонних споруд краю стали праці 

Т. Стецького [843] і О. Яблоновського [126]. Загальну характеристику замків 

ХVІ ст. Київщини, Волині та Поділля подано в роботі М.С. Грушевського, 

опублікованій у 1890 р. [256]. Стислий виклад результатів вивчення 

українських замків ХІV–ХVІ ст. знаходимо також в «Історії України-Руси» 

[255, с. 33–41]. На початку ХХ ст. надруковані розвідки, присвячені окремим 

замкам, зокрема Острозькому [826, s. 96–100, 103–109, 114–115] та 

Клеванському [710].  

Із доробку сучасних науковців відмітимо публікації В.Б. Атаманенка, 

І.О. Ворончук, В.Д. Собчука, в них подана ґрунтовна характеристика 

волинських замків за писемними джерелами [148; 225; 706]. Оскільки для 

багатьох пізньосередньовічних волинських міст та замків збереглось обмаль 

писемних джерел ХV – першої половини  ХVІ ст., то подальше вивчення їх 

історичної топографії, забудови, оборонних споруд із залученням 

археологічних джерел залишається актуальним завданням.   

Проведений історіографічний аналіз питання засвідчив, що науковці 

починаючи з другої половини ХІХ ст. за писемними джерелами активно 

розробляли проблеми середньовічної історії Волині, однак комплексної роботи, 

присвяченої історичному розвитку середньовічного населення басейну р. 

Горині досі немає.  

 

1.2. Історія вивчення археологічних памʼяток 

 

У ХІХ – на початку ХХ ст. землі над р. Горинню були частиною 

Волинської губернії Російської імперії, а територія нижньої Горині (на північ 

від Висоцька) входила до складу Мінської губернії. У другій половині ХІХ ст. 

на Волині зʼявляються місцеві періодичні видання, у яких серед інших 
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матеріалів публікуються й краєзнавчі нариси. Їх автори, розповідаючи про 

історичні поселення краю, згадують давні кургани, городища та рештки 

середньовічних укріплень.  

Найбільш привабливими обʼєктами досліджень від середини ХІХ ст. 

стали кургани. Більшість таких памʼяток містили середньовічні захоронення. У 

басейні р. Горині в 1850 р. місцевий поміщик Веселовський розкопав 5 курганів 

у с. Глинськ, а в 1856, 1858 рр. Я.Я. Волошинський дослідив по кілька курганів 

на могильниках у Пересопниці, Басовому Куті, Новому Дворі [136, с. 39, 41, 

75]. Ці роботи сучасні археологи розглядають як перші наукові розкопки 

давньоруських курганних могильників на Україні [179, с. 303]. 

Масштабні роботи здійснила К.М. Мельник, у 1895–1898 рр. вона 

розкопала на Волинській височині між ріками Горинню і Стиром близько 250 

насипів на 23 могильниках, зокрема в басейні Горині поблизу Рівного в 

Басовому Куті, Колоденці, Корнині, а також в Пересопниці, Білеві та 

Старожукові, всього 132 кургани [432, с. 533–548]. Тоді ж ініціатор створення 

музею в с. Городок Ф.Р. Штейнгель разом з М.Ф. Біляшівським дослідили 

більше 40 насипів на могильниках поблизу сіл Білів, Великі Цепцевичі 

(Теклювка), Городець, Грабів, Карпилівка (Студинка), Корост, Рогачів [796]. 

Здобуті матеріали стали важливим джерелом для вивчення поховального 

обряду волинян [730; 731; 683, с. 94–101; 447, с. 7–8].  

На початку ХХ ст. В.Б. Антонович підсумував результати досліджень 

курганних інгумаційних захоронень і висловив думку, що волинянам належать 

усі словʼянські насипи, розташовані на захід від р. Горині. Вони невеликі, з 

трупопокладеннями або на горизонті, або в ґрунтових ямах, або вище основи 

насипу, інколи в прямокутних зрубах [139, с. 38].  

Перші розкопки кремаційних поховань ранніх словʼян останньої чверті І 

тис. н. е. були здійснені в кінці ХІХ ст. на курганних могильниках в Ізяславі та 

Пересопниці [663, с. 42]. У 1914 р. Б. Росинський і Л. Савицький розкопали 9 

курганів в с. Климентовичах поблизу Шепетівки, в них виявлені урнові та 
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безурнові словʼянські поховання другої половини І тис. н. е. празько-корчацької 

та райковецької культур [836, s. 325–328]. До кінця ХІХ ст. відносяться 

повідомлення про перші виявлені у Погоринні (в Пересопниці) середньовічні 

безкурганні поховання [136, с. 41], 

Дослідники волинських старожитностей проявляли інтерес і до давніх 

городищ та замчищ. Так, зокрема, Л. Рафальський, описуючи свої подорожі в 

1864–1865 рр. по Кременецькому та Острозькому повітах, звертає увагу на 

різноманітні памʼятки старовини, поміж них і на рештки давніх укріплень. У 

його працях знаходимо інформацію про 10 городищ у басейні р. Горині [639; 

640]. Більшість із них лише згадано, але окремі описані досить детально, як 

наприклад, городища в селах Дорогобужі, Вільгорі, Томахові. 

Польський дослідник Т. Стецький у краєзнавчій праці «Z boru i stepu. 

Obrazy i pamiątki» також подає описи давніх укріплень, зокрема і в басейні 

р. Горині (Басівкутського у м. Рівному, у селах Хотині, Глинську, Пересопниці, 

в містечках Дубровиці та Степані [844, s. 86, 92, 182, 240, 252]. 

Після опублікування робіт М.П. Барсова [176; 177] важливе значення в 

історичних дослідженнях почали надавати давнім оборонним спорудам, перш 

за все для підтвердження локалізації поселень, що згадувались в писемних 

джерелах. Статистичні дані про городища і кургани Волинської губернії 

підготував відомий історик Д.Я. Самоквасов після обробки інформації, яку 

отримав Центральний статистичний комітет від волосних правлінь губерній 

Європейської Росії. У своїх працях учений навів вагомі докази на користь 

жилого й військово-оборонного характеру городищ. Ураховуючи планування 

давніх укріплень, він спробував розділити їх на дві хронологічні групи: до 

появи вогнепальної зброї і часів широкого використання артилерії [676; 678]. В 

історико-географічних дослідженнях наявність городищ стала одним із 

вирішальних аргументів при визначенні місця давньоруських літописних 

поселень. Зокрема, О.М. Андріяшев та П.А. Іванов використовували 
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інформацію про городища, вирішуючи питання локалізації літописних поселень 

Волині [132; 313]. 

Однак в цей час дослідження культурних нашарувань городищ і 

неукріплених поселень мали лише розвідковий характер. Побутувало 

переконання, що для культурно-археологічної характеристики поселень 

достатньо вивчити дані писемних джерел (якщо вони були), розкопати 

розміщені поряд кургани й зібрати знахідки на поверхні самої памʼятки [135].  

Як поодинокий випадок можна згадати розкопки Г. Оссовського в 1868 р. 

на городищі біля с. Глибочка (тепер Гощанського району Рівненської області) в 

урочищі Кураж. Тоді було знайдено колодязь із деревʼяним зрубом, а в ньому – 

залізні серп і сокиру, уламки глиняних посудин, деревʼяні чашку, ложку та 

сопілку [136, с. 93]. Однак повідомлення про ці роботи лаконічні, залишилося 

незʼясованим датування знахідок і самого колодязя.  

У 1896 р. почав діяти музей барона Ф.Р. Штейнгеля у с. Городку поблизу 

м. Рівного. Одним із напрямів його роботи стає виявлення та вивчення 

археологічних памʼяток краю. Окрім розкопок курганів, у 1899 р. було 

проведено археологічну екскурсію по р. Горині, під час якої обстежено 

різноманітні памʼятки, поміж них і городища в селах Білеві, Городці, 

Кричильську, замчище в Степані. Повідомлялося про підготовку планів цих 

укріплень і проведені розкопки. Зокрема, на городищі в Кричильську було 

знайдено залізні наконечник списа й сокиру, виявили поховання, опущені в 

насип оборонного валу [142, с. 213]. 

Підсумком цього етапу досліджень археологічних пам’яток Волині стала 

робота В.Б. Антоновича «Археологическая карта Волынской губернии» [136]. 

У ній згадується близько 30 середньовічних курганних могильників та 100 

городищ у басейні р. Горині. Про більшість городищ уміщено лише короткі 

повідомлення, проте в окремих випадках указано розміри та уточнено форму 

укріплення (округле, овальне, трикутне, чотирикутне). А таке формулювання, 

як «прямокутне укріплення з бастіонами, з рештками кам’яних будівель і 
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фундаментів» дає змогу віднести памʼятку до часів поширення вогнепальної 

зброї й датувати її литовсько-польською добою. 

Тоді ж були підготовлені схематичні плани деяких волинських городищ. 

Вони зберігаються у фонді 832 В.Б. Антоновича в Центральному державному 

історичному архіві в м. Києві. Інформацію про ці зображальні джерела подано в 

публікаціях В.К. Козюби та автора [349; 350; 581, с. 17–19, рис. 2; 3]. Серед них 

– дев’ять планів давніх укріплень у басейні Горині (Мала Мощаниця, Будераж, 

Варковичі, Бриків, Пересопниця, Білів, Кути, Васьківці, Корець) [91, од. зб. 

158].  

В.Б. Антонович запропонував свої критерії датування городищ. На його 

думку, укріплення княжої доби влаштовані так, що майданчик має неправильну 

форму, оточений валом, котрий повторює контури гори, утворюючи 

викривлення ділянок оборони – то опуклі, то ввігнуті. Ці городища оточені 

численними паралельними лініями валів (від 3-х до 9-ти). А округлі чи овальні 

за планом укріплення з піднятою центральною частиною майданчика, на його 

думку, слід відносити до найдавніших. Зокрема, городища в Будеражі, 

Варковичах, Малій Мощаниці він запропонував датувати кінцем неолітичної 

епохи [137, с. 143–144]. 

Більш детально були обстежені городища, що їх повʼязували з важливими 

літописними центрами Погориння. В.Б. Антонович слушно вказав, що 

рештками Шумська княжої доби є городище між селами Бриковів і Онишківці 

поблизу м. Шумська. Науковець також висловив думку, що давні укріплення 

княжої Пересопниці розміщені біля с. Білева [138]. Однак йому заперечила 

К.М. Мельник, яка вважала, що рештками міста ХІІ–ХІІІ ст. є городище в 

с. Пересопниці [432, с. 533]. Версію К.М. Мельник підтвердили дослідження 

археологів у другій половині ХХ ст. [156; 629, с. 55–56]. 

У 1902 р. вийшла друком велика за обсягом робота про Дорогобуж 

О.А. Фотинського [776]. Дослідник не тільки старанно опрацював писемні 

джерела, а й подав опис памʼяток, які він обстежив 1901 р. в однойменному 
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селі. До роботи додано схематичний план укріплень Дорогобузького городища, 

повідомляється про рештки курганного могильника, а також описані випадкові 

речові знахідки зі старої частини села. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. зростає інтерес до 

середньовічних археологічних памʼяток регіону, активно розкопуються 

курганні захоронення, накопичується інформація про давні городища, місцеві 

дослідники включають цю інформацію до краєзнавчих публікацій, а професійні 

історики використовують у наукових досліджень. Були організовані перші 

наукові екскурсії та розвідки для обстеження археологічних памʼяток. 

Проведено незначні польові роботи на городищах (Г. Оссовський), 

підготовлено перші плани цих пам’яток [136]. Сформовано перші археологічні 

колекції, які були передані на збереження до київських і місцевих музеїв 

(Городоцький музей барона Ф.Р. Штейнгеля, музей Рівненського 

сільськогосподарського товариства). Важливими підсумками цих досліджень 

стали публікація К.М. Мельник результатів розкопок курганних могильників 

[432; 433] і створення В.Б. Антоновичем каталогу археологічних памʼяток 

Волині [136]. 

У 20–30-х роках ХХ ст. землі у верхній і середній течії р. Горині були 

частиною Волинського воєводства, а землі у нижній її течії входили до 

Поліського воєводства у складі Польщі. У цей період археологічні роботи на 

городищах проводили здебільшого польські науковці, які працювали в різних 

установах Волині (Я. Гофман, Я. Фітцке) та центральних установах 

(Р. Якимович).  

Археологи І. Савицька та М. Древко у 1925–1927 рр. провели розкопки 

широкими площами ранньословʼянського поселення кінця І тис. н. е. біля с. 

Городок поблизу від м. Рівного (тепер західна окраїна с. Обарова) [815, s. 281–

283; 816, s. 295–296]. У підсумковій публікації охарактеризовано в тому числі 5 

жител та господарські споруди VІІІ–Х ст. [837, s. 168–192]. Це були перші 
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дослідження словʼяно-руського поселення не тільки в регіоні, але й на території 

Волині та Прикарпаття [638, с. 146]. 

У міжвоєнний період були виявлені ранньословʼянські матеріали також 

на інших памʼятках, але їх культурну приналежність уточнено лише в 

повоєнний час. У 1933 р. І. Савицька і Л. Савицький під час обстеження 

Жорнівського городища на р. Стублі зібрали ліпний і ранній гончарний посуд, 

який згідно сучасної типології словʼянської кераміки може бути датований 

VIII–ІX і Х ст. [842, s. 257; 581, с. 153]. У 1940 р. в с. Липа Дубенського р-ну 

М.І. Островським були проведені розкопки слов’янського житла на садибі 

Степана Білика [680, с. 51]. Досліджено напівземлянку з піччю-камʼянкою, 

виявлено фрагменти ліпних горщиків, які за визначенням І.С. Винокура, 

належали до посуду корчацької культури [164, с. 200]. 

Значно більшу увагу дослідники звертали на середньовічні укріплення. В 

цей час були обстежені городища в таких селах, як Вільгір, Бугрин (Я. Фітцке) 

[774], Новомильськ, Розваж (Я. Гофман) [821], Пересопниця (Я. Гофман, 

Р. Якимович), Листвин, Будераж, Басів Кут, Білів, Залужжя (Р. Якимович). У 

ході цих розвідок були сформовані археологічні колекції речей, уперше велику 

увагу археологи звернули на таку категорію масових знахідок, як уламки 

глиняного посуду.  

Дані про волинські городища використав у роботі, присвяченій походу 

Болеслава Хороброго на Київ, Р. Якимович [823]. Науково-популярні публікації 

про давні укріплення Волинського воєводства підготували Г. Дуткевич [817], 

Лєнчик [833]. Крім опису памʼяток басейну р. Стубли, праця Г. Лєнчика 

містить плани городищ поблизу сіл Білів і Сморжів, замчища в Новожукові. 

Речові знахідки з розвідок 20–30-х років ХХ ст., що збереглися у фондах 

Варшавського археологічного музею, після Другої світової війни опрацював 

Л. Раугут [842]. У його публікації подано інформацію про середньовічні 

матеріали з території України, зокрема з 19 городищ басейну р. Горині, 
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уміщено якісно виконані рисунки керамічних виробів та інших речових 

знахідок, які дають змогу уточнити датування пам’яток.  

Археологічні розвідки на території Волинського воєводства здійснив 

О.М. Цинкаловський. Результати цих робіт краєзнавець підсумував у праці, яка 

була опублікована в Польщі [813]. На жаль, у каталозі обмаль розлогих описів 

памʼяток, переважають короткі повідомлення, городища здебільшого датуються 

узагальнено, як «ранньосередньовічні». 

У 1936–1937 рр. Р. Якимович провів дослідження на городищі в Давид-

Городку в нижній течії р. Горині (тепер Столинського району Брестської 

області, Республіка Білорусь). Це були перші розкопки середньовічного 

укріплення великими площами в басейні Горині. Виявилося, що в культурному 

шарі на майданчику городища частково збереглися деревʼяні конструкції давніх 

будівель та замощення вулиць, було зібрано різноманітні речові знахідки. На 

жаль, результати цих розкопок описано лише в невеликих за обсягом 

популярних публікаціях [825]. 

Унікальні ранньословʼянські поховання відкрив у 1927 і 1928 рр. 

С.С. Гамченко в урочищі Гусецько біля Шепетівки. Він дослідив 9 курганів і 

виявив поховання з трупоспаленнями, в чотирьох випадках вони були в 

глиняних урнах, в тому числі одна урна відноситься до горщиків празько-

корчацької культури [685, с. 135–137]. Кургани з трупопокладеннями 

розкопували М.І. Островський поблизу с. Листвин [636, с. 39], І. Савицька та 

М. Древко біля с. Городок [837, s. 192–206]. У Пересопниці були виявлені 

середньовічні ґрунтові поховання [813, s. 190; 842, s. 249]. 

У 20–30-х рр. ХХ ст. вперше широкими площами були проведені 

розкопки ранньосередньовічного словʼянського поселення поблизу с. Городок 

(нині – поселення в с. Обарові). Як важливі археологічні джерела дослідники 

почали використовувати масові категорії знахідок, зокрема уламки глиняного 

посуду. Їх аналіз дав змогу ґрунтовніше підійти до вирішення питань 

культурної приналежності та датування археологічних памʼяток. У результаті 
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досліджень волинських городищ та неукріплених поселень були сформовані 

археологічні колекції, які поповнили фонди центральних музеїв Польщі та 

музеїв Волинського воєводства (у Луцьку, Рівному, Кременці).  

Після закінчення Другої світової війни, у другій половині 40-х – 80-х 

роках ХХ ст., польові дослідження в басейні р. Горині проводили археологи з 

багатьох наукових установ та навчальних закладів тодішнього Радянського 

Союзу. Ряд археологічних експедицій з Києва, Львова, Москви, Ленінграда у 

другій половині 40-х – 60-х рр. ХХ ст. здійснювали розвідкові роботи на Волині 

і в їх звітах характеризуються окремі середньовічні памʼятки регіону, що 

розглядається.  

У 1947 р. М.Ю. Смішко обстежив різночасові памʼятки в межах 

Волинської височини, зокрема оглянув городища біля с. Листвина та в м. Дубні, 

а під час археологічних розкопок на поселенні Волиця поблизу Дубна були 

виявлені ранньословʼянські матеріали кінця І тис. н. е. [704, с. 352–365]. І.К. 

Свєшніков у 1947 р. досліджував розкопками поселення поблизу с. Костянець і 

в розвалі печі-камʼянки знайшов ліпний ранньословʼянський горщик VІ–VІІ ст. 

[164, с. 195]. Слід зазначити, що ранньословʼянський посуд VІ–VІІ ст. ще в 

1940 р. був виявлений М.І. Островським поблизу с. Липа [620]. 

Масштабні дослідження ранньословʼянських памʼяток між р. Західний 

Буг і Горинь розпочалися у 50-х рр. ХХ ст. У 1950, 1954, 1955 рр. проведені 

розкопки на поселенні біля с. Ріпнів в урочищі «Базнище» [155]. Важливі дані 

для розробки питань періодизації та хронології памʼяток райковецької культури 

були отримані в ході досліджень Ю.В. Кухаренком городища і селища біля с. 

Хотомель у нижній течії р. Горині на території Білорусі (1954–1957 рр.), 

городища і селища біля с. Бабка на р. Стир (1957–1958 рр.), городища і 

курганних захоронень біля с. Головне у верхівʼях р. Припʼяті (1958 р.) [380].  

Розвідками львівських археологів у 1959–1960 рр. рештки 

ранньословʼянських жител вдалося зафіксувати на поселеннях біля сіл Кургани 

Острозького та Колесники Гощанського районів [164, с. 192–193, 197]. У 1952 
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р. Ю.М. Захарук побував на городищах біля сіл Листвина, Новомильська, 

Жорнова, Басового Кута Рівненської області [4]. Тоді ж В.І. Канівець під час 

археологічної розвідки в поріччі Горині виконав схематичний план городища 

біля с. Лози Тернопільської області [5]. 

Своєрідним підсумком археологічних досліджень Волині та Прикарпаття 

у першій половині ХХ ст. стало зведення давньоруських памʼяток, яке 

підготував О.О. Ратич [636]. Дослідники згодом констатували, що ця робота 

яскраво демонструє слабку вивченість території давньої Волині [629, с. 8].  

У 50-х – на початку 60-х років ХХ ст. археологічні розвідки в басейні 

р. Горині проводили І.К. Свєшніков, Ю.В. Кухаренко, І.П. Русанова, 

М.О. Тіханова. 

І.К. Свєшніков обстежив понад 50 середньовічних поселень і 9 городищ в 

середній течії р. Горині [680]. Під час розкопок у 1959–1964 рр. на 

багатошарових поселеннях поблизу сіл Городок і Зозів йому вдалося виявити 

житла і господарські споруди празько-корчацької та райковецької культур [164, 

с. 159–161, 188–191;160]. Ще одну напівземлянку Х ст. було відкрито на 

поселенні поблизу с. Зозів [65, с. 32–33]. В Городку досліджено також 10 

грунтових інгумаційних поховань ХІ–ХІІ ст. [66, с. 33–38]. І.К. Свєшніков 

також обстежив середньовічні городища в Гощі, Горбакові, Горбові, Хотині, 

Грабові, Стеблівці, Жорнові, Злазному, Малому Мидську, культурні шари 

літописної Дубровиці [680].   

Поліський загін Словʼянської (а згодом Волинської) експедиції Інституту 

археології АН СРСР під керівництвом Ю.В. Кухаренка в 1953–1955 рр. 

обстежив городища в Дорогобужі, Гощі, Степані, Кричильську, Городці, 

Дубровиці, Залужжі, Висоцьку [380, с. 34, 37, 38].  

І.П. Русанова у 1966–1967 рр. провела розвідки і виявила низку поселень 

празько-корчацької та райковецької культур в басейні р. Корчика та над р. 

Горинню поблизу сіл Симонів Гощанського р-ну і Бутейки Сарненського р-ну 

[663, с. 42; 662, с. 95].  



59 

 

 

Дністро-Волинська експедиція Ленінградського відділення Інституту 

археології АН СРСР під керівництвом М.О. Тіханової у 1959–1961 рр. 

здійснила суцільне обстеження археологічних памʼяток у верхній течії 

р. Горині, від її витоків до м. Ізяслава Хмельницької області. Зокрема, були 

оглянуті городища навпроти с. Бодаків Тернопільської області (біля с. Лози) і 

поблизу с. Михнева Хмельницької області (друге Михнівське городище) [89, с. 

32; 738, с. 52–53]. 

Значні польові роботи були проведені М.А. Пелещишиним і Р.М. Чайкою 

у 1974–1976 рр. на поселенні в ур. Підлужжя біля с. Хорів Острозького р-ну. 

Розкопано 8 будівель VІІІ–Х ст., з них 5 краще збережених мали чотирикутні 

котловани і розвали печей-камʼянок [483].  

У 80-х роках ХХ ст. в регіоні були досліджені ранньословʼянські житла і 

господарські споруди кінця І тис. н. е. на поселеннях Стадники [182], Біла 

Криниця [16, с. 16–17], на городищі та поселенні в Жорнові [564].  

У 1960–1965 рр. на Волині працював загін із вивчення фортець 

Ленінградського відділення Інституту археології АН СРСР під керівництвом 

П.О. Раппопорта. Роботи виконувалися в межах теми з вивчення 

середньовічних укріплень Давньої Русі. Ці дослідження становлять важливий 

етап у вивченні пам’яток давньоруського оборонного зодчества. Було 

підготовлено якісні плани городищ, культурні шари багатьох із них 

досліджувалися методом шурфування, обстежувалися розміщені поряд 

неукріплені поселення. Важливе значення для датування городищ і відтворення 

конструктивних особливостей давніх оборонних обʼєктів мали прорізки валів і 

ровів. Здобуті археологічні джерела використані в монографії, присвяченій 

памʼяткам оборонного зодчества західноруських земель Х–ХІV ст. [629]. У 

своїх роботах П.О. Раппопорт обґрунтував назрілу потребу під час розвідкових 

робіт проводити частково прорізку оборонних валів городищ, щоб відділити 

культурні відклади більш ранніх відкритих поселень від пізніших нашарувань 
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часів існування на цьому місці укріплених пунктів. Він також запропонував 

метод датування памʼяток за поєднанням типологічно відмінних груп кераміки.  

П.О. Раппопорт обстежив такі значні центри Погориння, як Дорогобуж, 

Пересопниця, Шумськ. Усього в басейні р. Горині було перевірено близько 30 

городищ, у монографії він використав матеріали із 20 укріплень, уточнивши 

датування більшості з них. Дослідник зібрав цінні джерела для вивчення 

історичної географії регіону. Зокрема, зробив аргументований висновок, що 

дитинцем літописної Пересопниці є городище в однойменному селі Рівненської 

області, а також звернув увагу на городище біля с. Листвина Дубенського 

району, яке, на думку автора, було раннім міським центром, який занепав після 

воєнного погрому в ХІ ст. [629, с. 55–56, 169].  

Масштабними за площею розкопаної території та багатством зібраних 

колекцій речових знахідок були дослідження городища біля с. Городища 

Шепетівського району Хмельницької області, проведені під керівництвом 

М.К. Каргера в 1957–1964 рр. [318; 319]. Археолог висловив думку, що це 

залишки літописного Ізяславля. Площа городища – 3,6 га, воно складається з 

дитинця (0,6 га) та окольного міста. Було розкопано всю площу обох 

укріплених майданчиків, а також частину деревʼяних клітей, що входили до 

конструкцій внутрішнього валу окольного міста та валу дитинця. В 

культурному шарі на глибині 0,6–0,8 м виявлено шар зі слідами пожежі та 

рештками житлових і господарських будівель, насичений великою кількістю 

різноманітного інвентарю. Однак контури будівель не простежувалися [493; 

496]. До колекцій речових знахідок із розкопок городища зверталося багато 

дослідників. Були опрацьовані та опубліковані окремі категорії речей [325; 326; 

327; 328; 428; 798]. Матеріали археологічних досліджень городища біля 

Шепетівки узагальнені в низці публікацій та кандидатській дисертації 

Г.А. Пєскової [494; 495]. 

У 1966 р. Словʼянська археологічна експедиція Львівського інституту 

суспільних наук під керівництвом В.В. Ауліха провела розвідкові розкопки на 
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Білівському городищі. Досліджено давньоруські житло-напівземлянку та дві 

наземні печі, встановлено, що культурний шар на укріпленому майданчику 

бідний на знахідки [156]. Отримані в процесі розкопок дані дали змогу 

остаточно відкинути версію В.Б. Антоновича про ототожнення цієї памʼятки з 

літописною Пересопницею. 

В.В. Ауліх у 1968 р. провів також розвідкові археологічні розкопки в 

Дорогобужі у зв’язку із загрозою руйнації городища під час будівництва 

колгоспного цегельного заводу. До звіту про ці роботи додано якісний 

топографічний план Дорогобузького городища в межах дитинця та південно-

східного майданчика окольного міста. Одну траншею прокопано в північній 

частині дитинця, ще три траншеї закладено на посаді, на височині на схід від 

будівельного майданчика цегельного заводу. Потужність культурного шару на 

дослідженій ділянці дитинця становила 1,7 м. Тут трапилися археологічні 

знахідки, які автор датував від X–XI ст. до початку XX ст. Вчений констатував, 

що давньоруський культурний шар на цій ділянці дитинця значно 

пошкоджений пізнішими спорудами. На посаді виявлені різночасові знахідки та 

дві господарські ями Х–ХІІІ ст. [157, с. 297–298]. 

У нижній течії р. Горині в 1967 р. білоруський археолог П.Ф. Лисенко 

провів нові дослідження на городищі в Давид-Городку. Розкоп у східній 

частині  укріпленого майданчика мав розміри 8×14 м, товщина культурних 

нашарувань сягала 3,5 м. Виділено п’ять культурних шарів, які датуються від 

ХІІ ст. до ХVІ ст., виявлено деревʼяні конструкції 15 наземних житлових та 

господарських будівель. Серед знахідок із нижнього культурного шару є 

численні уламки скляних браслетів та прясельця із рожевого шиферу [402].  

Експедиція Львівського державного університету ім. І. Франка під 

керівництвом М.П. Пелещишина та Р.М. Чайки у 1971 р. розпочала розкопки на 

Листвинському городищі в Дубенському районі. Роботи проводилися з 

перервами до 1995 р. [790; 522, с. 145]. За цей час досліджено близько 12 тис. 

кв. м площі на дитинці та на західному укріпленому майданчику. На дитинці 
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відкрито рештки близько 20 наземних і заглиблених у ґрунт будівель, у деяких 

простежено вогнища та скупчення каміння від зруйнованих печей. На посаді 

виявлено понад 20 будівель, що мали заглиблені в ґрунт чотирикутні 

котловани. У житлах зафіксовано розвали печей-кам’янок. Серед знахідок є 

сільськогосподарські знаряддя (залізні наральник і чересла, фрагменти серпів та 

кіс), побутові вироби (ключі, кресала, деталі відер), предмети озброєння і 

спорядження верхового коня, ювелірні вироби, глиняні та шиферні прясельця. 

Речові знахідки свідчать, що укріплене поселення в Листвині існувало в Х–ХІ 

ст., але у звітах і в підсумковій публікації матеріали з розкопок подані 

вибірково, по категоріях знахідок, без привʼязки до комплексів, тому наявні 

джерела не дозволяють згрупувати будівлі за хронологією і виділити етапи 

розвитку поселення та уточнити час його загибелі.  

У 1972, 1973, 1975, 1980 рр. на Дорогобузькому городищі працювала 

археологічна експедиція Рівненського обласного краєзнавчого музею під 

керівництвом Ю.М. Нікольченка [466; 467; 468]. Ці роботи мали рятівний 

характер, адже дитинець давньоруського міста було перетворено на кар’єр 

цегельного заводу. На дитинці розкопки проводилися на площі понад 

2 тис. кв. м
 
[466; 467; 468]. 

Дослідження в Дорогобужі були продовжені в 1982–1995 рр. [569]. За 13 

польових сезонів відкрито 1930 кв. м площі середньовічного міста в межах 

городища й посаду. Найбільші за обсягом археологічні роботи були 

зосереджені на вцілілій частині дитинця на площі 1400 кв. м при товщині 

культурного шару 2–4 м. Виявлено культурні нашарування та об’єкти Х–ХІІІ 

ст. (зокрема 20 жител), перекриті культурним шаром литовсько-польської доби. 

На посаді археологічні розкопки теж мали рятівний характер. На схід від 

городища розкопана на різних ділянках площа поселення становить 358 кв. м.  

Важливі матеріали для характеристики Успенської церкви в Дорогобужі 

були отримані в 1988 р. в ході археологічних досліджень, проведених 

архітектурно-археологічною експедицією Ленінградського відділення 
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Інституту археології АН СРСР під керівництвом Г.А. Пєскової [9]. Було 

зʼясовано планування, запропоновано варіант реконструкції зовнішнього 

вигляду церкви, уточнено дату побудови – 70-ті рр. ХІІ ст. [423]. 

Розкопки на Пересопницькому городищі в 1974–1992 рр. проводив 

В.С. Терський. Виявлено залишки давньоруських напівземлянкових і наземних 

будівель, зокрема майстерню з виготовлення кістяних виробів [716; 722]. 

Досліджувалися також посадські райони Пересопниці в урочищах Замостя і 

Пастівник. На жаль, розкопки здійснювалися на розрізнених ділянках, не 

завжди на належному рівні робилися описи речових знахідок і обʼєктів, 

стратиграфічних профілів культурних нашарувань.  

У 1980–1982, 1985, 1986 рр. група працівників Інституту 

«Укрпроектреставрація» провела розкопки в м. Ізяславі Хмельницької області, 

на території замку князів Заславських. Це останець корінного берега із крутими 

схилами, заввишки до 10–12 м від рівня заплави, він знаходиться у місці 

впадіння р. Сошеньки в Горинь. Встановлено, що нашарування 

домонгольського часу на останці порушені під час пізніших будівельних робіт, 

але в південній частині підвищення виявлено культурний шар ХІІ–ХІІІ ст. 

потужністю 0,5–0,6 м та частково досліджено два житла-напівземлянки [461; 

464]. Серед знахідок є предмети озброєння, скляні браслети, свинцева вагова 

гиря [527]. Ці дослідження підтвердили думку, що літописний Ізяславль слід 

локалізувати у межах сучасного однойменного міста й спростували 

припущення М.К. Каргера, про те, що рештками Ізяславля є городище біля 

с. Городища Шепетівського району Хмельницької області [462]. 

У 1986–1987 рр. досліджувалось Жорнівське городище, територія якого 

руйнувалася карʼєром [539; 540; 564]. Основні роботи були зосереджені на 

ділянці біля північно-східного краю великого укріпленого майданчика 

городища, а також перевірено культурний шар на малому мисовому 

майданчику, досліджено оборонні вали й обстежено неукріплене поселення на 

північ від городища. В основному розкопі площею 140 кв. м виявлено 
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котловани трьох жител, печі та вогнища, господарські ями. За археологічними 

джерелами фортеця датована ІХ–ХІ ст., встановлено, що на рубежі ХІ і ХІІ ст. 

вона була покинута після воєнного погрому.  

Розвідкові обстеження волинських городищ і поселень у 1986–1991 рр. 

здійснив С.В. Терський, керівник археологічної експедиції Львівського 

історичного музею. Зокрема, він перевірив вісім словʼяно-руських памʼяток у 

басейні р. Горині (Будераж, Точевики, Варковичі, Заріцьк, Клевань, Грабів, 

Дюксин, Бичаль) [718, с. 56–65]. С.В. Терський провів також розкопки на 

поселенні поблизу с. Чемерина Ківерцівського району Волинської області. Цей 

населений пункт дослідники повʼязують з однойменним літописним 

поселенням. Визначити місце розташування городища літописного Чемерина 

не вдалося, але під час розкопок в урочищі Острів виявлено обʼєкти та речові 

знахідки Х–ХІІ ст. [717].  

Дані про Погоринські городища Х–ХІІІ ст., увійшли до опублікованого в 

1996 р. каталогу давньоруських городищ, який підготував А.В. Куза за 

результатами археологічних досліджень, проведених до 1978 р. У роботі є 

інформація про 43 городища басейну р. Горині [374, с. 161–165, 167–168].  

Результати досліджень словʼяно-руських городищ на території  України 

підсумовані в роботі М.П. Кучери [392]. Автор у другій половині ХХ ст. провів 

значні за обсягом польові дослідження середньовічних фортець на просторі від 

Прикарпаття і Волині на заході до Лівобережжя Середнього Подніпровʼя на 

сході. У монографії зібрано інформацію про 670 городищ, зокрема включено 

дані про 35 памʼяток басейну р. Горині, уміщено плани 20 з них.  

У другій половині ХХ ст. дослідження курганних середньовічних 

поховань над Горинню були проведені лише на одному могильнику поблизу с. 

Збуж. І.К. Свєшніков у 1958 р. розкопав сім курганів, в шести з них 

захоронення здійснені за обрядом трупопокладення і в одному простежено 

неповне трупоспалення на місці [209; 680, с. 67].  
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Перші якісно задокументовані польові дослідження ґрунтових поховань 

періоду Київської Русі в басейні р. Горині були проведені в 60-х роках ХХ ст. 

львівськими вченими поблизу сіл Крилів Дубенського [502, с. 162–164] і 

Городок Рівненського районів [66, с. 33–38]. Пізніше В.С. Терський під час 

розвідкових археологічних робіт у с. Пересопниці Рівненського району відкрив 

давні захоронення поряд з кам’яним хрестом в урочищі Пастівник [71, с. 2, 16; 

73, с. 9–12; 77, с. 17–18]. Тоді ж проводились розкопки поблизу Миколаївської 

церкви на дитинці літописної Пересопниці і було виявлено понад 30 давніх 

поховань. Всі вони безінвентарні, тому вважаємо недостатньо аргументованою 

думку С.В. Терського, що поява тут перших поховань була повʼязана із 

спорудженням князівської церкви на початку ХІІІ ст. [728, с. 258]. 

У 80-х рр. ХХ ст. в Дорогобужі в різних частинах середньовічного міста 

виявлені поховання домонгольського часу та дві братські могили жертв 

погрому міста у середині ХІІІ ст. [569, с. 52–53, 98, 120]. Чотири поховання 

досліджено також у 1983 р. на західній окраїні м. Рівного поблизу урочища 

Дворець на ґрунтовому могильнику періоду Київської Русі [12, с. 23–24]. 

У кінці 50–70-х рр. ХХ ст. в містах Волині розпочалися археологічні 

дослідження культурних нашарувань і обʼєктів пізнього середньовіччя та 

раннього модерного часу. Основні роботи були зосереджені на майданчиках 

замків. У 1957–1958 рр. співробітник історичного музею у м. Києві І.В. Бондар 

провів перші розкопки на території замку князів Острозьких в Острозі. На 

дитинці у двох шурфах на схід від Круглої башти вдалося простежити залишки 

оборонної стіни замку князів Острозьких, знайдено уламки керамічних виробів 

часів Київської Русі й наступних періодів. На північ від дитинця у розвідкових 

траншеях на підвищенні між ровом дитинця і вул. Академічною було виявлено 

культурні нашарування потужністю до 2,5–2,8 м. Нижній культурний шар 

містив знахідки трипільської культури, середній – залишки об’єктів і речі, які 

автор розкопок датував ХІ–ХІІІ ст., верхній шар віднесений до доби князів 

Острозьких [1; 2]. 
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Історико-архітектурні та археологічні дослідження замків проводили 

О.М. Годованюк в Острозі [235; 236; 239], Є.М. Пламеницька у Кременці [512, 

с. 210], М.В. Малєвська у Луцьку [421]. Найбільш повно залучала до своїх 

публікацій археологічні матеріали М.В. Малєвська. Під час розкопок на 

Замковій горі в Кременці Є.М. Пламеницькою була сформована велика 

археологічна колекція, але дослідниця не встигла опрацювати і опублікувати ці 

матеріали [575]. 

Археологічною експедицією Рівненського обласного краєзнавчого музею 

в 1981 р. були проведені розкопки в смт. Степані на території замчища ХVІ–

ХVІІ ст. на ділянці площею 40 кв. м [10, с. 7–12]. Потужність культурних 

нашарувань становила 2,8–2,9 м. Виділено вісім послідовних стратиграфічних 

шарів, які сформувалися за період від ХІІ ст. до ХІХ ст. Нижній восьмий шар 

завтовшки 0,3–0,4 м залягає на материку, він насичений знахідками ХІІ–ХІІІ 

ст.: фрагментами глиняного посуду, уламками скляних браслетів. Частково 

досліджено котлован будівлі ХІІ–ХІІІ ст. Зібрано також невелику серію уламків 

гончарних горщиків Х – початку ХІ ст. [574, с. 146–149].  

Своєрідним підсумком доробку археологів в окремих регіонах стала 

публікація серії довідників, які характеризують масиви памʼяток всіх 

археологічних періодів по областях. Інформацію про середньовічні памʼятки 

басейну р. Горині містять два довідники [680; 279] та зведення памʼяток 

Прикарпаття і Волині ранньословʼянського і давньоруського періодів [159].  

У 60–80-х рр. ХХ ст. суттєво зросли масштаби археологічних робіт 

загалом в Україні і, зокрема, у регіоні, що розглядається. У кінці 40-х–60-х рр. 

основні дослідження на Волині проводили науковці із Києва, Львова, Москви 

та  Ленінграда. Пізніше, у 70–80-х рр. тут працювали експедиції із Києва та 

Львова, а також регіональних краєзнавчих та історичних музеїв. Значна увага 

приділялася розвідковим роботам, в ході яких обстежувались окремі 

мікрорегіони, доповнювалися дані про вже відомі памʼятки та виявлялися нові. 

Важливими напрямками археологічних досліджень стають пошук і вивчення 
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ранньословʼянських памʼяток празько-корчацької культури, розкопки словʼяно-

руських городищ і, зокрема, памʼяток, згаданих у літописах. Багаторічні 

польові роботи проводились у Дорогобужі, Пересопниці, на городищі у 

Листвині. Особливо масштабними були розкопки на городищі поблизу с. 

Городище Шепетівського району. Широкими площами досліджувалися також 

середньовічні неукріплені поселення (Городок, Зозів, Хорів). В той же час 

недостатньо уваги приділялося вивченню археологічними методами памʼяток 

пізнього середньовіччя та раннього модерного часу. Результати археологічних 

робіт представлені у вигляді польової документації та звітів про проведені 

розкопки, введені до наукового обігу у численних наукових публікаціях, 

довідниках та зводах археологічних джерел.   

У роки після проголошення незалежності України, за період з 1991 до 

2016 року, проведені значні розвідкові роботи та розкопки низки 

середньовічних поселень у басейні р. Горині. В ході цих робіт було обстежено 

відомі та виявлено понад 250 памʼяток доби середньовіччя. Археологічні 

дослідження в Рівненській області активізувались після створення у 2002 році 

Рівненської філії Державного підприємства науково-дослідний центр 

«Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАНУ. Вперше 

широкими площами були досліджені культурні нашарування історичних міст 

Рівного, Острога, Дубна, меншими за обсягами, але результативними виявилися 

дослідження в Дубровиці, Клевані, Корці, Пересопниці, Степані. 

Комплекс археологічних робіт по вивченню середньовічних памʼяток 

басейну р. Горині виконаний автором. Він включав детальне обстеження 

окремих мікрорегіонів з метою створення максимально повного реєстру 

памʼяток, визначення їх вузького датування та зʼясування інших характеристик 

(топографія, особливості культурного шару, площа тощо).  На кожній памʼятці 

для отримання інформації про культурний шар проводився збір підйомного 

матеріалу, прокопувалися шурфи, готувалися інструментальні чи окомірні 

плани. На городищах проводилися обміри оборонних споруд, робилися 
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детальні їх описи та плани. Завдяки проведеним польовим роботам значно 

зросла джерельна база для вивчення середньовічних памʼяток регіону. 

Нові джерела для характеристики ранньословʼянського періоду були 

отримані під час розвідок та розкопок поселень другої половини І тисячоліття в 

Рівному, Острозі, Пересопниці та в інших місцевостях.  

На північ від м. Рівного у 1992 рр. досліджувалось ранньословʼянське 

поселення в урочищі Джерело поблизу с. Бармаки (перші рятівні розкопки тут 

відбулись у 1989 р.). На правому березі струмка на схилі мису виявлено три 

заглиблені будівлі з нішоподібними печами VIII–IX ст., а вище по схилу 

відкриті рештки житла-напівземлянки Х ст. [18, с.  16–19; 21, с. 27–30]. 

Словʼянські поселення кінця І тис. н. е. відкриті в центральній частині м. 

Рівного. На ділянці по вул. Шкільній, № 69 розкопано два житла-напівземлянки 

Х ст. з печами-камʼятками і заглиблену будівлю з двома нішоподібними печами 

[561, с. 156–157]. 

Інше ранньославʼянське поселення (Пляж, пункт 3) досліджувалось у 

південній частині м. Рівного, на березі Басівкутського водосховища. Воно 

розташоване на мисоподібному виступі правого корінного берега р. Усті. 

Роботи на пам’ятці були проведені у 2006–2007 рр. та в 2012 р. [609, с. 30–31; 

743]. Частково відкрито заглиблену будівлю празько-корчацької культури, 

повністю розкопано дві будівлі з нішоподібними печами та господарські ями 

райковецької культури ІХ–Х ст. 

У 2002–2003 рр. В.В. Ткач провів охоронні роботи на поселені поблизу 

с. Костянець. На території поселення було влаштовано карʼєр і зруйновано 

близько 10 ранньословʼянських об’єктів. Досліджено шість печей (три печі-

кам’янки складені насухо, три кам’яно-глиняні печі), зібрано значну колекцію 

ліпного посуду празької та раннього етапу райковецької культур [607].  

У Пересопниці в урочищі Пастівник у 2002–2005, 2011–2017 рр. 

досліджувалось ранньословʼянське поселення VІІІ–Х ст., воно розташоване на 

окремому підвищенні площею близько 10 га. Розкопами вивчались різні 
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частини поселення, їх сумарна площа 1340 кв. м. Виявлено сім 

ранньослов’янських жител-напівземлянок, три заглиблені будівлі з 

нішоподібними печами і господарські ями [566; 590]. 

Поселення і городище ранніх словʼян досліджувались у центральній 

частині м. Острога, а також на правому березі р. Вілії на Новому місті. Зокрема, 

на проспекті  Незалежності, № 3, на північний схід від замку князів Острозьких, 

розкопки проводились у 2007–2008, 2013 рр. на площі 384 кв. м [581, с. 105–

107]. Тут відкриті напівземлянкові житла та господарські будівлі VІІІ–Х ст. 

Культурний шар і обʼєкти кінця першого тисячоліття виявлені на території 

замку князів Острозьких, який розміщувався на території словʼяно-руського 

городища. В межах Пригородка у 2004, 2008 рр. на двох ділянках досліджено 

площу 630 кв. м. [562; 563; 581, с. 93–102]. Культурні нашарування мають 

потужність від 2,0 до 3,5 м. Слов’яно-руський культурний шар завтовшки 0,4–

0,7 м та пов’язані з ним об’єкти (житла, заглиблені будівлі з нішоподібними 

печами, господарські будівлі та ями) на досліджених ділянках мали добру 

збереженість. Ранньословʼянський етап існування цього поселення датований Х 

ст. Розвідкові розкопки проведено у 2005 р. на поселенні VІІІ–Х ст. в Острозі 

на території Нового міста, на мисі правого берега р. Вілії. Тут на вул. Згоди, 7 

під час розкопок частково досліджено три будівлі VІІІ–ІХ ст. і напівземлянкове 

житло з піччю-кам’янкою Х ст. [599, с. 312–313]. 

Ранньословʼянські житла і господарські споруди виявлені також на 

поселеннях Дермань [26, с. 14–17], Новостав Дальній [722, с. 84–86], Розваж, на 

городищах Нетішин, Точевики [581, с. 208, 213], два житла розкопано на 

поселенні поблизу с.  Чемерина [717].  

Підкурганні захоронення кінця І тис. н. е. за обрядом трупоспалення 

досліджені на могильниках у с. Гвоздів і поблизу с. Велика Клецька Корецького 

р-ну [545]. 

Що стосується археологічних розкопок памʼяток періоду Київської Русі 

та Галицько-Волинського князівства, то найбільш активно в басейні р. Горині 
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вивчалися літописні поселення (Дорогобуж, Пересопниця, Острог, Корець) та 

Басівкутське городище в Рівному. 

Спільною археологічною експедицією Рівненського обласного 

краєзнавчого музею і Рівненського державного гуманітарного університету в 

1991–1995, 2002–2003 рр. досліджувались середньовічні памʼятки Дорогобужа. 

На території південно-східного майданчика окольного міста розкопано 

140 кв. м площі, відкрито два напівземлянкових житла ХІ ст. і першої половини 

ХІІ ст., інші обʼєкти та зібрано багату колекцію знахідок Х – середини ХІІІ ст. 

[569, с. 99–110]. Біля східного краю південно-східного майданчика окольного 

міста Дорогобужа здійснено прорізку внутрішнього схилу оборонного валу, 

виявлено обʼєкти та культурні нашарування Х – середини ХІІІ ст., а на 

південному майданчику городища прокопано розвідковий розкоп площею 

43 кв. м, виявлено давньоруські споруду та ями, пов’язані із залізообробним 

ремеслом [569, с. 110–115].  

У 2012–2014 рр. проведені перші розкопки поселення поблизу Успенської 

церкви в Дорогобужі. Досліджено заглиблену частину (підкліт) наземної 

будівлі № 4 та культурні нашарування ХІІ–ХІІІ ст. Вони були перекриті шаром 

будівельних матеріалів, якими, очевидно, підсипали схил на цій ділянці під час 

ремонту церкви в кінці ХІV – на початку ХV ст. [589, с. 477–480]. Будівля № 4 

датується другою половиною ХІІ ст., вона, вірогідно, функціонувала в часи 

побудови Успенської церкви. 

С.В. Терський у 1993–1998 рр. продовжив археологічні роботи в 

Пересопниці. На дитинці він виявив напівземлянку ХІ ст. та рештки споруд 

ХІІ–ХІІІ ст. [85, с. 9–14, табл.VI; VII], а на урочищі Пастівник на західному 

схилі підвищення було розкопано будівлі ХІІ–ХІІІ ст. із багатим інвентарем та 

слідами бронзоливарного виробництва [722, с. 33, 43–44]. На урочищі Замостя 

відкрито будівлю ХІІІ ст. та зібрано кераміку другої половини ХІІІ – першої 

половини ХІV ст. [722, с. 82–84, рис. 14].  
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Цікаві матеріали для характеристики посаду літописної Пересопниці ХІІ 

– першої половини ХІІІ ст. отримані в ході розкопок у 2002–2005, 2014–2017 

рр. на урочищі Пастівник. Виявлено житлові та господарські будівлі, ями-

погреби, а також два ґрунтові могильники періоду Київської Русі ХІІ–ХІІІ ст. 

[581, 75–85; 582].  

Від 2004 р. Рівненська філія ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба 

України» Інституту археології НАН України проводила археологічні 

експертизи та розкопки в історичних містах Острозі, Корці, Рівному, 

Дубровиці, Клевані, Степані.  

В Острозі на території городища виявлено обʼєкти ХІ–ХІІ ст.: житла-

напівземлянки, господарські будівлі, ями господарського та виробничого 

призначення й вогнища [597; 587]. Зібрано велику колекцію речових знахідок. 

За археологічними джерелами період піднесення фортеці датується Х–ХІ ст. 

Вона функціонувала і в ХІІ – першій половині ХІІІ ст., однак об’єктів цього 

часу виявлено небагато, а культурний шар слабко насичений знахідками. Сліди 

поселення ХІ–ХІІІ ст. виявлені також на пр. Незалежності, 3 та на вул. 

Островського [586; 57, с. 36–37]. 

Перші археологічні розкопки в історичній частині м. Корця відбулись у 

2005 р. За 120 м на північний схід від замку князів Корецьких по вул. 

Б. Хмельницького, 3 в розкопі розмірами 4×8 м виявлено культурні 

нашарування потужністю 2,6–2,7 м. Культурний шар періоду Київської Русі 

залягає на материку, з ним пов’язані залишки частково дослідженої будівлі з 

рештками печі та дві господарські ями. В колекції керамічних виробів є уламки 

горщиків, світильників, кришок і стінка північно-причорноморської амфори. 

Крім глиняного посуду, знайдено бронзовий і два фрагменти скляних браслетів, 

залізні ножі та цвяхи, уламки каменів від жорен. Зібрані дані свідчать, що 

значне поселення тут існувало у другій половині ХІІ–ХІІІ ст. [612]. Далі на 

північ, на ділянці по вул. Київській, № 61 розкоп 2008 р. мав площу 84 кв. м. У 

ньому виявлено братську могилу жертв погрому міста ХІІІ ст.  
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У 1997–2001 рр. досліджувалося Басівкутське городище в м. Рівному 

[546]. Загальна площа розкопів на укріпленому майданчику становить 

600 кв. м, культурний шар залягає до глибини 0,5–0,7 м, у ньому простежені 

сліди наземних будівель, основою для яких служили кам’яні овальні в плані 

замощення розмірами від 0,8×1,0 м до 1,2×1,8 м. Частина території городища 

біля західного краю майданчика виявилася зайнятою ґрунтовим могильником, 

який сформувався в період функціонування фортеці, в ХІ – середині ХІІ ст. 

[581, с. 168]. 

Розвідкові розкопки були проведені М.О. Ягодинською на городищі 

літописного Шумська. На дитинці у порушених нашаруваннях зібрано 

матеріали Х–ХІІІ ст., а також первісної доби (трипільської культури, раннього 

залізного віку). Встановлено, що культурний шар періоду Київської Русі на 

майданчику окольного міста має товщину до 1,2 м, в ньому виявлені матеріали 

Х–ХІІІ ст. Під ним простежено культурний шар раннього залізного віку [800].  

С.Ю. Демидко провів розвідки в басейні р. Гуски і відкрив поблизу від 

городища в с. Городище Шепетівського району на обох берегах р. Гуски групу 

поселень ХІІ–ХІІІ ст. [271]. 

Два ґрунтові могильники ХІІ–ХІІІ ст. виявлено на урочищі Пастівник в 

Пересопниці. На могильнику в північній частині урочища досліджено 18 

поховань [581, с. 83–84]. У 2015–2016 рр. проведено розкопки могильника в 

центральній частині урочища Пастівник поряд з камʼяним хрестом і досліджено 

9 поховань [581, с. 85]. 

У 2007–2008 рр. проводились охоронні розкопки в центральній частині 

м. Рівного на площі Короленка. Виявилося, що в ХІІ–ХІІІ ст. цю територію 

використовували для захоронень. На могильнику досліджено 17 ґрунтових 

поховань та виявлено розрізнені кіски скелетів ще кількох похованих [561, с. 

155–156].  

На приватній садибі в с. Лючин Острозького району під час земляних 

робіт місцеві жителі випадково натрапили на давні захоронення і в 2007 р. під 



73 

 

 

час охоронних розкопок було відкрито три поховання бронзового віку та три 

домонгольського часу [59, с. 31–35]. 

В останні роки домонгольські поховальні памʼятки та поселення 

досліджували М.О. Ягодинська та В.В. Ільчишин поблизу с. Кордишів 

Шумського району Тернопільської області. У 2013–2014 рр. на лівому березі 

р. Вілії, поблизу урочища Замчисько проведені розкопки курганного 

могильника бронзового віку, там же розкопано 3 давньоруські поховання ХІІ–

ХІІІ ст. [801, с. 219–220].  

У басейні р. Горині за останні 25 років сформовано базу археологічних 

джерел для різносторонньої характеристики періоду Великого князівства 

Литовського, який раніше недостатньо вивчався археологічними методами. 

Обстежено понад 80 неукріплених поселень ХІV–ХVІ ст., досліджувалися 

культурні нашарування пізньсередньовічних міст Дорогобужа, Дубровиці, 

Клеваня, Корця, Острога, Рівного, Степаня. Важливу інформацію для 

висвітлення історичної топографії Острога і Рівного отримано під час 

археологічних експертиз і розкопок різних частин цих середньовічних міст: 

замку, міста і передмість.  

Охоронні розкопки проводилися в м. Острозі з 2004 р. На території замку 

князів Острозьких досліджено дві ділянки у північній частині пригородка на 

подвір’ї костелу Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії та на майданчику, де 

стояла  Миколаївська церква. На території міста найбільш масштабними були 

археологічні роботи на проспекті Незалежності, 3, де будується новий корпус 

Національного університету «Острозька Академія». Розвідковий характер мали 

роботи на вул. Миколи Островського і на території Нового міста. Всього 

розкопано 1100 кв. м площі, отримано різноманітні матеріали для вивчення 

поселення доби князів Острозьких [581, с. 90–111]. 

У Рівному в 2016, 2017 рр. вивчались ділянки по вул. Замковій на 

території, де знаходився Рівненський замок. Відкрито площу 350 кв. м. У 

результаті цих робіт досліджено оборонний рів дитинця, виявлено культурні 
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нашарування литовсько-польської доби, сформовано колекцію археологічних 

знахідок ХV–ХVІІІ ст., простежено основні періоди заселення замкового 

підвищення.  

В межах старого міста Рівного науково-рятівні археологічні розкопки 

були проведені в 2007–2010 рр. на трьох ділянках: на площі Короленка (730 кв. 

м); по вул. Шкільній, 69 (400 кв. м);  на Театральній площі та прилеглій до неї 

ділянці вул. Соборної (1008 кв. м) [570]. На Театральній площі розкопано 

ділянку з міською забудовою ХV–ХVІІІ ст. та виявлено сліди вулиці, що 

проходила від ринку на схід, до Острозької брами [613]. На вул. Шкільній 

досліджено ділянку міського кладовища ХVІ–ХVІІІ ст., яке знаходилось поряд 

з костелом [598]. На площі Короленка виявлено сліди садиб колишнього 

Острозького передмістя із рештками житлових і господарських будівель ХV–

ХVІІІ ст.
 
[616]. 

На сучасному етапі археологічних досліджень (1991–2016 рр.) основні 

польові роботи в басейні р. Горині проводились місцевими археологами, 

експедиції формувались на базі обласних і районних музеїв, навчальних 

закладів, обласних підрозділів охоронної археологічної служби України 

Інституту археології НАНУ. На територіях, де активно велися пошукові роботи, 

значно збільшилось число зареєстрованих памʼяток, в першу чергу 

неукріплених поселень і городищ. У середній течії р. Горині, а також в 

басейнах рік Корчика і Стави кількість памʼяток на кінець 2016 р. в порівнянні 

з показниками на початок 80-х років ХХ ст. на окремих ділянках р. Горині та в 

басейнах малих рік зросла у 3–4 рази (табл. Б1). Отримано масив якісних 

археологічних джерел доби середньовіччя.  

Багаторазові обстеження частини памʼяток дозволили уточнити межі 

поширення культурного шару, виявити сліди будівель, що руйнуються 

оранкою, на заліснених ділянках зафіксувати западини на місцях котлованів 

давніх будівель, а значить зʼявилася можливість точніше розраховувати 

заселену площу, виявляти ділянки з різною щільністю забудови. В ході 
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розкопок широкими площами неукріпленого поселення в урочищі Пастівник 

поблизу Пересопниці зібрано інформацію про планування ранньословʼянського 

поселення VIII–X ст. і одного з посадів княжої Пересопниці ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст.  

Сформована база даних дає можливість охарактеризувати укріплені і 

неукріплені поселення, поховальні памʼятки, виявити загальні закономірності 

та особливості формування окремих поселень і поселенських структур у 

мікрорегіонах, а також динаміку змін на різних етапах історичного розвитку 

населення басейну р. Горині у добу середньовіччя. 

 

1.3. Джерельна база досліджень 

 

Вивчення історичного розвитку населення басейну р. Горині в добу 

середньовіччя спирається на значне коло джерел, серед яких можна виділити 

такі основні групи: писемні, картографічні, етнографічні, археологічні. 

Важливою умовою ґрунтовного дослідження регіону є проведення всебічного 

аналізу всіх наявних груп джерел, вони несуть різну за обʼємом, значимістю, 

способом передачі інформацію, доповнюють і уточнюють одне одного. Така 

різностороння характеристика джерел є необхідною передумовою для 

проведення комплексного наукового дослідження регіону.  

 

1.3.1. Писемні, картографічні та етнографічні джерела 

Важливими джерелами для висвітлення подій періоду Київської Русі в 

басейні р. Горині є літописні зводи «Іпатіївський» та «Лаврентіївський» [111; 

109]. Обидва літописні зводи містять найдавніший літопис «Повість временних 

літ» [696, с. 337; 753, с. 85–109]. В ньому описуються події, повʼязані з 

формуванням Давньоруської держави, подається локалізація племен, які 

проживали на давньоукраїнських землях, зокрема, на території історичної 

Волині, вперше згадується під 1097 р. як окреме територіально-адміністративне 
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утворення Погориння, названі поселення регіону – Дорогобуж (1084 р.) і 

Острог (1100 р.) [118, с. 135, 174, 181–182].  

Значно більше повідомлень про Погориння знаходимо в Київському 

літописі, що охоплює події ХІІ ст. В ньому вперше згадуються в середній течії 

Горині Пересопниця, Зарічеськ, Мильськ, Сапогинь, Корчеськ, Чемерин [109, с. 

387, 409, 411, 441]. Літопис також повідомляє про поселення у верхній течії 

Горині – Шумськ, Тихомль, Вигошев, Гнійницю [109, с. 387, 454] і про 

Дубровицю в нижній течії [109, с. 631]. Галицько-Волинський літопис, що 

висвітлює події ХІІІ ст. розповідає про погоринські міста Ізяславль, Каменець, 

Степань [103, с. 109; 109, с. 938].      

Літописи містять небагато звісток про регіон, що розглядається, вони 

інформують про окремі населені пункти, формування удільних князівств, 

називають представників правлячого роду Рюриковичів, які володіли цими 

уділами. Аналіз повідомлень про військово-політичні події дозволяє 

простежити шляхи сполучень, якими рухались князівські дружини, кордони 

між князівствами і їх зміни.    

Із ХV ст. дійшла до нас «Історія Польщі» Яна Длугоша [128]. У цьому 

творі є свідчення з історії взаємовідносин Польщі та Русі [123], військово-

політичного протистояння Польщі і Великого князівства Литовського в 

боротьбі за Волинь, Галичину, Поділля у середині – другій половині ХІV ст., а 

окремі повідомлення, хоча й дотично, стосуються Погориння.  

У порівнянні з іншими землями, зокрема Поділлям і Київщиною, Волинь 

краще забезпечена писемними джерелами періоду Великого князівства 

Литовського, в тому числі описово-статистичного характеру [148, с. 119]. 

Однак для другої половини ХІV–ХV ст. їх збереглося мало і лише наявність 

корпусу джерел ХVІ ст. дає можливість різностороннє досліджувати 

пізньосередньовічну історію Волині.  
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Окремі поселення басейну р. Горині згадуються у «Списку руських міст 

дальніх і ближніх» із «Воскресенського літопису» та «Списку міст 

Свидригайла». «Список руських міст дальніх і ближніх» ґрунтовно 

проаналізував М.М. Тіхоміров [740], а пізніше його досліджували Є.П. Наумов, 

А.В. Подосінов, О.П. Моця [459; 524; 451]. Найбільш поширеною є думка, що 

«Список» складений у кінці ХІV ст. В ньому серед київських міст згадано 

Корець, а в числі волинських названі Степань, Острог, Дорогобуж і, можливо, 

Клевань (Коливань) [740, с. 224, 234–236]. На думку С.В. Полєхова, «Список 

міст Свидригайла» був складений у 1432 р., із Погоринських міст в ньому 

названі Острог і Степань [528, с. 113–114, 121]. 

Різноманітні документальні джерела, важливі для теми нашого 

дослідження, містять Метрика Великого князівства Литовського та діловодна 

документація і актові записи судово-адміністративних установ, зокрема 

гродських і земських судів. Документи Литовської Метрики характеризуються 

великим видовим різноманіттям, широтою відображення різних сторін життя 

українських земель ХVІ – першої половини ХVІІ ст. [337, с. 14]. Це тексти 

майнових документів, різноманітних угод, судових справ, надання прав і 

привілеїв феодалам, акти люстрацій. Для порівняльної характеристики 

важливими є люстрації 1545 і 1552 років замків Володимира, Луцька, 

Кременця, Брацлава [114]. 

Близькими до люстраційних актів є податкові реєстри. Збереглися 

реєстри Волинського воєводства 1570, 1577, 1578, 1583 і 1589 років. Інформація 

в них подана за територіальним принципом, в межах волостей, земельних 

володінь шляхти і магнатів, вказані поселення (міста, містечка, села), окремі 

групи платників податків. Аналіз поборових реєстрів дає можливість окреслити 

територіальну структуру басейну р. Горині, виокремити волості, визначити їх 

розміри на певному хронологічному зрізі, простежити динаміку їх формування. 

Слід, однак, враховувати, що фіскальні документи містять неповну інформацію 
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про жителів міст і сіл, зокрема і тому, що окремі групи населення з різних 

причин звільнялися від сплати податків [151, с. 435–436; 227, с. 99].   

 Поборові реєстри Волинського воєводства 1570, 1577, 1578, 1583 і 1589 

років опубліковані в ХІХ томі багатотомного видання історичних джерел 

«Żrodła dziejowe», його здійснив О. Яблоновський [127], а також частково у 

збірці джерел по Острозькій волості [117]. 

Важливі для висвітлення теми нашого дослідження джерела містить 

зібрання документів Оссолінського. Зокрема, це інвентар ревізії володінь князя 

Олександра Острозького 1620 р. В ньому знаходимо розлогі описи багатьох 

міст із замками (Острога, Рівного, Жорнова, Дорогобужа та інших) і сіл, а 

також подані характеристики дворів-фільварків, їх внутрішнього планування, 

розташованих тут житлових і господарських будівель, згадуються окремі 

елементи інтерʼєру будинків. Документ містить інформацію про склад міського 

і сільського населення, його заняття. І.О. Ворончук підготувала до видання 

частину інвентарю, в якій описані поселення Південно-Східної Волині [102]. 

Інша частина, яка містить дані про поселення Острозької волості, ввійшла до 

збірника документів, підготовленого В.Б. Атаманенком [117, с. 185–291]. До 

названого збірника включено низку документів ХVІ – першої половини ХVІІ 

ст., які характеризують володіння князів Острозьких, наймогутніших 

українських магнатів того часу. Інформацію про те, якою була  Острозька 

волость у першій половині  ХVІ ст. знаходимо в актах 1542 р. [117, с. 17–37; 

729]. Виокремимо вміщений у збірці акт поділу володінь князя Василя-

Костянтина Острозького між його синами 1603 р. [117, с. 74–102]. Він є цінним 

джерелом для вивчення територіальної структури та планування міста Острога і 

замку, передмість, визначення території Острозької волості, характеристики її 

населення. Його аналіз як історичного джерела провели М.П. Ковальський, 

В.Б. Атаманенко [334; 150; 152].  

Очевидно, що описи міст початку  ХVІІ ст. зберегли основні риси 

планування, притаманні їм у середині – другій половині ХVІ ст. Тому 
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інформація з документів початку ХVІІ ст. може слугувати відправною точкою 

для реконструкції за допомогою ретроспективного методу територіальної 

структури та планування волинський міст кінця ХV–ХVІ ст. 

Виписи із актових книг входять до складу «Archiwum ksiąźąt 

Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie» (Архіву князів Любартовичів 

Сангушків в Славуті), що зберігається у відділі воєводського державного архіву 

на Вавелі [337, с. 11]. Документи цього архіву опубліковані у семитомному 

виданні 1887–1910 рр. Його характеристику містить джерелознавче 

дослідження М.П. Ковальського [336, с. 39–47]. До публікації ввійшли частина 

Острозького архіву, Заславський архів, найдавніша частина Тарновського 

архіву. Особливо цінними для нашого дослідження є великокнязівські і 

королівські «листи», грамоти, рішення, розпорядження про феодальну земельну 

власність, про магнатські латифундії тощо.  

У першому і третьому томах Архіву князів Сангушків вміщено ряд 

документів, що висвітлюють історію роду князів Острозьких та збирання ними 

земельних володінь. В документі 1386 р. король Владислав Ягайло підтверджує 

права князя Федора на Острог за умови виконання тих самих служб, які 

виконувалися «володимирському найяснішому князеві, покійному Любарту» 

[124, s. 6]. Це перша датована згадка про Острог як спадкове володіння князя 

Федора та його предків, князів Острозьких. У 1514 р. Зиґмунт І надав князеві 

Костянтину Івановичу Острозькому у володіння Дорогобуж з монастирем Діви 

Марії та прилеглими селами і дозволив осадити місто на магдебурзькому або 

хелмінському праві [125, s. 120–122]. Навесні 1518 р. князь К.І. Острозький 

отримав від монарха привілей на ярмарки в шести містах, одним з яких було 

Рівне [125, s. 163–165], та підтвердження на всю нерухомість, що залишилась 

після князя Семена Колоденського і його дружини, в тому числі приналежні до 

Ровенської волості 21 поселення [125, s. 166–169]. Інформацію про Сатиївську 

волость містить документ 1522 р., в якому Зиґмунт І підтверджує князю 
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К.І. Острозькому купівлю Сатиєва з присілками Перемилівкою, Жорновим, 

Олибовим і Дядьковичами [125, s. 246]. 

В окремих документах знаходимо інформацію про початки становлення 

міст регіону, що розглядається. Рівне вперше згадується в жалуваній грамоті 

князя Свидригайла, датованій 1434 р., як власність Дичка (Івашки Васильовича) 

[124, s. 30]. У 1461 р. Івашко Дичко продав двір і село Рівне князю Семену 

Васильовичу Несвицькому [124, s. 53–54]. Достовірна згадка про Клевань в 

документальному джерелі відноситься до середини ХV ст. Як свідчить грамота 

від 29 грудням 1446 р., Свидригайло надав князю Михайлу Васильовичу 

Чорторийському монастир Святого Миколи на Клевані над р. Стублою із 

церковним дворищем [125, s. 5]. 

Різномнітні документальні джерела з історії Волині другої половини 

ХІV–XVIII ст. опубліковані в «Архиве Юго-Западной России» (АЮЗР). Це 

найбільше видання Київської археографічної комісії видрукуване в 35 томах і 

38 книгах у 1859–1914 рр. [336, с. 55]. Воно містить документи із Литовської 

метрики та актових книг (замкових, міських і земських судів), інвентарі 

феодальних землеволодінь, донесення і скарги, закладні, орендні записи, 

договори і зобовʼязання.   

АЮЗР надає в розпорядження дослідників солідну джерельну базу по 

вивченню різних проблем української історії пізнього середньовіччя та 

раннього модерного часу, в тому числі вміщені у виданні документи містять 

інформацію про формування феодальної земельної власності, розвиток міст, 

процеси заселення регіонів, територіально-адміністративний поділ, 

висвітлюють історію православної церкви [336, с. 56–59].  

До томів І, VІ частини першої АЮЗР увійшли, зокрема, документи, з яких 

дізнаємося про окремі сторінки історії Пересопницького монастиря, вони 

інформують про комплекс монастирських будівель, господарський двір 

(дворець), характеризують заняття сільських жителів, розміри їх земельних 

наділів, дозволяють визначити територіальні межі земель, що належали селу. 
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Найбільш інформативними є запис князя Юрія Чорторийського від 5 грудня 

1595 року і опис Пересопницького монастиря 1600 р. [98, с. 472–478; 99, с. 298–

299]. 

Окремі джерела по темі дослідження включені до збірника документів, 

який вийшов друком до 700-річчя м. Рівного. Це жалувана грамота великого 

князя Свидригайла Йосифу Чусі на Басово (пізніше Басів Кут) в Луцькій землі 

від 5 травня 1434 р., купча на продаж І.В. Дичком своєї вотчини і села Ровно 

Луцького повіту князеві С.В. Несвицькому від 22 грудня 1461 р., фрагмент 

грамоти Зигмунда І від 11 линя 1507 р. на право вічного володіння княгинею 

Марією Ровенською замком і містом Ровно з околицями, слобідським і тяглим 

населенням [119, с. 16–19]. 

Із наративних джерел відзначимо літописи і хроніки ХV–XVІІ ст., 

зокрема «Хроніку Великого князівства Литовського, Жамойського і Руського» 

(«Хроніку Биховця»). За своїм обсягом це джерело значно перевищує всі інші 

відомі західноруські літописи, що висвітлюють історію Литовсько-Руської 

держави [112, с. 112–222]. В ній викладено події від часів становлення 

Литовської держави до 1588 р. 

Певний інтерес становлять повідомлення про Волинь у «Хроніці 

Європейської Сарматії» Олександра Гваньїні. Його твір зʼявився у 

латиномовній версії 1578 р. [104, с. 6, 11]. Автор перебував на території Польщі 

та Великого князівства Литовського з 1557 р., був на службі в королівській 

армії як фахівець з фортифікації, брав участь у Лівонській війні (1558–1583 

рр.), побував у багатьох містах України, в тому числі на Волині, залишивши їх 

короткі описи. 

Важливу інформацію про топографію та давнє планування поселень 

містять картографічні джерела. Збереглися плани Острога, Рівного, Степаня, 

Корця кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Переважна більшість фіксаційних планів 

волинських міст російського періоду зосереджені в архівних збірках 

Російського державного історичного архіву (Санкт-Петербург) і Російського 
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державного військово-історичного архіву (Москва). Детальну характеристику 

багатьох із них подано у публікаціях П.А. Ричкова  [651; 653; 654; 656]. 

Дослідження планів волинських міст кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. дозволяють 

виявити і виокремити такі давні структурні елементи як замок, місто, 

передмістя, ділянки із збереженим плануванням. Їх допомагають виявити 

нанесені на плани особливості давнього рельєфу місцевості, ділянки давніх 

оборонних ліній валів і ровів, позначені окремі оборонні споруди (башти, 

брами), давні культові та громадські будівлі. 

Здійснити реконструкцію середньовічних житлових і господарських 

будівель, планування садибно-дворової забудови допомагають етнографічні 

джерела. Вони дозволяють також із більшою вірогідністю інтерпретувати 

виявлені під час археологічних розкопок обʼєкти, індивідуальні знахідки тощо. 

Для регіону, що розглядається, важливими є результати багаторічних 

етнографічних досліджень А.Г. Данилюка. Сформована вченим джерельна база 

стала основою для характеристики житлово-господарського будівництва 

Волинського Полісся [265; 266; 267]. 

Окремі аспекти топографічного розташування, типи поселень, 

закономірності забудови, будівельні техніки та конструктивні прийоми 

зведення житлових і побутово-господарських будівель населення України 

досліджували Є.Е. Бломквіст, Н.П. Приходько, Т.В. Косміна [181, с. 5–458; 536; 

362]. Цікаві дані стосовно сільських поселень, їх забудови, житлових і 

господарських будівель подано у монографічному дослідженні «Полесье. 

Материальная культура» [264, с. 279–333]. 

Проведений джерелознавчий аналіз засвідчив, що для 

ранньословʼянського періоду ми не маємо писемних джерел, в яких присутня 

інформація про населення басейну р. Горині. Для періоду Київської Русі та 

Галицького-Волинського князівства збереглися розрізнені короткі літописні 

згадки про поселення регіону. Обмежене коло документальних джерел можна 

залучити для дослідження процесів, що відбувались у басейні р. Горині в 
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пізньосередньовічний період, у другій половині ХІV–ХV ст. Лише для 

висвітлення подій ХVI ст. маємо значний масив різноманітних писемних 

джерел. Фрагментарність і побіжність писемних джерел у висвітленні більшості 

періодів місцевої історії доби середньовіччя вимагає залучення нових джерел, і 

перш за все – археологічних.   

 

1.3.2. Археологічні джерела, їх хронологія та періодизація 

Вивчення середньовічної історії Погориння спирається на значне коло 

джерел, найважливішими з яких є археологічні та писемні. Як було показано в 

попередньому підрозділі, їх співвідношення для різних часових проміжків 

суттєво відрізняється, однак археологічні джерела залишаються основними для 

вивчення ранньословʼянського та Києворуського періодів і суттєво збільшують 

можливості досліджень періоду Великого князівства Литовського.    

У роботі розглядаються середньовічні археологічні памʼятки басейну р. 

Горині (без Случі) у межах України, а також східної частини Волинської 

височини (басейни річок Корчика і Ставів), загальна площа регіону становить 

14 400 кв. км (рис. 1; 2). Нами зібрано інформацію про 691 памʼятку VІ–ХІІІ ст. 

(додаток А; табл. Б2): 90 словʼяно-руських городищ (13%), 554 неукріплених 

поселень (80,2%), 33 курганних могильників (4,8%), 14 ґрунтових могильників і 

окремих захоронень (2%). Наведені показники свідчать, що кількісно суттєво 

переважають неукріплені поселення, вони складають 4/5 від загальної кількості 

памʼяток. Досить високим є також показник городищ у регіоні.   

Середньовічні памʼятки басейну р. Горині розбиті на три територіальні 

групи і девʼять підгруп. До першої групи належать памʼятки на Подільській 

височині та Малому Поліссі в басейнах річок Горині і Вілії (площа 5600 кв. км). 

Друга група включає памʼятки, розміщені на Волинській височині в поріччі р. 

Горині та в басейнах її приток Збитинки (з нижньою течією Вілії), Усті, Стубли, 

Путилівки, а також у басейнах Корчика і Ставів (площа 5500 кв. км). Памʼятки 

третьої групи знаходяться над Горинню в межах Волинського Полісся (площа 
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3300 кв. км). Неукріплені поселення і городища нанесені на карту за 

басейновим принципом, нумерація починається в кожній підгрупі з № 1, від 

верхівʼїв рік (додаток А). Курганні та ґрунтові могильники мають свою 

нумерацію і нанесені на окремі карти.  

При нанесенні памʼяток VІ–ХІІІ ст. на карту ландшафтів виявляються 

певні особливості їх розміщення (табл. Б2). Найбільше городищ і неукріплених 

поселень виявлено в середній течії Горині на Волинській височині – 456 

(70,8%). А якщо додати також памʼятки на східній окраїні Волинської височини 

в басейнах рік Корчика і Стави, то загальна кількість городищ і неукріплених 

поселень на Волинській височині в межах регіона, що розглядається, 

становитиме 525 (81,5%). На Північно-Подільській височині, у верхній течії 

Горині їх 78 (12%), а на Волинському Поліссі – 41 (6,5%).   

Городища і поселення на Північно-Подільській височині досить 

рівномірно розміщені ланцюжком від верхівʼїв Горині до впадіння в неї правої 

притоки р. Гуски. Більшість з них були обстежені ще в 50 – на початку 60-х рр. 

ХХ ст. під час розвідок В.І. Канівця та М.О. Тіханової (табл. А1; рис. 3) [5; 89, 

с. 32; 738, с. 52–53]. Із сучасних археологічних робіт слід назвати розвідкові 

обстеження в басейні р. Гуски, проведені С.Ю. Демидком навколо городища в 

с. Городище Шепетівського району [271]. Очевидно, що основна частина 

території Верхньої Горині залишається недостатньо обстеженою, а кількість 

відомих на сьогодні середньовічних памʼяток, перш за все неукріплених 

поселень (50), є невеликою в порівнянні з показниками, отриманими для 

Волинської височини, а тому слабко відображає реальні процеси освоєння цієї 

частини Погориння в означений період.  

Ті ж самі зауваження можна зробити стосовно памʼяток басейну р. Вілії. 

Тут неукріплені поселення і городища концентруються від верхівʼїв р. Куми, 

правої притоки Вілії, до впадіння у Вілію лівої притоки – р. Кутянки, тобто до 

північного краю Північно-Подільської височини (табл. А2; рис. 3; 4). Це 

порівняно велика територія (близько 1400 кв. км), але памʼяток на ній відомо 
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дуже мало: 8 городищ і 7  неукріплених поселень. Тому в цій частині басейну 

Горині маємо найнижчий показник кількості памʼяток на 10 кв. км – 0,11 (табл. 

Б3). Далеке від середніх показників також співвідношення кількості городищ і 

неукріплених поселень. На краще обстежених територіях Волинської височини 

це співвідношення складає 1:5,5 (поріччя Горині) і зростає до 1:10 (басейн р. 

Стубли) (табл. Б3; Б4).  

В басейнах рік Усті та Стубли маємо найвищі показники кількості 

памʼяток на 10 кв. км, відповідно 1,33 і 1,66 (табл. Б3; рис. 5; 6). Дещо менші 

показники виявились у басейні р. Збитинки та в поріччі Горині (рис. 4; 5) (0,82 і 

0,83), а для басейнів рік Путилівки, Корчика та Стави цей показник знижується 

відповідно до 0,65 і 0,58 (рис. 6; 8). На Волинській височині значна частина 

памʼяток знаходяться в басейнах малих рік і струмків, в поріччі Горині таке 

розташування мають 55 городищ і неукріплених поселень (37,4%), в той час як 

на Волинському Поліссі більшість памʼяток розташовані на берегах р. Горині і 

лише в басейні її лівої притоки Мельниці відомо 7 поселень і 1 городище (рис. 

7), що складає 20% від загальної їх кількості на цій території. 

За своїм інформаційним наповненням археологічні джерела неоднорідні, 

до них відносяться як матеріали планомірних тривалих і масштабних розкопок 

памʼяток, так і короткотривалих розвідок, в ході яких обстежувались окремі 

мікрорегіони. Вони несуть різнопланову інформацію про різні сторони 

діяльності населення регіону. Значна кількість цього матеріалу здобута автором 

під час багатьох експедицій і зберігається у фондах музеїв Рівненської області. 

Це матеріали з розкопок у Дорогобужі, Пересопниці, Дубно, Жорнові, Корці, 

Острозі, Степані та інших пунктах, які проводилися з 1981 р. Більша частина 

цих матеріалів опублікована у різних виданнях, зафіксована у вигляді звітів в 

Інституті археології НАН України. 

Зазначимо також, що в середній течії Горині за роки після здобуття 

Україною незалежності (1991–2016 рр.) проводились значні роботи по 

обстеженню раніше відомих середньовічних памʼяток і виявленню нових. У 
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ході польових обстежень збирався підйомний матеріал, закладалися шурфи, 

виготовлялися плани памʼяток. Із загального числа неукріплених поселень і 

городищ на Волинській височині (456 памʼяток) за цей період обстежено 361 

(79,2%). Близький показник маємо і для басейнів рік Корчика та Стави – 82, 6%. 

Він дещо менший для памʼяток, які знаходяться над Горинню на Волинському 

Поліссі – 65,9%, а для басейнів Верхньої Горині та Вілії він становить лише 

45%.     

У регіоні, що розглядається, більше уваги приділялось вивченню 

городищ. Їх ступінь дослідженості неоднаковий, джерельна база окремих 

памʼяток значно відрізняється за обсягом і якістю отриманої під час польових 

робіт інформації. Для того, щоб порівняти й оцінити її, систематизуємо всі 

памʼятки за ступенем їх археологічного вивчення, розділивши на чотири групи 

[373, с. 35]: 1) памʼятки, стаціонарно досліджені широкою площею; 2) 

досліджені розвідковими розкопами й шурфами; 3) обстежені без 

цілеспрямованого вивчення культурного шару; 4) памʼятки, культурно-

хронологічні характеристики яких визначені недостатньо чітко (таблиця Б5). 

У двох перших групах нараховується 51 городище, тобто 56,7 % загальної 

кількості памʼяток. За даними А.В. Кузи, цей показник для всіх давньоруських 

укріплених поселень становить 61,8 %. Як бачимо, вивченість памʼяток басейну 

р. Горині досить висока й наближається до середнього показника, а 

інформаційні можливості основних археологічних джерел придатні для 

різностороннього аналізу.  

Важлива група археологічних матеріалів – публікації в монографіях, 

журналах, збірниках, тезах і матеріалах конференцій, науково-популярних 

виданнях, періодиці. В них містяться дані про розкопки і виявлені знахідки. В 

цій частині вони виступають як археологічне джерело. Трактування ж самого 

матеріалу науковцями відноситься вже до їх творчого доробку. Основні 

археологічні публікації з середньовічної історії регіону, що розглядається, 

наведені в підрозділі 1.2.  
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До важливих завдань археологічних досліджень належить визначення 

абсолютної хронології памʼяток. Для цього дослідники залучають передусім 

глиняний посуд як найбільш масовий матеріал, який удається зібрати під час 

розвідок і розкопок, адже він є основною категорією знахідок для датування 

археологічних памʼяток. Визначення етапів еволюції глиняного посуду, 

перевірка й уточнення їх датування за допомогою стратиграфічних 

спостережень і встановлення у вузьких хронологічних межах системи 

взаємозвʼязків між речовими знахідками у комплексах дають змогу розробити 

відносну хронологію окремих груп керамічних виробів і датувати періоди 

розвитку памʼятки.   

Хронологію памʼяток празько-корчацької культури Західної Волині 

розробляли І.П. Русанова, Б.О. Тимощук, В.Д. Баран та І.О. Гаврітухін. У своїх 

роботах вони простежили еволюційні зміни в словʼянському ліпному 

глиняному посуді і їх звʼязок з різними етапами розвитку культури [663, с. 10–

12; 665, с. 11–14; 164, с. 33–45; 166, с. 10–16]. Більшість памʼяток дослідники 

датують в межах від рубежу V і VІ ст. до другої половини VІІ ст. [663, с. 17–22; 

168, с. 47]. І.О. Гаврітухін найбільш ранні обʼєкти, розкопані на поселенні 

поблизу Зимнівського городища, датував серединою V – серединою  VІ ст. 

[231, с. 102]. 

На памʼятках у басейні р. Горині представлені всі варіанти профілювання 

ліпних горщиків празько-корчацької культури (рис. 9; 10). Вони мають 

конічний тулуб з максимальним розширенням вище середини висоти посудини, 

злегка опуклі плічка, слабко виділену шийку і короткі вінця вертикальні, ледь 

нахилені до середини чи відігнуті назовні. Поверхня посудин горбкувата, 

неорнаментована, в залежності від кількості та характеру домішок вона або 

згладжена, або ж шорстка. В глиняне тісто додавали середні або крупні зерна 

кременю, жорстви, шамоту.     

В основу періодизації райковецької культури покладено зміни у 

технології виготовлення, формах і орнаментації глиняного посуду [380, с. 22–



88 

 

 

27; 732, с. 9–12; 663, с. 13–16; 665, с. 11–17; 168, с. 94–95; 416, с. 92–94; 438, с. 

10–43]. Цінні матеріали для вивчення кераміки останньої третини І тис. н. е. на 

території Волині отримані в ході розкопок городища Хотомель у нижній течії 

р. Горині [378], літописного Іскоростеня (Коростень Житомирської області) 

[302], Острога [581, с. 34–35, 105–110] та Пересопниці [566, с. 288–292]. 

Дослідники виділяють три етапи розвитку райковецької культури. На 

першому етапі (кінець VІІ–VІІІ ст.) побутував лише ліпний посуд. За формою 

він знаходить свої прототипи у празько-корчацьких старожитностях, але у VІІІ 

ст. поширюється орнаментація пальцевими вдавленнями або ж насічками по 

вінчику. Зауважимо, що М.А. Филипчук виділив окремий етап переходу до 

формування кераміки на слабко ротаційному крузі і датував його серединою 

VІІІ – першою третиною ІХ ст. [773, с. 139]. Тому в його схемі не три, а чотири 

етапи розвитку райковецької культури. Однак ця думка потребує додаткового 

обґрунтування археологічними джерелами. Комплекси другого етапу (ІХ ст.) 

включають ліпні та ранні гончарні посудини, останні спочатку лише 

підправлялися на обертовому пристрої, а згодом майстри оволоділи технікою 

формовки виробів на гончарному крузі. На третьому етапі, у Х ст. кількість 

ліпних посудин у комплексах помітно зменшується і згодом вони зникають 

повністю. Зауважимо також, що в різних регіонах процеси переходу від ліпної 

кераміки до гончарної не були синхронними і мали різну протяжність. На них 

впливали різні чинники: звʼязки окремих східнословʼянських угрупувань з 

розвиненими регіонами, такими як Подунавʼя, Північне Причорноморʼя, 

Подоння, міграційні процеси, а також час і обставини включення тих чи інших 

племінних територій до складу Київської Русі. 

Аналіз археологічних матеріалів останньої третини І тисячоліття н. е. із 

комплексів, досліджених у басейні р. Горині підтверджує таку періодизацію і 

хронологію райковецької культури. За технікою виготовлення місцевий посуд 

поділяється на ліпний і виготовлений на гончарному крузі. Ліпний посуд 

першого етапу представлений лише горщиками. Готуючи глиняну масу для 
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таких посудин, майстри додавали жорству, шамот, пісок. Самі вироби 

товстостінні, поверхня горбкувата, шорстка (рис. 11, 1–3). Частина ліпних 

посудин орнаментована пальцевими вдавленнями чи нарізками по краю 

вінчика, прямими та хвилястими заглибленими лініями на плічках.  

Для керамічних комплексів ІХ ст. характерне поєднання ліпних і ранніх 

гончарних горщиків. Такі комплекси виявлені в центральній частині Острога, 

на посаді Пересопниці, на неукріплених поселеннях у Бармаках, Білій Криниці, 

Рівному (рис. 11, 4–7; 12). Знайдені тут ліпні горщики типові для памʼяток 

райковецької культури, у них помірно відігнуті назовні вінця, іноді прикрашені 

пальцевими вдавленнями по краю. Трапляються також миски (рис. 13, 3, 4), 

сковорідки і великі жаровні для сушіння зерна. Ранні гончарні горщики мають 

якісну формовку, в тісті переважно трапляються дрібнозернисті домішки 

(кварцовий пісок), поверхня рівна, добре загладжена. На зломі черепок 

одношаровий (чорний) або ж двохшаровий (зовні від коричневого до 

оранжевого кольору). Частина горщиків були виліплені вручну і лише 

підправлені на гончарному крузі. Вони мають в глиняному тісті домішку 

шамоту. Зрідка така домішка зустрічається в глиняному тісті гончарних 

посудин.  

Ранні гончарні горщики другого етапу мають плавно відігнуті вінця, 

моделювання їх краю досить різноманітне: трапляються вінця з простим 

округлим або пласким краєм (рис. 11, 4; 12, 7–9), із поздовжнім жолобком по 

краю, із зовнішньою закраїною (рис. 11, 5–7; 12, 10, 11), із внутрішньою 

закраїною, трикутною в розрізі (рис. 12, 12) чи валикоподібною (рис. 12, 13). 

Частина горщиків орнаментовані по всій поверхні, від вінець до придонної 

частини (рис. 13, 1, 2). Це заглиблені горизонтальні прямі та хвилясті лінії, їх 

наносили не тільки на тулуб горщика, але й на край вінець та на внутрішню їх 

поверхню (рис. 11, 5, 6). Виділені типи відповідають формам, характерним для 

ранньогончарної кераміки райковецької культури. Подібні горщики були 

знайдені під час досліджень столиці древлян – Іскоростеня, на городищі № 1 у 
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спорудах, що функціонували у ІХ – першій половині Х ст. до зруйнування 

фортеці княгинею Ольгою [302, рис. 11; 12].  

Комплекси глиняного посуду третього етапу (Х ст.) складаються із 

уламків горщиків, виготовлених на швидкообертовому гончарному крузі, 

формовка якісна, на зломі черепок одношаровий чи тришаровий, колір поверхні 

– від коричневого до оранжевого, трапляються також білоглиняні посудини. 

Частина виробів виготовлена із відмученого глиняного тіста без домішок, але 

більшість мають домішку кварцового піску, іноді дрібнозернистого вапняку. 

Горщики часто орнаментовані горизонтальним рихленням, прямі та хвилясті 

лінії вкривають верхню частину або всю поверхню посудини (рис. 14). На 

денцях гончарних горщиків Х ст. зрідка зустрічаються клейма. За 

профілюванням вінець вони віднесені до двох типів. Вінця першого типу мають 

просте профілювання, помірно відігнуті назовні, поділяються на два варіанти: а 

– край плаский рівний (рис. 13, 1, 2; 14, 1, 7; 15, 1–3); б – по краю є 

горизонтальна виїмка (рис. 12, 10; 15, 5). Вінця другого типу мають зовнішню 

трикутну закраїну (рис. 14, 2–4, 6), їх відносять до «курганного типу».   Такі 

горщики були поширені в Середньому Подніпровʼї від середини IX до кінця 

X ст. [506, с. 91].  

Хронологічну типологію гончарної кераміки періоду Київської Русі Х–

ХІІІ ст., здобутої під час досліджень памʼяток Волині та Галичини, розробляли 

М.П. Кучера [381], М.В. Малєвська [418; 419; 420], Б.О. Тимощук [733, с. 14–

36]. Важливими для наших досліджень є також типологічні схеми розвитку 

кераміки Києва [749, 293–301], Південної Русі [388, с. 9–12; 390, с. 446–452] та 

Західної Русі [422]. Використано також результати аналізу В.К. Козюбою 

закритих комплексів, виявлених за останнє десятиліття під час розкопок у Києві 

на ділянці, де стояла Десятинна церква [352]. 

Для уточнення датування памʼяток басейну р. Горині за матеріалами 

досліджень останніх десятиліть розроблена детальна типологічна шкала 

гончарної кераміки періоду Київської Русі. Для цього використані 
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стратиграфічні спостереження у процесі вивчення культурних шарів поселень, 

аналіз знахідок із заповнення обʼєктів у Дорогобужі [569, с. 31–39], 

Пересопниці, Острозі [596], Корці, Степані та порівняння їх із матеріалами з 

інших регіонів Південної Русі [581, с. 34–40]. 

На городищах у Дорогобужі, Пересопниці, Жорнові, Острозі в нижніх 

пластах культурного шару та ранніх напівземлянкових житлах зібрано 

колекцію уламків гончарних виробів, серед яких переважають горщики 

курганного типу (рис. 15, 6–9). Наступні зміни в керамічних комплексах 

стосуються технології виготовлення та профілювання гончарного посуду. 

Зʼявляються нові типи горщиків, вони мають меншу товщину стінок і 

вирізняються більш якісною формовкою, глиняне тісто добре відмучене, на 

зломі черепки тришарові чи одношарові. Є вінця із гранчастим краєм, чітко 

вираженою внутрішньою закраїною і багатогранним манжетом, що нагадує 

карниз (рис. 15, 13–21) [581, рис. 10, 8, 10–12, 14]. Вінця цього типу на 

пам’ятках Південної Русі датуються XI ст. [733, с. 22; 308, рис. 13, 2, 14, 21;199, 

с. 58, 59; 444, с. 13–20]. Але аналіз недавно виявлених закритих комплексів із 

Києва дозволив В.К. Козюбі зробити висновок, що таке профілювання вінець 

мають вироби із комплексу, який відноситься до часу перед побудовою 

Десятинної церкви і датується кінцем 80-тих рр. Х ст. [352, с. 298–301]. 

Трапляються також горщики із сильно відігнутими назовні подовженими 

вінцями, що мають слабко виражену зовнішню закраїну або її взагалі немає 

(рис. 15, 10). 

Серед знахідок у житлах із «карнизоподібними» вінцями є прясельця, 

виготовлені із овруцького рожевого пірофілітового сланцю. У більш ранніх 

комплексах із горщиками курганного типу Дорогобужа, Пересопниці, Острога 

та інших погоринських городищ їх не виявлено, зате трапляються прясельця із 

глини та крейди. Поширення пряселець із рожевого пірофілітового сланцю 

дослідники датують ХІ ст. [641, с. 195–196; 503, с. 82]. 
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У комплексах кінця ХІ – початку ХІІ ст. простежуються зміни у 

профілюванні горщиків. Простішими стають «карнизоподібні» вінця, у них 

закраїни із внутрішньої і зовнішньої сторін менш виражені, а ребра згладжені 

(рис. 15, 24–26) [581, рис. 11, 1, 5–7]. З’являються посудини із сильно 

відігнутими вінцями, із внутрішньої сторони вони мають вертикальний виступ-

закраїну трикутної форми [581, рис. 11, 4, 9, 10]. В об’єкті першої половини 

ХІІ ст. на київському Подолі горщики з такими вінцями склали третину виробів 

[672, с. 117, 118]. У Новогрудку подібні горщики (тип II) знайдені в усіх 

спорудах ХІІ ст. і майже не трапляються у комплексах ХІІІ ст., відсутні вони і 

серед знахідок ХІІІ ст. із Данилова [419, с. 28, 32].  

У першій половині ХІІ ст. волинські майстри виготовляли горщики, у 

яких край вінець із внутрішньої сторони мав округлу закраїну (рис. 15, 34, 15). 

Таке профілювання вінець з’являється в кінці XI ст. і в XII ст. поширюється по 

всій території Русі [390, с. 449]. У ХІІ – середині ХІІІ ст. відомі також горщики 

з горизонтально відігнутими назовні вінцями, без закраїни, з округлим чи 

скошеним краєм, іноді потовщеним (рис. 15, 28, 29). Горщики з таким 

профілюванням вінець у західних областях Русі датуються XIII ст. [418, рис. 2, 

10; 419, рис. 5, 9, 10; 7, 4]. На дитинці Дорогобужа в невеликій кількості їх 

виявлено в комплексах першої половини ХІІ ст., та особливо часто вони 

трапляються в обʼєктах кінця ХІІ – середини ХІІІ ст. (рис. 15, 41–45) [569, с. 37, 

рис. 24]. У другій половині ХІІ – першій половині ХІІІ ст. набувають 

поширення горщики з високою циліндричною шийкою, різко відігнутими 

вінцями і гранчастою трикутною внутрішньою закраїною (рис. 15, 38–40).  

Досить складним залишається завдання виокремити керамічні комплекси 

останньої третини ХІІІ – середини ХІV ст. Монголо-татарські погроми земель 

Південної Русі в середині ХІІІ ст. призвели до обезлюднення багатьох поселень. 

Найстрашнішого удару ворожа навала завдала міському високорозвинутому 

ремісничому виробництву. Однак проведені в останні десятиліття дослідження 

памʼяток другої половини ХІІІ – середини ХІV ст. засвідчили, що повного 
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запустіння Південноруських земель не було. В Києві після 1240 р. життя 

продовжувалось в усіх історичних районах міста. Очевидно, не відбулося також 

«інформаційного розриву» між генераціями київських ремісників, не змінилося 

принципово гончарне виробництво [311, с. 62–63]. Частина майстрів, які 

врятувалися від монголо-татарських погромів, переселилися на захід і осіли у 

вцілілих містах Галицько-Волинського князівства. Зокрема, швидко зростає 

роль Холма, куди прибувають ремісники із розорених татарами земель [103, с. 

134], відбудовуються Володимир, Луцьк.  

У Погоринні знайдено небагато археологічних матеріалів кінця ХІІІ–ХІV 

ст. і серед них рідко трапляються вироби, що мають вузьку дату. До цього 

періоду належить глиняний посуд із заповнення котловану будівлі № 1 з 

урочища Замостя біля Пересопниці, її дослідив С.В. Терський у 1997 р. Це 

горщики, які за профілюванням і орнаментацією вінець відносяться до двох 

груп: 1) з типовими для домонгольського часу вінцями з внутрішнім округлим 

валиком (рис. 16, 1–3); 2) з вінцями, зовні розділеними горизонтальним 

заглибленням, а по нижньому ребру орнаментовані вдавленнями (рис. 16, 4–8). 

Автор розкопок датував споруду другою половиною ХІІІ ст., а знахідки із 

засипки котловану відніс до рубежу ХІІІ і ХІV ст. [722, с. 82–84; рис. 14; 23; 

45]. 

Подібні керамічні комплекси другої половини ХІІІ – початку ХІV ст. 

виявлені в двох напівземлянкових житлах, досліджених у 2010 р. на 

багатошаровому поселенні в урочищі Гнідавська Гірка поблизу с. Рованці 

Луцького району [304; 305]. Житла-напівземлянки № 1 і 9 знаходились поряд, 

вони мали чотирикутні котловани і глинобитні печі в північно-східному куті. В 

обох житлах знайдено гончарний посуд, виготовлений з глини сірого кольору з 

домішкою піску, формовка якісна, випал добрий. Серед виробів переважають 

горщики, є також миски, глек, сковорідка. Горщики за технологією 

виготовлення та орнаментацією подібні до виробів ХІІ – першої половини ХІІІ 

ст. Але за особливостями оформлення вінець вони поділяються на дві групи. У 
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виробів першої групи профілювання вінець таке ж, як у домонгольських. У 

горщиків другої групи валикоподібна внутрішня закраїна витягнута 

вертикально або ж вона масивна, овальна чи чотирикутна в перетині, доповнена 

трикутною закраїною під зовнішнім краєм вінця, по якій часто нанесено ряд 

вдавлень. Аналіз всіх речових знахідок дозволяє датувати ці будівлі другою 

половиною ХІІІ – першою половиною ХІV ст. [175].  

Горщики другої групи викликають особливий інтерес, адже орнаментація 

зовні під краєм вінець горизонтальною смугою вдавлень не зустрічається на 

посуді, який виготовляли до монголо-татарського погрому середини ХІІІ ст. На 

Волині на цю групу кераміки вперше звернула увагу М.В. Малєвська під час 

досліджень у 1983 р. на території Верхнього замку в Луцьку на ділянці, де були 

відкриті рештки церкви Іоанна Богослова. Дослідниця відзначила, що шар із 

такими горщиками слід віднести до пізнішого часу, ніж перша половина ХІІІ 

ст. За результатами робіт 1985 р. М.В. Малєвська датувала горщики із 

вдавленнями по ребру під зовнішнім краєм вінця, ХІV ст., але, зауважила, що 

можливо, вони могли появитися дещо раніше [6, с. 22].  

Пізніше, під час археологічних робіт 1996–1997 рр. на території Луцького 

середмістя по вул. Д. Галицького багатий керамічний комплекс, до складу 

якого входили горщики із вдавленнями по зовнішньому ребру, було виявлено в 

споруді № 4 і датовано ХІV ст. [723, с. 211; рис. 119]. 

Цікаві комплекси, які характеризують матеріальну культуру означеного 

періоду, виявлені під час розкопок у 2013 р. в центральній частині Острога на 

проспекті Незалежності, 3. У двох заглиблених обʼєктах зібрано уламки 

місцевого та імпортного посуду різних технологічних груп [581, с. 37–39].  

У споруді 4 виявлено уламки керамічних виробів, які за технологічними 

ознаками належать до чотирьох груп: 1) уламки верхньої частини горщика із 

плавним вигином вінець і округлою внутрішньою закраїною, у глиняному тісті 

домішка значної кількості піску, поверхня виробу світло-коричневого кольору; 

2) вінця горщиків із таким же профілюванням, але виготовлені із відмученої 
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глини, їх формовка якісна, поверхня коричневого кольору; 3) фрагмент конічної 

тонкостінної сіроглиняної кришки, виготовленої із відмученої глини, формовка 

якісна, випал добрий; 4) фрагмент конічної миски зі слабкоопуклими стінками, 

поверхня має темно-сірий колір, із внутрішньої сторони виріб багато 

прикрашений тисненим орнаментом.  

 Керамічний комплекс із ями 5 теж включає посуд різних технологічних 

груп: уламки горщиків першої групи; вінце та стінка посудини, виготовленої із 

відмученої глини, формовка якісна, колір поверхні коричневий, зовні ця 

посудина була вкрита бурою поливою низької якості; денце посудини на 

високому кільцевому піддоні, тісто оранжеве, відмучене, поверхня виробу із 

внутрішньої сторони вкрита зеленою поливою. 

Горщики першої групи за технологією і профілюванням близькі до 

виробів другої половини ХІІ – першої половини ХІІІ ст. Сіроглиняна кришка зі 

споруди 4 відносимо до виробів, які зʼявилися на Волині в другій половині ХІV 

ст. і поширились у XV ст. Миска темно-сірого кольору з тисненим орнаментом 

має аналогії серед виробів золотоординського часу. Такий тиснений посуд 

сірого або коричневого кольору вироблявсь у Середній Азії хорезмійськими 

майстрами у ХІV ст. Посудина на піддоні, вкрита зеленою поливою, вірогідно, 

привезених із Північного Причорноморʼя. Яскраво-червоний колір кераміки 

характерний для кримського посуду [332, с. 144]. Подібні поливʼяні й 

неполивʼяні миски виявлені в шарах ХІV–ХV ст. у Судаку [766, с. 327].  

Зібрані матеріали свідчать, що в центральних районах Волинської землі, 

зокрема і в Погоринні, в кінці ХІІІ–ХІV ст. здобутки гончарів домонгольського 

періоду не були повністю втрачені. Зберігаються традиційні форми горщиків і 

прийоми профілювання вінець – значно відігнутих назовні з округлою 

закраїною-валиком із внутрішньої сторони. Раніше такі явища були простежені 

за матеріалами Володимира-Волинського [725, с. 163–175], Луцька [723, с. 54], 

Турова, Пінська, Берестя [403, с. 112, 138–139; 404, с. 327–329; 406, с. 80–82]. 
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За результатами археологічних розкопок волинських міст встановлено, 

що стабільний розвиток гончарного ремесла і збереження давньоруських 

традицій після монгольських погромів середини ХІІІ ст. забезпечували перш за 

все майстри основних центрів Волині – Володимира і Луцька. Керамічні 

комплекси другої половини ХІІІ – першої половини ХІV ст. з Луцька та його 

округи ні за асортиментом, ні за технологією виготовлення не відрізняються від 

комплексів другої половини ХІІ – першої половини ХІІІ ст. Як і раніше, 

переважають фрагменти горщиків, зустрічаються також сковорідки, миски, 

глеки, корчаги. Нові тенденції, що розвинулись після монголо-татарських 

погромів виявляються в особливостях профілювання вінець і нових прийомах 

орнаментації горщиків другої групи. У них зовнішній край вінець розділений 

горизонтальною борозенкою і на ребрі нижче краю вінець зʼявляється орнамент 

– горизонтальний ряд вдавлень. За археологічними джерелами вплив Луцька в 

цей час на розвиток гончарного ремесла в регіоні простежується в басейнах рік 

Ікви (Дубно), Стубли (Пересопниця). 

Керамічні комплекси періоду Великого князівства Литовського за 

матеріалами досліджень археологічних памʼяток межиріччя річок Горині та 

Стиру віднесені нами до двох хронологічних етапів: 1) комплекси кінця ХІV – 

початку ХVІ ст.; 2) комплекси другої і третьої чверті ХVІ ст. Базовими для 

характеристики керамічних комплексів першого етапу є матеріали з ряду 

будівель, досліджених між ріками Горинню і Стиром, а саме житло № 11 з 

поселення в урочищі Високий Берег біля с. Хрінники (рис. 17; 18) [346, с. 296–

299], житло № 16 з дитинця Дорогобужа (рис. 19–21) [547], житло № 1 з 

Пересопниці (рис. 22–24) [610]. Вони включають вироби низької якості 

(архаїчні горщики) і високоякісний тонкостінний світло-глиняний і сіро-

глиняний посуд. 

Для датування житла № 11 із Хрінників важливе значення має знахідка 

при долівці литовського денарія типу «спис з хрестом» / «тамга». Монета 

належить до другого типу з чотирьох основних типів литовських монет, 
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вірогідно, її карбували в кінці ХІV – першій половині ХV ст. [348; 671, с. 148–

149]. Збереженість монети добра, тому житло датуємо першою половиною ХV 

ст. 

Житло № 1 із Пересопниці датується кінцем ХV – першою половиною 

ХVІ ст. на підставі не лише речових знахідок, але й зібраних у заповненні 

котловану 10 монет – денаріїв Олександра Ягелончика (1492–1506 рр.). 

Аналіз речових знахідок з котловану житла № 16 з дитинця Дорогобужа 

дозволяє датувати його другою половиною ХV – початком ХVІ ст. В заповненні 

будівлі знайдено найбільше керамічних виробів, тому більш детально 

схарактеризуємо цей комплекс. В колекції є глиняний посуд, кахлі та прикраси 

печі, цегла-пальчатка. За технологією виробництва посуд із будівлі поділяється 

на дві групи – низької якості та високоякісну. Перша група включає кухонні 

горщики (рис. 19, 1–11). Вони виготовлені на повільнообертовому гончарному 

крузі, придонна частина у деяких має сліди ручної формовки, їх поверхня 

горбкувата, шорстка. У глиняному тісті значні домішки піску, в тому числі 

крупних зерен, помітні блискітки мінералу. Поверхня виробів має темно-сірий 

або чорний колір. За формою і профілюванням вінець, орнаментацією ці 

горщики повторюють домонгольську кераміку. Вони мають конічний тулуб, 

добре виражену шийку і різко відігнуті назовні вінця, на плічках зустрічається 

орнамент – це рифлені горизонтальні паралельні лінії чи хвиля. На кількох 

денцях збереглися клейма – квадрат з вписаним хрестом (рис. 19, 12, 13).  

Посуд другої групи відзначається високою якістю та багатим 

асортиментом виробів, він сформований на швидкообертовому гончарному 

крузі. Глиняна маса, з якої виготовляли посуд, щільна, з домішкою дрібного 

піску. Посуд робився способом витягування з цілого шматка глини, з 

гончарного круга готовий виріб знімали за допомогою струни, сліди якої 

помітні на денцях. Весь посуд морений (задимлений), має сірий колір. Серед 

виробів є горщики, глечики, макітри, сковорідки. 
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Горщики мають стрункі пропорції, звужену шийку, плавний перехід від 

плічок до тулуба (рис. 20, 1–11). Вінця відхилені назовні, їх край відтягнутий 

вертикально, потовщений. Перехід від шийки до вінець здебільшого плавний, 

але зустрічаються вироби, які мають з внутрішньої сторони чітко виражений 

кутовий перегин (рис. 20, 1, 5–7). Зовнішній вертикальний край вінець часто 

має горизонтальне рифлення, розчленоване насічками чи пальцевими 

заглибленнями (рис. 20, 1, 9–11). Плічка горщиків теж орнаментовані 

горизонтальним рифленням, іноді в поєднанні з насічками. 

Виділяються уламки кількох горщиків, які за технологією виготовлення 

та профілюванням вінець займають проміжне положення між виробами першої 

і другої груп (рис. 19, 14, 15). Способи профілювання вінець цих горщиків 

зберігають традиції виробів домонгольського часу, на зломі черепок 

трьохшаровий, поверхня має коричневий колір, але вони виготовлені на 

швидкообертовому гончарному крузі, в тісті переважають дрібні домішки, 

блискіток мінералу небагато.  

У глечиків діаметр вінець становить 50–70% від максимального діаметра 

тулуба, шийка висока, конічної форми, вінця мають таке ж оформлення, як і в 

горщиків (рис. 20, 12). Ручка зʼєднується з вінцями та з тулубом в місці 

найбільшого його розширення. Окрему групу складають широкогорлі 

горщикоподібні посудини з вертикальними високими вінця (рис. 20, 13). 

Орнамент у вигляді горизонтального рифлення та насічок прикрашає плічка і 

верхню частину тулуба цих виробів.  

Макітри мають звужений до дна тулуб і масивні, горизонтально відігнуті 

назовні вінця діаметром 25,5–31 см (рис. 20, 14–17). Плічка і внутрішня 

поверхня вінець у них прикрашена горизонтальним прямим та хвилястим 

рихленням. Кілька фрагментів сковорідок вирізняються напівсферичним 

тулубом і майже вертикальними вінцями (рис. 20, 18). Вони мали три ніжки і 

трубчасту ручку, в яку встромлявся деревʼяний держак. 
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Горщикові кахлі циліндричні, устя у більшості округле (рис. 21, 2, 3), є 

також вироби з устями чотирикутними (рис. 21, 4) і у формі квадрифолія (рис. 

1). Колір поверхні від цеглистого до жовтого. Діаметр денець 9,5–12 см, висота 

відреставрованих цілих виробів 14,5–15,5 см. Знайдено також деталі, які 

прикрашали піч (рис. 21, 5). Це вироби хрестоподібної форми з масивною 

основою, їх лицева поверхні вкрита рельєфним орнаментом. 

Аналогії керамічним виробам з будівлі № 16 з Дорогобужа знаходимо 

серед матеріалів, виявлених на памʼятках другої половини ХІV–ХV ст. в інших 

регіонах України. Горщики першої групи подібні до виробів, знайдених біля 

Хутора Половецького на Росі, в середньовічному замку Сокільці на Південному 

Бузі [384]. Сокілецький замок за свідченнями писемних джерел та 

археологічними матеріалами існував наприкінці  ХІV – у першій половині ХV 

ст. Кераміку з хутора Половецького М.П. Кучера датував ХІV–ХV ст. Подібна 

до дорогобузької кераміка з Городська віднесена Б.А. Звіздецьким до кінця ХІІІ 

– початку ХV ст. [298]. За матеріалами Києва така кераміка низької якості 

(архаїчна) датується ХІV–ХV ст. [472, с. 93]. 

Високоякісна кераміка другої групи знайдена на багатьох памʼятках 

Правобережної України, датованих ХІV–ХV ст. В Середньому Подніпровʼї 

вона поширюється в ХV ст. [178, с. 77–78]. Такий посуд виявлений у 

комплексах ХІV–ХV ст., досліджених у Білій Церкві [315, с. 4], в історичних 

районах Києва, зокрема на Замковій горі та в Києво-Печерській Лаврі [178, рис. 

26, 7–10, 14, 15; 510, с. 106–115; 471, с. 56]. На Волині обʼєкти з подібною 

керамікою відкриті в Луцьку [723, рис. 124; 126; 130], Дубно [793, рис. 1, 5–14], 

Острозі [597, рис. 6], Рівному [617, рис. 4, 5–8] та на інших поселеннях. 

Виготовлений на швидкообертовому гончарному крузі глиняний посуд у 

пізньому середньовіччі був поширений на території Польщі, порівняння 

знахідок із регіону, що розглядається та з Центральної і Південно-Східної 

Польщі дозволяє виявити спільні ознаки за формою, орнаментацією, 

профілюванням вінець. Подібні за профілюванням вінець горщики, датовані 
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ХІV–ХV ст., знайдені у Варшаві, Кракові, Холмі, Ярославі. Cірий посуд 

«сиваки» добре відомий на території Польщі. В матеріалах із Любліна, 

датованих ХІV–ХV ст. він складає близько 40% всього посуду [780, с. 194]. 

Горщикові кахлі є найбільш раннім типом пічних кахлів, вони були 

завезені з Європи, де кахляні печі почали зводити ще у ХІІ ст. [195, с. 265]. На 

Волині вони виявлені в Луцьку, Острозі, Дубно і за аналогіями датовані ХІV–

ХV ст. [400, с. 202; 762, с. 61–62, табл. 1]. Таке ж датування горщикових кахлів 

прийнято для території Польщі, Білорусі [814, s. 61; 763, с. 3–4]. 

Аналіз всіх категорій знахідок із будівлі № 16 в Дорогобужі дозволяє 

датувати її другою половиною ХV – початком ХVІ ст. Не суперечать такому 

датуванню і знахідки цегли-пальчатки. Її параметри відповідають виробам 

ХІV–ХV ст. [634, с. 208].  

Керамічний комплекс із житла № 11 з Хрінників дещо раніший, як 

зазначалося вище, він датований кінцем ХІV – першою половиною ХV ст. В 

ньому переважають уламки тонкостінних світло-глиняних горщиків високої 

якості (рис. 17, 2–13; 18, 1–9), присутні також глеки (рис. 18, 10, 11), макітри 

(рис. 18, 12), миски-кришки (рис. 18, 13–15). Незначний відсоток складають 

фрагменти посудин низької якості (рис. 17, 1). Особливістю високоякісної 

кераміки є її цеглистий колір. 

Досліджене на садибі М.В. Федоришина в Пересопниці житло № 1, 

використовувалось у першій половині ХVІ ст., за стратиграфічними 

спостереженнями встановлено, що його покинули не пізніше середини ХVІ ст.  

Із керамічних виробів у котловані зібрано уламки горщиків, кришок, макітер. 

Горщиків низької якості небагато (рис. 22, 1–5), вони сформовані на 

повільнообертовому гончарному крузі, їх глиняне тісто містить значні домішки 

піску та жорстви. Вироби високої якості, сформовані на швидкообертовому 

гончарному крузі, представлені уламками горщиків (рис. 22, 6–10; 23), кришок 

(рис. 24, 2), макітер (рис. 24, 3). Вони тонкостінні, в глиняному тісті присутня 

незначна домішка дрібного піску. Ззовні на вінцях частина горщиків 
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прикрашена горизонтальними заглибленнями і вертикальними чи косими 

вмʼятинами.  

Керамічний комплекс другого етапу (друга і третя чверті ХVІ ст.) 

найбільш повно представлений у колекції знахідками з житла № 57, 

розкопаного в Острозі на пр. Незалежності, 3. Він датується серією монет, одна 

з ранніх була карбована у 30-х роках, а найпізніші – у 50-х роках ХVІ ст. [585, 

с. 105–106]. 

У заповненні підвалу, який використовувався на другому етапі 

функціонування будівлі, виявлено рештки печі (уламки цегли, шматки печини, 

керамічні кахлі та інші прикраси), зібрано уламки глиняного посуду, вироби із 

металів. Більшість з цих знахідок потрапили в котлован із наземного поверху 

будівлі, що загинула під час великої пожежі.  

Посуд із будівлі № 57 виготовлений на швидкообертовому гончарному 

крузі, якісний, тонкостінний, в глиняному тісті домішки малопомітні, але іноді 

зустрічається дрібний пісок. Більшість виробів світло- та біло-глиняні, це 

горщики, глеки, миски (рис. 25, 1–8; 26). Горщики прикрашені на плічках 

заглибленими горизонтальними прямими лініями, а також горизонтальними 

прямими і хвилястими лініями, нанесеними коричневою фарбою, вінця зовні 

часто декоровані вдавленнями (рис. 25, 6–8; 26, 2). Виробів, вкритих зовні 

поливою мало, однак в окремих горщиків, глеків і мисок вінця із середини 

вкриті зеленою або коричневою поливою (рис. 25, 3, 14–16). Частина посуду 

сіро-глиняна, це горщики, глеки, миски-кришки, сковорідки, макітри (рис. 25, 

9–13). 

Досить представницькою є колекція кахлів та інших деталей печі. 

Фрагментів мископодібних кахлів небагато, лише одну вдалося реставрувати 

(рис. 27, 1). Її лицева відкрита сторона квадратна, розмірами 16,5×16,5 см, 

висота – 10 см, дно округле, його діаметр 12,7 см. За формою вона подібна до 

кахлі ХVІ ст. із Кревського замку [763, с. 23]. 
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Коробчасті кахлі поділяються на кілька груп. До першої групи відносимо 

вироби з дуже високим бортиком, високою румпою, на лицевій стороні в центрі 

розміщений опуклий сонячний диск в обрамленні променів (рис. 27, 2), а на 

іншій кахлі – виконана у високому рельєфі багатопелюсткова квітка, вкрита 

поливою. Таких виробів знайдено мало, вони відносяться до перехідного типу 

від мископодібних до коробчастих кахлів [814, il. 10, 2].  

До другої групи належать кахлі з високим бортиком, із рельєфним 

зображенням восьмипелюсткової розетки у подвійному колі (рис. 27, 3). 

Розміри лицевої пластини 20,5×21,5 см, висота румпи 10,8 см. Вони 

представлені найбільшою кількістю екземплярів, трапилися вироби без поливи 

і вкриті поливою, серед знахідок є спеціально виготовлені половинки таких 

кахель. Подібні кахлі відомі із замку в Чехоновцю та території Польщі, вони 

датовані першою половиною ХVІ ст. [814, il. 82]. В цю групу включаємо також 

кахлі із центричною чотиричасною композицією, яка складається із елементів 

рослинного орнаменту. 

У кахель, віднесених до третьої групи, лицева пластина розділена на 

чотири зони рельєфними лініями, в кожній зоні є зображення половини 

розетки, обмежене півколом, бортики сформовані лише з двох протилежних 

сторін лицьової пластини, це дозволяло створювати цілісні композиції із 

розташованих поряд пластин (рис. 27, 4). Кахлі з подібною орнаментальною 

композицією траплялися в Острозі й раніше [183, іл. 8]. 

Знайдено також карнизні кахлі та прикраси завершення  печі: фігурку 

пташки (рис. 28, 1), верхівку (рис. 28, 1), напівсферичну пластину із рельєфним 

орнаментом (рис. 28, 3), черепицю (рис. 28, 4).  

Керамічний комплекс з будівлі № 57, дозволяє схарактеризувати 

глиняний посуд, конструкцію та зовнішній вигляд печі заможної сімʼї 

острозьких міщан середини ХVІ ст.   

Аналіз кераміки з регіону дає можливість уточнити та доповнити 

попередню періодизацію і хронологію середньовічного посуду з території 
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Західної Волині, простежити загальні закономірності еволюції гончарства на 

території між Дніпром і Західним Бугом і виявити регіональні особливості 

цього процесу. Для ранньословʼянського періоду виділяються три хронологічні 

групи посуду: перша група (кінець V–VІІ ст.) представлена ліпними горщиками 

празького типу; друга група (VІІІ ст.) включає ліпний посуд райковецької 

культури; третя група (ІХ–Х ст.) вирізняється появою гончарного посуду, який 

поступово витісняє ліпний. Для періоду Київської Русі та Галицько-

Волинського князівства чотири хронологічні групи гончарного посуду 

датуються відповідно ХІ ст.; першою половиною – серединою ХІІ ст.; другою 

половиною ХІІ – серединою ХІІІ ст.; другою половиною ХІІІ – серединою ХІV 

ст. Для періоду Великого князівства Литовського поширеними в регіоні є дві 

хронологічні групи гончарного посуду: перша група відноситься до кінця ХІV – 

початку ХVІ ст.; друга група – до другої і третьої чверті ХVІ ст. Дана 

періодизація дає змогу уточнити хронологію речових знахідок, допомагає 

визначити час функціонування досліджених археологічних обʼєктів, 

виникнення та припинення існування значної кількості населених пунктів 

регіону.   

 

1.4. Методологічна основа та методи дослідження 

 

При роботі над дисертацією автор керувався цивілізаційним підходом і 

науковими принципами обʼєктивності, системності та історизму. 

Базовим підходом, який використаний при дослідженні заявленої 

проблеми, є цивілізаційний підхід. Методологічна вага цивілізаційного підходу 

визначається тим, що він диктує необхідність розглядати суспільство як 

самобутню цінність, яка піддається змінам, органічним або неорганічним для 

його існування. Цей підхід дозволяє аналізувати еволюцію європейської 

цивілізації внаслідок внутрішньої логіки її розвитку і впливу зовнішніх 

чинників. Цивілізаційний підхід придатний для пояснення глибоких 
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трансформацій, яких зазнали європейські соціальні інститути під впливом 

різних факторів. Цивілізаційному осмисленню історії України присвячене 

ґрунтовне дослідження М.Є. Горєлова, О.П. Моці, О.О. Рафальського [244]. 

Одним з ключових процесів переходу до цивілізації була урбанізація, яка 

в сучасній урбаністиці розуміється не як просте збільшення кількості міського 

населення, а як процес зростання ролі міст у розвитку суспільства, поширення 

міського типу відносин, міського життя, тому важливе значення має 

дослідження соціальної топографії середньовічних міст, їх внутрішньої 

структури, планування та забудови.   

Принцип історизму спрямовував вивчати розвиток Погориння у 

середньовіччі як переплетення складних історичних явищ і процесів в їх 

розвитку та взаємозвʼязку з врахуванням конкретно-історичних умов та в 

хронологічній послідовності. Цей принцип орієнтував на необхідність 

ґрунтовно зʼясувати, як і коли виникло те чи інше явище, які основні етапи в 

своєму розвитку воно пройшло, чим стало. Він дозволив оцінити аналізовані 

історичні факти, беручи до уваги час їхнього виникнення та побутування, 

уникати проявів модернізації, розглядати їх у контексті етно-культурного 

розвитку населення Волині та суміжних територій, природно-географічного 

середовища, соціально-економічних та військово-політичних чинників. 

Принцип обʼєктивності був застосований як ефективний засіб уникнення 

конʼюктурності, упередженості з метою досягнення глибшого вивчення 

предмету дослідження. Він вимагав аналізу різних чинників, які впливають на 

виникнення та закріплення нових форм організації суспільного буття в реаліях 

тогочасної дійсності, критичної оцінки різних поглядів дослідників з цього 

питання. Також він потребував використання широкого кола джерел, 

комплексного охоплення всієї сукупності фактів. Умовою підбору фактів було 

розуміння їх повторюваності та повторності закономірностей, що дозволяло 

переходити від одиничного/окремого до загального. Також бралося до уваги 

твердження, що факт, як обʼєкт історичного дослідження, не може існувати сам 
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по собі, без всебічної оцінки. Використання принципів історизму і 

обʼєктивності дозволило уникнути оцінних суджень у розгляді соціальних 

феноменів. 

Опрацювання значної кількості джерел, врахування різних думок учених 

дозволило досягти обʼєктивності у дослідженні. Історичні явища і події 

розглядалися у всій їх складності, багатогранності й суперечливості, з 

урахуванням сукупності чинників, що впливали на процеси формування 

поселенських структур у Погоринні. Дотримання принципу обʼєктивності 

застерігало від упереджених схем, однобічних оцінок, замовчування подій і 

фактів, які «не вписувалися» в дослідницьку концепцію. 

Дотримуючись принципу системності автор прагнув розглядати всі 

явища, події та процеси минулого як елементи єдиної суспільної системи. При 

цьому виявлялися як синхронні так і діахронні звʼязки між окремими 

елементами. При дослідженні населених пунктів велися пошуки звʼязків між їх 

частинами (укріплення, неукріплене поселення, могильник), окремими 

обʼєктами, як елементами житлової і господарської забудови. При розгляді 

мікрорегіонів одним з важливих напрямків дослідження був пошук звʼязків між 

різними категоріями памʼяток.  

Принцип науковості застеріг від описовості та заідеологізованості при 

висвітленні економічних, суспільно-політичних і етнокультурних процесів у 

ранньословʼянський та давньоруський періоди. Логічний метод сприяв 

теоретичному осмисленню й науковому узагальненню розрізнених фактів, 

процесів і явищ, виявленню певних закономірностей процесів заселення 

регіону, формування поселенських структур.  

В основу роботи покладені універсальні наукові методи – аналізу і 

синтезу, індукції і дедукції, аналогії та спеціально-історичні методи 

дослідження: типологічний, синхронний, проблемно-хронологічний, 

діахронічний, порівняльно-історичний, структурно-системний, 
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ретроспективний, історичного моделювання, а також методи суміжних наук: 

статистики, антропології, палеоботаніки та палеозоології. 

Метод аналізу включав вивчення різних категорій обʼєктів розселення 

(житлово-господарських комплексів, поселень, мікрорегіонів, регіонів) за 

допомогою мисленного або практичного розчленування їх на складові 

елементи. Кожна з виділених частин вивчалася окремо у межах єдиного цілого. 

Наступним етапом був синтез, коли обʼєкт вивчався у його цілісності, у 

єдиному і взаємному звʼязку його частин. 

Використання методу індукції дозволило зробити висновок про ознаки 

множини елементів на основі вивчення цих ознак у частини елементів однієї 

множини. Зокрема вивчення міських ознак таких краще досліджених 

давньоруських поселень, як Дорогобуж і Пересопниця дозволили зробити 

висновок, що такі ознаки були притаманні й іншим удільним центрам 

Погориння, які археологічно вивчені слабко.  

Типологічний метод допомагає провести класифікацію писемних і 

археологічних джерел, зокрема знахідок, споруд, памʼяток за різними ознаками 

і згрупувати множину, що розглядається, на основі критерію подібності за 

кількома стійкими ознаками.  

Використання синхронного методу визначається перш за все строкатістю 

та винятковою складністю взаємозвʼязків та взаємодій, що мали місце в один і 

той самий час. Проблемно-хронологічний вимагав поділити дослідницьку 

проблему на декілька відносно вузьких проблем, кожна з яких розглядалася у 

хронологічний послідовності історичних фактів. Діахронний дозволив виявити 

особливості історичного процесу в часі, встановити етапи розвитку регіону, 

зокрема розбудови міст, особливості і тенденції, ступінь та форму їх проявів з 

метою визначення часу виникнення нових явищ і процесів. Метод історичного 

моделювання дав можливість зрозуміти явища минулого за допомогою моделі, 

для цього в історико-культурному центрі «Пересопниця» були відтворені 
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житлові, господарські та виробничі будівлі, які в польових умовах 

використовувались за своїм призначенням.  

Як прикладні методи в роботі були використані історико-системний, 

історико-порівняльний та історико-генетичний методи. Історико-системний 

метод використовувався при розгляді міських поселень як складової частини 

територіально-адміністративних одиниць (волостей, княжінь). Історико-

порівняльний був необхідний при порівнянні будівель, укріплень, поселень, 

могильників і поселенських структур Погориння з іншими регіонами. Він 

дозволяє виділити загальні закономірності житлового будівництва, топографії, 

розмірів і планування поселень, систем розселення, а також проводити 

порівняння в часі і просторі. Для того, щоб уникнути абсолютизації локального 

дослідження, враховувалися відповідні процеси, що відбувалися у зазначені 

хронологічні межі в якісно досліджених регіонах, таких як Середнє 

Подніпровʼя, Північно Буковина, басейн р. Ікви. 

З допомогою історико-генетичного методу аналізувалися зміни у 

житлобудуванні, розмірах, внутрішній структурі міських поселень у процесі їх 

історичного розвитку. Історико-генетичний метод, який ґрунтується на 

вивченні початкових стадій явищ, дозволив дослідити ранні етапи розвитку 

міст. Він реалізувався при вивченні еволюції територіально-адміністративного 

устрою Погориння. 

Для висвітлення динаміки розвитку міських територій залучено історико-

топографічний метод. У першу чергу він базується на ідентифікації давніх 

частин міст за допомогою виявлених археологічних знахідок, писемних і 

картографічних джерел. Важливу роль у цьому випадку відіграють оборонні 

споруди, рештки будівель (зокрема культових і громадських споруд), 

споруджені в ранній час функціонування міських поселень.  

Ретроспективний метод передбачає вивчення обʼєкта, процесу чи явища у 

зворотному порядку, від розвиненого (пізнього) етапу, який краще 

відображений у джерелах, до початкового етапу функціонування обʼєкта, 
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зародження процесу чи явища, для характеристики якого джерельна база 

недостатня. Цей метод використано, зокрема, для вивчення планової структури 

та забудови Острога. Спочатку було відтворено планову структуру міста другої 

половини ХVІ – початку ХVІІ ст., а за тим, опираючись на отриманий 

результат, зроблено спробу відтворити планування міста на більш ранньому 

етапі розвитку, в кінці ХV – на початку ХVІ ст. Ретроспективний метод було 

використано також для відтворення раньословʼянських гнізд поселень і 

кордонів давньоруських волостей (Степанської, Корецької). При вивченні 

волостей спочатку за писемними джерелами були окреслені їх території у ХVІ 

– на початку ХVІІ ст. і отримані дані стали базовими для реконструкції розмірів 

цих територіально-адміністративних одиниць на ХІІ–ХІІІ ст.   

Використання статистичного методу повʼязане із широким залученням 

кількісних даних, що характеризують різні аспекти процесів заселення басейну 

р. Горині у середньовіччі. Методи кількісного аналізу використовувалися при 

вивченні динаміки заселення регіону. Порівнювались показники кількості 

неукріплених поселень, городищ, могильників, обраховані для різних 

хронологічних етапів. Вони дозволили також зʼясувати чисельність 

досліджених обʼєктів, сумарні показники розкопаної площі, розміри 

територіально-адміністративних одиниць, тощо. 

Метод періодизації дозволив виділити етапи та періоди розвитку 

Погориння у середньовіччі, він застосований також при аналізі історичного 

доробку, узагальненні джерельної бази дослідження. Більшість процесів і явищ, 

що торкаються окресленої тематики, було вперше розкрито за допомогою 

описового методу. Хронологічний метод дав можливість відтворити події у 

часовій послідовності, русі й видозміні. Відтак виклад матеріалу дослідження 

побудовано за проблемно-хронологічним принципом із застосуванням 

принципів системності, послідовності, наступності. За принципом наступності 

зʼясовано закономірності між історичними подіями та впливом останніх на 

процес формування поселенських структур у Погоринні. 
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Проведення археологічних досліджень передбачає обовʼязкове 

використання методу стратиграфії. Стратиграфічний метод націлює дослідника 

на вивчення історичної послідовності залягання різних за характеристиками 

пластів ґрунту, які формують культурний шар. Отримані під час розкопок дані 

стратиграфічних спостережень дозволили встановити відносну хронологію 

речових комплексів із культурних горизонтів і звʼязаних з ними обʼєктів, 

виділити періоди розвитку досліджуваних поселень, ці дані стали основою для  

розробленої автором періодизації.  

Також використано весь арсенал власне джерелознавчих методів, 

потрібних для перевірки достовірності та репрезентативності джерел: наукової 

евристики, класифікації та критики джерел, що дало змогу виявити та залучити 

до наукового вжитку археологічні матеріали, архівні та опубліковані джерела, 

здійснити аналіз вміщеної у них інформації. Критичний метод допоміг 

обʼєктивно оцінити достовірність джерел.  

Характер предмету дослідження передбачає домінування соціального 

простору, а географічний виступає як пасивний обʼєкт соціальних (общинних, 

владних, сакральних і політичних) впливів. При цьому йдеться не тільки про 

територіальний вимір, але й темпоральний аспект, тобто вивчення змін, форм, 

структур і функцій локального простору. Цей до певної міри універсалізм надає 

локальному історичному обʼєкту, яким є населення, самостійного 

онтологічного статусу. 

Використані у дисертаційному дослідженні методи дали можливість 

уточнити загальнонаукову і фахову термінологію. До найбільш уживаних у 

дисертації термінів і понять відносяться такі: житло, житлово-господарський 

комплекс, поселення, городище, місто, замок, гніздо поселень, мікрорегіон 

розселення, система заселення, поселенська структура, ресурсна зона. Дефініції 

більшості з цих термінів і понять подано у самому дослідженні з уточненням 

відповідно до конкретно-історичних реалій. Однак деякі з них потребують 

більшої уваги.  
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Базовим поняттям дослідження є «системи заселення». Розселення, як 

один з видів життєдіяльності населення, відображає просторово-часову форму 

організації його існування. Територіальні сукупності населених пунктів, 

звʼязаних один з одним виробничими і соціальними відносинами, 

розглядаються як системи заселення. Ознаками, що обʼєднують сукупності 

населених пунктів в систему виступають: виробничі звʼязки; наявність центрів 

як головних елементів системи, їєрархічно звʼязаних з усіма населеними 

пунктами; керованість на основі адміністративно-територіального поділу. 

Населені пункти, як місця проживання населення і його виробничої діяльності, 

є базовими елементами заселення [767, с. 11–26]. Системи заселення в усіх 

своїх проявах і на різних рівнях є просторовим виразом способу поєднання 

суспільства та його елементів з конкретним природним середовищем [756, с. 4]. 

На основі емпіричного матеріалу виділяють такі таксономічні категорії 

обʼєктів розселення, які відповідають певним соціальним інститутам: 

- житлово-господарський комплекс, що включає в себе житлову будівлю і 

повʼязані з нею господарські споруди, є місцем проживання і господарської 

діяльності первинного соціального інституту – сімʼї; 

- поселення, що включає в себе певну кількість житлово-господарських 

комплесів і громадських споруд, є місцем проживання громади, яку умовно 

називають общиною; 

- група близько розташованих поселень, може включати в себе укріплений 

обʼєкт – городище, у спеціальній літературі відома під назвою «гніздо»; 

- мікрорегіон розселення обʼєднує кілька розташованих поряд «гнізд»; 

- мезорегіон розселення визначається в межах допливів р. Горині (Вілії, Усті, 

Стубли та інших річок) або ж як територія на берегах р. Горині в межах 

однієї з фізико-географічних областей.  

Основні дослідницькі процедури важливі при вивченні системи заселення 

окреслив А.П. Томашевський [757, с. 199–200]. 
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Таким чином, дисертаційна робота ґрунтується на комплексі наукових 

методів та принципів, застосування яких сформувало чіткі уявлення про 

досліджувану тему. Теоретико-методологічну основу роботи складають 

універсальні дослідницькі принципи історизму, обʼєктивності, системності у 

висвітленні населення, систем заселення, урбанізаційних процесів у Погоринні 

у кінці V – середині ХVІ ст. Використане методологічне забезпечення дозволяє 

досягнути поставленої мети і вирішення основних завдань дослідження. 

Здійснений історіографічний аналіз питання свідчить, що заселення 

Погориння та урбанізаційні процеси у середньовіччі потребують ґрунтовнішого 

висвітлення. Дослідження середньовічної історії Волині за писемними 

джерелами були започатковані ще в другій половині ХІХ ст., на сьогодні 

науковий доробок у вивченні цієї теми обʼємний і репрезентативний. Однак 

комплексної роботи, присвяченої історичному розвитку населення басейну р. 

Горині в кінці V – середині ХVІ ст. досі немає. Ранньословʼянський період 

цього регіону не висвітлений у писемних джерелах. Для вивчення періоду 

Київської Русі та Галицько-Волинського князівства важливими є найбільш 

ранні писемні джерела про Погориння, вони дозволяють локалізувати літописні 

поселення, окреслити територію регіону, виявити його структурні елементи. 

Однак обсяг повідомлень у літописах невеликий, вони лаконічні і розповідають 

лише про часовий проміжок від кінця ХІ ст. до середини ХІІІ ст. Значно краще 

забезпечений писемними джерелами період Великого князівства Литовського, 

однак основний масив документальних джерел відноситься до ХVІ ст.  

Різноманітні документальні джерела, важливі для теми нашого 

дослідження, містять Метрика Великого князівства Литовського, діловодна 

документація і актові записи судово-адміністративних установ, зокрема 

гродських і земських судів. Це тексти майнових документів, різноманітних 

угод, судових справ, надання прав і привілеїв феодалам, акти люстрацій. 

Близькими до люстраційних актів є податкові реєстри. Їх аналіз дає можливість 

окреслити територіальну структуру басейну р. Горині, виокремити волості, 
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визначити їх розміри на певному хронологічному зрізі, простежити динаміку їх 

формування. Фрагментарність і побіжність писемних джерел у висвітленні 

більшості періодів місцевої історії доби середньовіччя вимагає залучення нових 

носіїв інформації, і перш за все – археологічних джерел.  

Інтерес до середньовічних археологічних памʼяток регіону зростає у 

другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст., окремі дослідники починають 

розкопувати курганні захоронення, накопичується інформація про давні 

городища та неукріплені поселеня, її включають до краєзнавчих публікацій, а 

професійні історики використовують у наукових досліджень. У радянський 

період суттєво зросли масштаби археологічних робіт загалом в Україні і, 

зокрема, у регіоні, що розглядається. Значна увага приділялася розвідковим 

роботам, у ході яких обстежувались окремі мікрорегіони, проводились 

розкопки ранньословʼянських памʼяток, словʼяно-руських городищ, в тому 

числі тих, що визначались як рештки літописних поселень. Цікаві археологічні 

колекцій були сформовані в ході польових досліджень у Дорогобужі, 

Пересопниці, на Листвинському городищі. Особливо масштабними були 

розкопки на городищі поблизу с. Городище Шепетівського району. Зауважимо, 

що недостатньо уваги приділялося вивченню археологічними методами 

памʼяток пізнього середньовіччя та раннього модерного часу.  

На сучасному етапі (1991–2016 рр.) основні дослідження по вивченню 

середньовічних памʼяток басейну р. Горині проводили місцеві археологи. На 

територіях, де активно велися пошукові роботи, значно збільшилось число 

зареєстрованих памʼяток, в першу чергу неукріплених поселень і городищ. У 

середній течії р. Горині, кількість памʼяток на кінець 2016 р. в порівнянні з 

показниками початку 80-х років ХХ ст. зросла у 3–4 рази. В ході проведених 

розкопок широкими площами вивчалися неукріплені ранньословʼянські 

поселення (Бармаки, Пересопниця) та культурні нашарування середньовічних 

міст, зокрема Дорогобужа, Корця, Острога, Рівного. Результати археологічних 

робіт представлені у вигляді польової документації та звітів про проведені 
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розкопки, введені до наукового обігу у численних наукових публікаціях, 

довідниках та зводах археологічних джерел. Отримано масив якісних 

археологічних джерел доби середньовіччя. Сформована база даних дає 

можливість охарактеризувати укріплені і неукріплені поселення, поховальні 

памʼятки, виявити загальні закономірності та особливості формування окремих 

поселень і поселенських структур у мікрорегіонах, а також динаміку змін на 

різних етапах історичного розвитку населення басейну р. Горині у добу 

середньовіччя. Аналіз кераміки, як найбільш масової категорії археологічних 

знахідок, дозволив уточнити та доповнити попередню періодизацію і 

хронологію середньовічних старожитностей з території Західної Волині, 

простежити загальні закономірності еволюції гончарства на території між 

Дніпром і Західним Бугом і виявити регіональні особливості цього процесу. 

Ріка Горинь проходить у своїй течії через різні за властивостями і 

виглядом ландшафти та фізико-географічні зони. Тому головною тенденцією 

тут є більш щільне та кількісно потужне заселення зручних для господарського 

освоєння лісостепових ділянок та екотонів і більш розріджене – території 

Полісся. Цей висновок підтверджує проведений аналіз розміщення 

середньовічних археологічних памʼяток в басейні р. Горині. 

Завдання дисертаційного дослідження вирішувалось шляхом поєднання 

загальнонаукових та спеціальних історичних методів дослідження. Теоретико-

методологічну основу роботи складають універсальні дослідницькі принципи 

історизму, обʼєктивності, системності у висвітленні населення, систем 

заселення, урбанізаційних процесів у Погоринні у кінці V – середині ХVІ ст. У 

ході підготовки дослідження застосовувалися спеціальні методи: порівняльно-

історичний, історико-типологічний, проблемно-хронологічний, статистичний, 

ретроспективний, стратиграфічний, картографічний. Використане 

методологічне забезпечення дозволяє досягнути поставленої мети і вирішення 

основних завдань дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. НАСЕЛЕННЯ БАСЕЙНУ РІКИ ГОРИНІ  

У РАННЬОСЛОВʼЯНСЬКИЙ ЧАС (КІНЕЦЬ V–Х СТ.) 

 

 

2.1. Палеогеографічні умови заселення басейну р. Горині 

 

Дослідження середовища проживання і відтворення природних умов 

соціально-економічного розвитку давніх людських спільнот найбільш доцільно 

і перспективно проводити на основі ландшафтного аналізу [756, с. 11]. При 

такому підході поєднуються дані про геоморфологію, рельєф, ґрунтовий 

покрив, флору і фауну, викопні ресурси. Ці та інші природні характеристики 

мали важливе значення в процесі розселення та формування поселенських 

структур.   

Як уже зазначалося раніше, за фізико-географічним районуванням і 

особливостями ландшафтів землі в басейні р. Горині належать до чотирьох 

областей Західноукраїнського та Поліського країв: Північно-Подільської 

височинної області, Малого Полісся, Волинської височинної області 

(Волинського Опілля) і Волинського Полісся.  

Північно-Подільська область (рис. 2, 1) займає вододільну частину 

Подільської височини. На півночі вона має добре виражену ландшафтну межу з 

Малим Поліссям. Для цієї області характерні абсолютні відмітки поверхні 300–

400 м. На Кременецькому кряжі цей показник сягає 408 м [426, с. 287–288]. У 

формуванні ландшафтної структури області помітна роль поширених скрізь 

лесових порід, які перекривають крейдові й неогенові відклади. У минулому 

тут були поширені широколистянолісові, лучно-степові й лісостепові 

ландшафти.  

У північній частині Північно-Подільської області виділяються 

структурно-денудаційні горбогірні місцевості з вододільними останцями, 

балками, ярами, еродованими сірими лісовими ґрунтами, дубово-грабовими і 
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грабовими лісами. Типові вони для Кременецького кряжа, що лежить між 

річками Іквою та Вілією і простягається на 65 км довжини при ширині 12–20 

км. Вершини кряжа куполоподібні, а їх відносні висоти значні – 100–200 м. 

Схили вершин стрімко спадають на північ до рівнин Малого Полісся, що надає 

території «гірського вигляду». Тут переважають у минулому 

широколистянолісові ландшафти із сірими й світло-сірими ґрунтами під 

грабово-дубовими деревостанами. У наш час 20 % Кременецького кряжа 

займають ліси: грабові, грабово-дубово-соснові, дубово-соснові (східна частина 

кряжа). А на південних схилах розвинулися степові рослинні угруповання на 

дерново-карбонатних ґрунтах.    

Область Малого Полісся (рис. 2, 2) відділена від основного масиву 

поліських ландшафтів Волинською височиною. Просторово вона міститься в 

межах Західноукраїнського краю, а типологічно належить до мішанолісових 

ландшафтів. На сході область Малого Полісся зʼєднується у районі міст 

Славути й Шепетівки з Житомирським Поліссям. Середня ширина Малого 

Полісся – 20–25 км, на південний захід від м. Острога знаходиться найвужча 

його частина. Через цю область протікає р. Вілія, найбільша ліва притока 

Горині. Характерні риси природи Малого Полісся – поширення пісків 

флювіогляціального походження, на яких утворилися дерново-слабопідзолисті 

ґрунти, зайняті в давньому минулому дубово-сосновими лісами, а також 

широких заплав на річках Ікві, Стиру, Горині, Вілії та їх притоках (Збитинці, 

Кутянці та ін.) із лучними і лучно-чорноземними ґрунтами, частково 

заторфованими [530, с. 126–127]. 

Волинська височинна область (рис. 2, 3) помітно вирізняється між 

прилеглими до неї з півночі мішанолісовими ландшафтами Волинського 

Полісся, а з півдня – Малого Полісся. Своєрідність Волинського Опілля полягає 

в тому, що ця територія є великим «островом» серед ландшафтів мішаних 

хвойно-широколистяних лісів, одним із найбільших у «ландшафтно-
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опільському поясі» Східноєвропейської рівнини. Волинська височинна область 

простягається на 200 км із заходу на схід при середній ширині близько 50 км. 

Опілля являє собою рівнинні та горбисті території, що виникли серед 

широколистяних і хвойно-широколистяних лісів у процесі їх давнього 

землеробського освоєння. На місці лісів із сірими та темно-сірими ґрунтами 

створювалися поля. У процесі подальшого господарського освоєння лісові 

площі зменшувалися, серед лісових масивів виникали значні за площею поля 

(опілля). Головні особливості ландшафтів цієї території зумовлені повсюдним 

поширенням лесових порід і підвищеністю верхньокрейдових відкладів. 

Останні є корінною основою ландшафтів разом із пісками, піскуватими 

глинами та нижньосарматськими вапняками [426, с. 273–275]. 

Між річками Іквою–Стиром та Горинню в межах Волинської височини 

виділяють Мізоцький та Рівненський природні райони. На Мізоцькому кряжі 

беруть початок ліві притоки Горині – річки Устя і Стубла, які в 

меридіональному напрямку перетинають Рівненський природний район до 

впадіння в Горинь. 

Мізоцький природний район можна вважати східним продовженням 

Повчанського, який лежить між річками Іквою і Стиром, оскільки багатьма 

природними рисами вони нагадують один одного. Він займає територію 

Мізоцького кряжа, на якому зосереджені максимальні висоти Рівненської 

області (358 м над рівнем моря). Поверхня цього кряжа побудована 

асиметрично: його південний схил, уздовж якого протікає р. Збитинка 

(Світенька), крутий, місцями урвистий і піднімається на 120–150 м над вузькою 

низиною, так званою Острозькою прохідною долиною. Від цього високого 

краю поверхня кряжа спадає на північ і поступово переходить у Рівненське 

плато з висотами близько 250 м над рівнем моря. 

Значні абсолютні висоти Мізоцького району стали причиною деяких його 

особливостей, а саме: поверхня сильно почленована балками та ярами, тому тут 

переважають схили різної крутизни, що сприяє поширенню ерозії, особливо на 
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орних землях. Окрім того, очевидно, внаслідок розвитку ярово-балочного 

рельєфу на Мізоцькому кряжі збереглося досить багато лісів, які займають до 

20 % його площі. Ґрунти в цьому районі переважно ясно-сірі та сірі опідзолені і 

значно еродовані [530, с. 127–128]. 

Рівненський природний район найбільший за територією і 

сільськогосподарським потенціалом лісостеповий природний район Рівненської 

області. Тут переважають високородючі ґрунти, представлені переважно 

чорноземами глибокими й неглибокими, на яких ерозія поширена мало. Для 

цього району характерна висока сільськогосподарська освоєність (орні землі 

займають понад 80 % площі) та найбільша в області урожайність як зернових, 

так і технічних культур. Характерні риси Рівненського природного району – 

мала лісистість, незначні коливання відносних висот, які зумовлюють 

поширення рівнинних і хвилястих місцевостей, хоча абсолютні висоти в 

середньому досягають майже 250 м над рівнем моря [530, с. 128]. 

Гощансько-Корецький природний район лежить на сході Волинської 

височини, між річками Горинню і Корчиком. Він є продовженням Рівненського 

природного району, але відрізняється від нього меншими абсолютними 

висотами, які в середньому досягають 230 м над рівнем моря, поширенням 

темно-сірих опідзолених ґрунтів та опідзолених чорноземів, а також досить 

помітним переважанням лучних і болотних ґрунтів не тільки в долинах річок, а 

й на межиріччях. Наслідком незначної ерозійної почленованості поверхні 

Гощансько-Корецького району, особливо його східної частини, при цілком 

достатній кількості атмосферних опадів (понад 660 мм за рік), є виразна 

оглеєність ґрунтів [530, с. 129]. 

Область Волинського Полісся (рис. 2, 4) займає територію між річками 

Західним Бугом на заході та Случчю на сході. Східна межа проходить по 

відслоненнях кристалічних порід Українського кристалічного щита поблизу 

таких населених пунктів, як Корець, Соснове, Клесів. Для Полісся характерні 

низовинний рельєф, побудований переважно піщаними і супіщаними 
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антропогеновими відкладами, значна обводненість, густа річкова мережа з 

широкими долинами, панування багатьох різновидів дерново-підзолистих та 

болотних ґрунтів, зайнятих хвойно-широколистяними лісами, луками, 

болотами й перезволоженими землями. Основними фізико-географічними 

особливостями Волинського Полісся, які відрізняють його від інших поліських 

областей, є наявність крейдових порід, що залягають під четвертинними 

відкладами. Крейдові відклади знаходяться близько до поверхні, а тому 

поліпшують якість дерново-підзолистих ґрунтів при використанні їх у 

сільському господарстві. Тут спостерігається значний розвиток льодовикових 

форм рельєфу (Волинське моренне пасмо), наявність карсту, широкий розвиток 

долинних ландшафтів, значна поширеність боліт і заболочених земель, більша 

лісистість, яка досягає 45 % усієї площі області Волинського Полісся [426, с. 

252–255]. 

 

2.2. Поселення празько-корчацької культури 

 

Празько-корчацька культура охоплює значний ареал – від басейну 

Припʼяті на півночі та Дніпра на сході до Дунаю на півдні та межиріччя рік 

Ельби й Заале на заході. Ця культура поширена не лише на території України і 

Білорусі, але й у Польщі, Словаччині, Чехії, Румунії та Німеччині [168, с. 33–

50; 686, с. 295–323]. Памʼятки празько-корчацької культури на території 

Західної Волині досліджували Ю.В. Кухаренко, І.П. Русанова, В.В. Ауліх, 

В.Д. Баран, Д.Н. Козак та ін. [380; 663; 155; 158; 163; 164; 341]. 

У басейні р. Горині (в межах України) відомо 38 поселень празько-

корчацької культури. Вони зосереджені в середній течії р. Горині в межах 

Волинської височини (табл. Б6; рис. 29). Всього ж на території Західної Волині 

нараховується близько 80 поселень празько-корчацької культури. В басейні р. 

Стиру більшість ранньословʼянських памʼяток також виявлені на Волинській 

височині. На Волинському Поліссі задокументовано лише по одній памʼятці в 
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басейні р. Горині (Бутейки) і на р. Стир (Бабка). Далі на захід, в басейні р. 

Західний Буг, поселення празько-корчацької культури зосереджені у його 

верхівʼях поблизу Львова та Буська, а також в межах Волинської та 

Люблінської височин, вздовж річок Луги та Гучви. Ще одна зона концентрації 

цих памʼяток зафіксована в поліських районах, у басейнах рік Стоходу, Турʼї та 

верхньої Припʼяті, а також в нижній течії рік Горині та Стиру в межах Білорусі: 

Стуга, Отвержичі, Хотомель, Хоромськ, Остров [190; 289; 380; 285].   

Недостатньо розробленою залишається проблема появи памʼяток 

празько-корчацької культури в басейні р. Горині. У ІІІ–ІV ст. н. е. землі 

Західної Волині були заселені переселенцями із басейну р. Вісли. Про їх 

перебування в регіоні свідчать поширені тут памʼятки вельбарської культури 

(рис. 30) [339, с. 70–103]. Етнокультурні звʼязки населення Волинського 

Полісся з Прибалтійськими землями у пізньоримський час ілюструє також 

скарб бронзових речей із с. Узлісся в нижній течії Горині [811].    

Висловлено думку про багатоетнічність вельбарської культури, в якій 

виділяють кілька культурно-етнічних компонентів: ясторфський, оксивський, 

пшеворський і гото-гепідський [339, с. 71; 686, с. 144–147]. Більш активними в 

середовищі переселенців були германські племена готів. Аналіз археологічних 

джерел пізньоримського часу межиріччя Дніпра і Дністра дозволив вченим 

зробити висновок, що в результаті експансії германців прасловʼянське 

населення Західної Волині (носії зубрицької культури) було витіснене в інші 

регіони або ж підкорене прибульцями, зокрема концентрація памʼяток із 

словʼянськими ознаками простежена в межах черняхівської культури на 

Середньому і Верхньому Дністрі [165, с. 163–177].  

У другій половині ІV – на початку V ст. н. е. спостерігається відтік 

населення з Волині, зумовлений рухом варварів до кордонів Римської імперії та 

навалою гунів. А за тим, у середині чи другій половині V ст. н. е. тут 

зʼявляється населення, що залишило памʼятки празько-корчацької культури 

(рис. 31). Вірогідно, в басейнах р. Горині та Стиру на поселеннях празько-
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корчацької культури проживали як нащадки місцевої людності 

пізньоримського часу, так і переселенці, які прибули із сусідніх регіонів 

(Верхнє Подністровʼя, Східна Волинь). Про те, що якась частина населення 

пізньоримського часу залишилась в регіоні після відходу готів, свідчать 

результати картографування поселень ІІІ – початку V ст. і кінця V–VІІ ст.: 

близько третини поселень празько-корчацької культури розміщені на ділянках, 

де раніше були поселення вельбарської культури. 

Топографія словʼянських поселень у басейні р. Горині досить 

різноманітна (табл. Б7). Найчастіше вони розташовані на берегах великих і 

малих рік на мисах (рис. 32, 1, 2в; 33, 1, 3), всього їх виявлено 19 (59,4 % від 

загальної кількості). Словʼяни селилися також на невисоких перших 

надзаплавних терасах (рис. 32, 2аб, 3в), або ж на високих терасах корінного 

берега  (рис. 34, 5), таких поселень 8 (25%). Ще 5 поселень (15,6%) знаходяться 

на окремих підвищеннях на заплаві (рис. 32, 2в, 2г). Слід відзначити, що в групі 

поселень поблизу с. Колесники одне займає край високого корінного берега р. 

Горині (рис. 34, 5), а ще два виявлені на невисоких піщаних підвищеннях на 

заплаві (рис. 34, 3, 4), вони розташовані на відстані близько 0,7 км одне від 

одного. Подібне поєднання поселення на мисі високого корінного берега р. Усті 

(рис. 32, 2в) та на низькій першій надзаплавній терасі (рис. 32, 2аб) зафіксоване 

на південній окраїні м. Рівного. Відстань між ними близько 400 м. 

На відміну від багатьох інших культур, шари ранньословʼянських 

поселень слабко насичені матеріальними рештками, тому вони рідко 

фіксуються без розкопок чи руйнації. Надійну інформацію про площу і 

забудову поселень можна отримати лише в ході їх повного дослідження. Так, 

наприклад, на селищі Ріпнів ІІ Буського р-ну Львівської області досліджено 

понад 6 тис. кв. м площі і виявлено 10 жител празько-корчацької культури. 

Встановлено, що житла були розташовані окремо на значній відстані одне від 

одного [164, с. 223]. На поселенні в урочищі Шанків Яр поблизу від с. 

Хрінників Демидівського р-ну Рівненської області досліджено близько 10 тис. 
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кв. м площі, відкрито лише 4 будівлі празько-корчацької культури на ділянці 

розмірами 200×40–50 м. Відстань між двома будівлями в центральній частині 

поселення становила 80 м, а ще два житла знаходилось за 150 м на північ від 

будівель у центрі [345, с. 62]. Більш щільну забудову мало поселення біля с. 

Підріжжя Ковельського р-ну Волинської області. Воно розташоване на 

підвищенні розмірами 120×80 м на низькому лівому березі р. Стохід. Тут 

досліджено 10 напівземлянок празько-корчацької культури, але, одночасно 

населення використовувало 3–4 житла, що знаходились на невеликій відстані 

одне від одного [341, с. 467, 485]. 

Вірогідно, на більшості поселень празько-корчацької культури в басейні 

р. Горині одночасно функціонували 1–4 житла, часто вони знаходились на 

значній відстані одне від одного. На поселенні в урочищі Кут поблизу с. Зозова 

(рис. 33, 1) загальна досліджена площа становила 1338 кв. м, тут досліджено 

два житла празько-корчацької культури. На поселенні в урочищі Кургани 

поблизу с. Городок (рис. 33, 3) розкопано 1170 кв. м площі та виявлено два 

ранньословʼянські житла [164, с. 159–161].  

Особливе місце серед ранньосередньовічних пам’яток Волині займає 

Зимнівське городище поблизу Володимира-Волинського. Це найбільш раннє 

словʼянське укріплення в регіоні. Воно розташоване на мисі лівого берега р. 

Луги, правої притоки Західного Бугу. Площа фортеці становила близько 0,5 га. 

Із північної сторони площадка городища відрізана від стрілки мису глибоким 

ровом, а із південно-східної сторони, з напільного боку, було прокопано рів та 

насипано вал. У 1951–1952 рр. розкопки на городищі провів Ю.М. Захарук, а в 

1957–1964 рр. культурний шар із ранньословʼянськими матеріалами 

досліджував В.В. Ауліх [158]. Час існування Зимнівського городища автор 

розкопок визначив VI–VII ст. Воно загинуло під  час ворожого нападу, 

вірогідно, зруйнували фортецю степовики-авари. 
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Основним типом житла у населення празько-корчацької культури була 

напівземлянка, на території між ріками Західний Буг і Горинь їх виявлено 

понад 40, в тому числі в басейні р. Горині – 11. Довжина стінок чотирикутних у 

плані котлованів коливалася від 2,6 до 4,2 м, а їх площа становила від 8 до 16 

кв. м, в одному з кутів знаходилась піч (рис. 35). Глибина котлованів від рівня 

виявлення коливалася в межах 0,3–0,8 м. Долівка материкова, інколи 

підмащена глиною. В деяких житлах Ріпнівського поселення відкриті 

материкові виступи-лежанки. 

Стіни напівземлянок мали стовпову або ж зрубну конструкцію стін. Про 

використання каркасно-стовпової конструкції стін свідчать виявлені в кутках 

котловану та вздовж стін стовпові ямки. Сліди входу в будівлю рідко вдається 

простежити під час розкопок. Вірогідно, в більшості випадків в котлован 

спускалися по дереʼяних драбинах. Однак в житлі з Муравицького городища 

(Млинів) вхід простежено у вигляді сходинки розмірами 0,5×0,6 м, вирізаної 

біля східної стінки котловану, навпроти печі (рис. 35, 2).   

Печі в житлах найчастіше будували в північному куті або ж в одному з 

кутів біля північної стіни житла. На поселенні Ріпнів ІІ у восьми 

напівземлянках печі знаходились у північно-західному куті, ще у двох житлах 

вони були розміщені у північно-східному та південно-західному кутах. На 

поселенні Підріжжя печі виявлені у північному та північно-західному кутах 

котлованів жител. У населення празько-корчацької культури найбільш 

поширеними були печі-камʼянки, складені насухо, без глиняного розчину. Вони 

домінували на території Східної Волині (Житомирська область), в Подністровʼї 

[168, с. 37]. На Західній Волині значного поширення набули глинобитні печі. 

На території від Західного Бугу до Стиру переважають саме такі опалювальні 

пристрої. Як показали дослідження поселень біля села Ріпнів, основу печей 

вирізали в спеціально залишеному на дні котловану останці, а склепіння було 

складене із глиняних вальків. Використання глиняних вальків у печах 
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зафіксоване також на поселеннях Підріжжя [341, с. 476], Хрінники, урочище 

Шанків Яр [345, с. 58].  

У межиріччі рік Горині та Стиру зустрічаються різні типи печей: 

камʼянки, глиняно-камʼяні, глинобитні. Виявилося, що на поселеннях 

Підріжжя, Костянець, Городок, Зозів печі різних типів співіснували. Основи 

печей прямокутні або підковоподібні, черені овальні чи округлі – влаштовані на 

рівні підлоги житла, іноді їх підмазували глиною.  

Поховальні памʼятки словʼян V–VII ст. на окресленій території вивчені 

недостатньо. Як свідчать матеріали з території Східної Волині, поховальними 

памʼятками празько-корчацької культури були ґрунтові могильники і кургани. 

Ранні захоронення, як правило, безінвентарні, тому виявити їх важко. Надійно 

до числа найбільш ранніх можуть бути зараховані насипи, в яких знайдені 

урни-посудини празько-корчацької культури. В басейні р. Горині такі 

захоронення виявлені на курганних могильниках в с. Климентовичах і в 

урочищі Гусецько поблизу Шепетівки [685, с. 135–137]. Померлого спалювали 

на кострищі, а потім зібрані кальциновані кістки складали в невелику ямку і 

накривали глиняним горщиком, або ж закопували у глиняній урні. На 

курганних могильниках насипи невеликі (їх висота 0,3–1 м, діаметри основ – 4–

10 м), оточені кільцевими рівчаками. В таких курганних групах зустрічаються 

поховання з празько-корчацькими горщиками-урнами і насипи з більш пізніми 

похованнями.  

Для поселень словʼяни вибирали берегові ділянки, придатні для 

землеробства і випасання худоби, що вже вказує на землеробсько-скотарську 

основу їх господарства. Знахідок, які свідчать про заняття 

ранньосередньовічного населення басейну р. Горині землеробством, дуже мало, 

це уламки жорен та глиняні «хлібці». Крім того, населення займалось 

скотарством, різними промислами і домашніми ремеслами. Серед 

остеологічних матеріалів із поселення Ріпнів ІІ кістки домашніх тварин 

становлять 84 %. Найбільше виявлено кісток великої рогатої худоби та свині, 
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порівняно невелика частка належить козам і коням. Види диких тварин і птахів 

представлені кабаном, вовком, ведмедем і тетеруком [164, с. 73]. 

Географія поширення памʼяток празько-корчацької культури свідчить, що 

вони характеризують одне із племінних утворень словʼян V–VІІ ст. – саме те, 

яке історик VІ ст. Йордан називає склавіни: «…склавіни живуть від м. 

Новієнтун й озера, що зветься Мурсіанським, до Данастра, а на північ – до 

Вісли» [121, с. 107–109]. Поряд із склавінами автори VІ ст. називають також 

антів і венедів. Пам’ятки празько-корчацької культури на території Західної 

Волині та Верхнього Подністорвʼя дослідники визначають як приналежні 

дулібам [164, с. 130–134]. 

 

2.3. Основні категорії памʼяток райковецької культури 

 

Старожитності слов’ян межиріччя Дніпра і Вісли VIII–X ст. виділені 

дослідниками в райковецьку культуру. Тривалий час вони визначалися як 

«памʼятки типу Луки-Райковецької» за назвою поселення в урочищі Лука 

поблизу від с. Райки біля м. Бердичева на Житомирщині, дослідження на якому 

були проведені В.К. Гончаровим у 1946–1948 рр. [243]. 

Памʼятки Західної Волині розміщені у північно-західній частині території 

поширення райковецької культури. Її північну межу дослідники проводять по 

Припʼяті, західну – по верхівʼях Західного Бугу і Дністра, на сході ці памʼятки 

доходять до Дніпра, а на півдні вони сягають Надпоріжжя і середньої течії 

Південного Бугу [284, с. 106–107]. 

У регіоні, що розглядається, памʼятки райковецької культури змінюють 

празько-корчацькі старожитності, з якими вони повʼязані генетично. Перехід 

від райковецької культури до давньоруської мав у різних регіонах суттєві 

відмінності і проходив не одночасно. Аналіз літописних повідомлень дозволяє 

зробити висновок, що у Х ст. київські князі доклали чимало зусиль для 

підкорення племен південно-західної групи (древлян, волинян, дреговичів, 
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уличів, тиверців, білих хорватів). Зокрема, у древлянській землі важливим 

рубежем став погром племінних ґрадів київським військом після вбивства князя 

Ігоря у 945 р. У Прикарпатті та на Буковині верхня межа райковецьких 

памʼяток визначається кінцем Х ст. [438, с. 37–43]. Переломним моментом був, 

вірогідно, похід Володимира на хорватів у 992 р. [118, с. 84; 773, с. 141]. На 

території Погориння процеси трансформації райковецької культури у 

давньоруську простежуються у другій половині Х ст.  

 

2.3.1. Неукріплені поселення 

Як і в попередній період, основним типом пам’яток у цей час були 

неукріплені поселення, відомі також городища і поховання (ґрунтові та 

курганні).  

В басейні р. Горині обстежено 285 поселень VІІІ–Х ст. (рис. 36). Вони 

зосереджені на Волинській височині, тут знаходиться 91,5% усіх поселень VІІІ–

ІХ ст. (рис. 31) і 85,2% поселень Х ст. (рис. 37). Статистичні дані дозволяють 

простежити поступове зростання кількості поселень (табл. Б6; Б8). Матеріали 

VІІІ–ІХ ст. зібрано на 107 поселеннях, в той час як до попереднього періоду 

празько-корчацької культури належать 38 поселень, отже, їх кількість 

збільшилась у 2,8 разів. Поселень Х ст. нараховується 263, що у 2,5 разів 

перевищує показник, отриманий для VІІІ–ІХ ст.  

Топографія неукріплених поселень відзначається різноманітністю (табл. 

Б7), вони розташовані на мисах на берегах річок і струмків (рис. 32, 2в, 3а; 33, 

1, 3), на річкових терасах (рис. 32, 3бв; 34, 5), на окремих підвищеннях на 

заплавах (рис. 34, 4, 9). Інформацію про топографію поселень маємо для 222 

памʼяток, що становить 77,9%  від загальної кількості неукріплених поселень у 

регіоні. Найчастіше словʼяни заселяли миси на берегах рік і струмків – 152 

поселення (68,5%), прибережних поселень 20,3%, а поселень на підвищеннях 

10,8%. Відзначимо, що в межах Волинської височини показник мисових 

поселень коливається від 57,1% (р. Путилівка) до 77,9% (р. Стубла), в поріччі р. 
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Горині в межах Волинської височини він становить 63,6%, а на Волинському 

Поліссі лише 35,7%, тут значно більше прибережних поселень (35,7%) і 

поселень на підвищеннях (28,6%).  

Населення райковецької культури селилось у таких же топографічних 

умовах, як і їх попередники, що залишили памʼятки празько-корчацької 

культури. Це спостереження може слугувати однією із ознак генетичної 

спорідненості обох названих культур [243, с. 311; 438, с. 45]. Цю тезу 

підтверджують також приклади розміщення поселень райковецької культури на 

ділянках, де раніше жило населення празько-корчацької культури. Такі випадки 

зафіксовані на 13 поселеннях (рис. 31), що складає 30% від загальної кількості 

поселень празько-корчацької культури в басейні р. Горині. Здобуті археологічні 

джерела підтверджують думку про безперервність розвитку східнословʼянських 

старожитностей другої половини І тисячоліття між Дніпром і Карпатами [735, 

с. 141].  

Словʼяни вибирали для поселень як високі ділянки, підняті над заплавою 

на 5–10 м і більше, так і низькі місця, іноді заввишки лише 0,5–1,5 м над 

заплавою. Так, наприклад, поселення в м. Рівному на березі Басівкутського 

водосховища розташоване на мису корінного берега р. Усті заввишки до 15 м 

(рис. 32, 2в), а поселення поблизу с. Хорів (Підлужжя) займає довгий вузький 

мис, що тепер підвищується над заплавою р. Горині лише на 0,5–1,0 м  (рис. 32, 

3а). На високих мисах знаходяться поселення Бармаки (рис. 38) та Обарів (рис. 

40). Відомі прибережні поселення як на низьких перших надзаплавних терасах, 

що підвищуються лише на 1,0–1,5 м над заплавою (рис. 32, 3бв), так і на 

високих терасах (рис. 34, 5). В окремий варіант виділяємо поселення на терасах, 

які півколом оточують велику ділянку заболоченої заплави, що глибоко 

врізається в корінний берег (рис. 39, 1, 3).   

Розмаїття топографічних умов розташування словʼянських поселень 

демонструють памʼятки, обстежені поблизу с. Пересопниця. Тут заселеними 
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були миси на берегах річок Стубли і Омелянівки (рис. 41, 2, 5, 7, 11, 15, 16, 18, 

19), тераси (рис. 41, 3, 6, 12), окремі підвищення (рис. 41, 4, 8, 9, 13).  

Найчастіше поселення кінця І тис. н. е. мають площу від 0,5 до 2 га. 

Однак, враховуючи те, що культурний шар на словʼянських поселеннях бідний 

на знахідки, а також вірогідні зміни у плануванні поселень у процесі розвитку,  

достовірні показники площі можна встановити лише для памʼяток, на яких 

проведено широкомасштабні розкопки.  

Важливу інформацію отримано під час досліджень поселення в урочищі 

Пастівник на східній окраїні с. Пересопниця. Воно розташоване на окремому 

підвищенні площею близько 10 га. Воно з півночі та заходу відокремлене 

низовиною, по якій протікає струмок, а з півдня обмежене широкою 

заболоченою заплавою р. Омелянівни, правої притоки р. Стубли (рис. 41, 4; 42). 

У різних частинах підвищення досліджено 1338 кв. м площі. Виявлені тут 

ранньослов’янські об’єкти належать до трьох етапів розвитку поселення. До 

першого етапу (VІІІ ст.) можна віднести лише дві господарські ями (№ 8, 21) з 

розкопу № 1 у північній частині урочища Пастівник. Там же виявлені споруди 

другого етапу (ІХ – початком Х ст.) – це житло № 23 і яма № 20 [566, с. 279–

284, 286–287]. Далі на південь, в розкопі № 14 трапилась ще одна господарська 

споруда VІІІ–ІХ ст. із заглибленим котлованом. На третьому етапі (Х ст.), в 

північній частині поселення (розкоп № 1) вірогідно, спочатку короткий час 

існувало житло № 22а, а пізніше використовували житло № 9, господарську 

будівлю № 1 і зернову яму № 11а. [566, с. 277–279, 284–286]. Житлові та 

господарські будівлі третього етапу досліджені також у центральній частині 

підвищення, а найбільша їх концентрація простежена біля західного краю 

підвищення в розкопі № 6  і на південно-західному схилі, в розкопах № 8, 15, 

16 (рис. 42).  

Археологічні джерела свідчать, що на Пастівнику поблизу Пересопниці 

спочатку словʼяни заселили ділянку розмірами близько 150×70 м у північній 

частині пагорба. Вірогідно, на другому етапі розвитку у ІХ ст. одночасно тут 
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функціонувало 3–4 житла. Пізніше, на третьому етапі, датованому Х ст. 

поселення розширилось до південно-західного краю підвищення, так що його 

розміри збільшились до 350×150 м. У північній і центральній частинах 

височини між окремими житлами були значні вільні від забудови ділянки, і 

лише вздовж південно-західного краю підвищення житла розташовані щільною 

групою, тут три напівземлянки Х ст. виявлені на відстані 3–4 м одна від одної. 

Однак ці житла могли функціонувати не одночасно, а змінювати одне одного. 

Слід також зазначити, що поселення в урочищі Пастівник у Х ст. було 

частиною великого поселенського комплексу, який сформувався на берегах р. 

Стубли на території завдовжки близько 2 км (із півночі на південь) і завширшки 

до 1,3 км.  

Поселення на північній окраїні с. Обарова в науковій літературі відоме як 

памʼятка в урочищі Джерело поблизу с. Городок [837]. Воно займає 

мисоподібний виступ високого корінного берега струмка, орієнтовні розміри 

поселення 200×50–70 м. Під час археологічних розкопок у південній його 

частині на ділянці розмірами 30×40 м досліджено 8 жител-напівземлянок 

останньої чверті І тис., господарські будівлі та ями (рис. 40). Всі житла 

розташовані вище по схилу, а господарські будівлі з нішоподібними печами – 

нижче по схилу. У ІХ ст. (фази ІІа і ІІb) тут одночасно функціонували 3–4 

житла, а до наступного періоду, який датовано Х – початком ХІ ст. (фаза ІІІ) 

віднесено лише одну напівземлянку [837, s. 192]. Однак, як показали нові 

обстеження, у Х ст. словʼянське поселення розширилося на північний захід, на 

цій ділянці виявлені археологічні матеріали та обʼєкти [13, с. 25]. 

Подібну топографію та, вірогідно, планування мало поселення в урочищі 

Джерело поблизу с. Бармаки. Воно займає високий мис на правому березі 

струмка, західний і південний схили мису стрімко знижуються до заплави (рис. 

38). Тут на схилі досліджено три заглиблені будівлі з нішоподібними печами 

VIII–IX ст., а вище виявлено рештки житла-напівземлянки Х ст. [18, с. 16–19; 

21, с. 27–30] 



129 

 

 

Поселення в урочищі Підлужжя біля с. Хорів розташоване на низькому 

мисі лівого берега р. Горині (рис. 32, 3а; 43, 10). Підйомний матеріал зібрано на 

ділянці розмірами 100×50 м. У 1974–1976 рр. експедицією під керівництвом 

М.А. Пелещишина тут досліджено площу 712 кв. м, виявлено 8 

ранньословʼянських будівель VІІІ–Х ст., які віднесені до кількох етапів 

розвитку поселення [483]. Вірогідно, одночасно на дослідженій території 

функціонувало від двох до чотирьох жител.  

Важливу інформацію для вивчення просторової організації словʼянських 

поселень Західної Волині отримано в ході дослідження памʼятки в урочищі 

Шанків Яр поблизу с. Хрінники. Це поселення знаходиться на краю 

надзаплавної тераси заввишки 5–8 м, його довжина вздовж лівого берега р. 

Стир близько 600 м, а вірогідна ширина заселеної смуги досягала 70–80 м. 

Очевидно, вся площа поселення в період розквіту становила близько 4 га. 

Кількість синхронних жител на поселенні поступово зростала: якщо у  VІІІ і ІХ 

ст. на досліджених ділянках загальною площею близько 1 га одночасно 

існувало 5–6 жител, то на заключному етапі в Х ст. одночасно могло 

функціонувати від 15 до 20 жител [345, с. 61–62].  

На поселенні в урочищі Шанків Яр поблизу с. Хрінники на окремих 

ділянках різночасові житла утворюють територіальні групи, розміщені вздовж 

берега. В таких групах є лише по одному житлу VІІІ і ІХ ст., а в трьох групах є 

також найбільш ранні будівлі VІІ ст. Відстань між синхронними житлами 

раннього етапу райковецької культури 60–80 м. Пізніші будівлі розташовані 

поряд з більш ранніми або ж перекривають їх. Однією з особливостей 

планування поселення в Х ст. було різне взаємне розміщення будівель у різних 

його частинах. На окремих ділянках житла віддалені одне від одного на 15 м і 

більше, а на інших ділянках вдалося виділити групи, кожна з яких включала 2–

3 синхронні житла розташованих на відстані 5–10 м одне від одного.  

Господарська діяльність населення райковецької культури басейну р. 

Горині залишається слабко вивченою через брак джерел. Зокрема, на сьогодні 
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немає даних про знахідки у ранньословʼянських обʼєктах знарядь для обробітку 

ґрунту та збору врожаю. Однак, про важливу роль землеробства свідчить 

поширення будівель з нішоподібними печами, які, очевидно, 

використовувались для переробки зерна та випікання хліба (див. підрозділ 

2.3.3). Цікаві палеоботанічні матеріали отримані під час археологічних 

досліджень у 2015 р. трьох обʼєктів Х ст. (житло і дві будівлі з нішоподібними 

печами) на поселенні в урочищі Пастівник поблизу Пересопниці. В результаті 

промивання ґрунту вдалося виявити палеоботанічні рештки, зокрема зернівки 

злакових культурних рослин, аналіз яких дозволяє схарактеризувати зернове 

господарство жителів цього поселення [590]. В будівлях трапилися зернівки 

пшениці двозернянки, пшениці мʼякої голозерної, ячменю плівчастого, жита, 

проса, вівса. Доповнюють ці дані показники набору бурʼянів. Вони вказують на 

існування озимих і ярових посівів, вірогідний високий показник засміченості 

посівів свідчить про використання староорних полів і, відповідно, на тривалість 

існування поселення. Мешканці поселень найбільш активно використовували 

для забезпечення свого існування територію в межах так званої ресурсної зони 

– простір навколо свого селища в радіусі 10–60 хвилин ходи, тобто, в 1–5 км від 

помешкань [758, с. 21].  

Над р. Горинню виявлено також спеціалізовані поселення по виробництву 

заліза. Одне з таких поселень обстежене на схід від с. Козлин, за 1,1 км на 

південний схід від церкви [57, с. 46; 40, с. 46–47]. Воно займає окреме 

підвищення, слабко виражене в рельєфі, розмірами близько 250×70–80 м на 

заплаві між сучасним руслом р. Горині та її старицею. Максимальна висота 

сучасної денної поверхні підвищення над заплавою ріки не перевищує 1 м. Під 

час шурфування встановлено, що гумусний ґрунт має товщину 0,3–0,4 м, а 

нижче залягає лесоподібний суглинок. Памʼятка одношарова, на ній виявлено 

лише матеріали заключного етапу райковецької культури. Знахідки 

концентруються в центральній частині підвищення, тут досліджено три округлі 

в плані ями діаметром 1,5–1,8 м, напівсферичні у розрізі, завглибшки до 0,25–
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0,45 м від рівня виявлення. У заповненні ями зібрано уламки гончарних 

горщиків Х ст., залізні шлаки, шматки ошлакованої глини, камінці. Ці знахідки 

вказують на заняття населення залізоробною справою. Трапилися також залізні 

черешковий ніж, підковоподібна фібула та підвіска-амулет із кістки тварини. 

Поселення поблизу Козлина, очевидно, мало сезонний характер, адже ця 

територія під час весняної повені могла бути повністю затопленою. Однак тут є 

поклади болотних чи лугових (дернових) руд – лімоніту, які були широко 

використовуваними у середньовіччі для виробництва заліза [503, с. 28]. 

Порівняння числа поселень празько-корчацької і райковецької культур у 

басейні р. Горині свідчить про значне зростання їх кількості, з 38 до 262 у Х ст.  

тобто, в 6,9 разів. Збільшуються також розміри окремих поселень і, відповідно, 

кількість жител, які функціонували одночасно. Поряд з великими за площею 

поселеннями, у VIII–X ст. продовжують існувати і малі, характерні для 

попереднього періоду празько-корчацької культури. Такі тенденції виявляються 

в багатьох регіонах на території поширення райковецької культури [438, с. 57].  

Особливістю розміщення поселень у басейні р. Горині була їх 

концентрація в межах Волинської височини (тут знаходиться понад 85% від 

усіх поселень) і слабка заселеність Волинського Полісся (тут переважна 

більшість поселень розміщені на берегах р. Горині, а внутрішні райони, 

басейни малих річок і струмків, вірогідно, залишалися слабко заселеними або ж 

незаселеними). Топографія неукріплених поселень досить різноманітна, 

найчастіше словʼяни заселяли миси на берегах р. Горині та її приток (68,5% від 

загальної кількості поселень), значно менше прибережних поселень (20,3%) і 

поселень на підвищеннях (10,8%). Більшість поселень аграрні, але виявлені 

також спеціалізовані поселення, повʼязані із залізоробним виробництвом.   

 

2.3.2. Городища 

У басейні Горині відомо 34 городища з культурними нашаруваннями 

кінця І тис. н. е. (табл. Б9). Окрім того, ще на 24 городищах немає культурного 
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шару, але поряд із ними виявлено словʼяно-руські поселення. Тому такі 

укріплення відносимо до общинних городищ-сховищ [581, c. 41–45].  

На чотирьох городищах (Нетішин, Жорнів, Дюксин, Залужжя) знайдено 

ліпний та ранній гончарний посуд райковецької культури, ці знахідки свідчать, 

що вони були заселені не пізніше ІХ ст. На інших городищах виявлено 

матеріали Х ст. Саме на Х ст. припадає масове будівництво укріплень у 

Погоринні. Такі тенденції простежуються на всій території Південної Русі. У 

багатьох регіонах укріплення-городища стають основним компонентом 

населених пунктів, навколо них існували неукріплені поселення. Укріплення 

були необхідним засобом захисту населення і племінної території від 

зовнішньої загрози [392, с. 148–149]. 

Більшість городищ ІХ–Х ст. у басейні р. Горині розміщені на Волинській 

височині на обох берегах Горині та в басейнах її лівих приток – Збитинки, Усті, 

Стубли, Путилівки (рис. 48). Тут їх нараховується 41. Значно менше укріплень 

цього часу відомо у верхів’ях Горині (вісім) та на Волинському Поліссі (вісім). 

На Волинській височині вздовж Горині, а також її приток Усті та Стубли 

городища розміщені досить рівномірно, відстань між ними становить 5–12 км 

(рис. 37). Слід зазначити, що словʼяни будували укріплення не лише на берегах 

Горині та її найбільших приток, а й у верхівʼях малих річок і струмків.  

У межах Волинського Полісся над Горинню маємо дані про шість 

общинних укріплень ІХ–Х ст.: Дюксин, Бичаль, Злазне, Великий Мидськ, 

Кричильськ, Городець [574]. До цього переліку слід додати Степань, де під час 

розкопок на замчищі литовсько-польської доби, окрім численних матеріалів 

ХІІ–ХІІІ ст., були виявлені також уламки гончарних горщиків Х – початку ХІ 

ст. [581, с. 140]. Ці общинні городища розміщені ланцюжком від Дюксина до 

Городця на відстані 9–11 км одне від одного (рис. 46). Лише городище біля 

с. Бичаль віддалене від Степаня на 20 км. Однак приблизно на півдорозі між 

ними в с. Збуж зберігся курганний могильник Х–ХІ ст. [209]. Імовірно, 

наприкінці І тис. тут також функціонував поселенський комплекс.  
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Майже всі укріплення кінця І тисячоліття в басейні Горині були збудовані 

на мисах (рис. 49, 1, 2, 4, 5, 7; 50), лише два – на останцях (Теремне, Варковичі) 

і три – на підвищеннях у заплавах річок (Нетішин, Дюксин, Залужжя). 

Планування майданчиків таких укріплень зазвичай повторює природні рубежі 

мисів і підвищень. Дві памʼятки, що розміщені на рівнині, мають правильну 

геометричну форму: городище біля с. Великого Мидська овальне в плані 

(рис. 49, 3), а укріплення біля с. Глибочка округле [581, рис. 20]. Горбаківське й 

Шубківське городища були збудовані на краю берегової тераси, їх майданчики 

захищені валом із напільної сторони, у плані вони мають відповідно 

чотирикутну форму з округленими кутами [581, рис. 18] та форму сегмента 

(рис. 49, 6). 

Площа більшості городищ не перевищує 0,5 га, і вони мали лише один 

укріплений майданчик. Але частина з них великі і складні, площею від 1 га до 

7–10 га. 

Прикладом такого складного городища Х ст. є укріплення біля 

с. Точевиків. Його збудували на мисі, обмеженому з півночі долиною струмка, 

а з півдня й заходу – глибоким яром (рис. 49, 7). Малий західний майданчик 

близький до чотирикутного в плані, розмірами 40×30 м, підвищується над 

заплавою струмка на 30 м. З напільної (східної) сторони він захищений валом 

заввишки до 3 м і ровом завглибшки до 5 м. З інших сторін схили майданчика 

ескарповані, а на рівні дна рову влаштовано терасу завширшки до 4–5 м. У 

північно-східній частині майданчика є заглиблення конічної форми, діаметром 

7–8 м, імовірно, тут був давній колодязь чи цистерна для води. Другий 

майданчик округлий у плані, діаметром 75 м. Він оточений валом, висота якого 

з напільної сторони досягає 4 м. Перед валом із напільної сторони проходить 

рів завглибшки до 3 м. З інших сторін цей рів викопаний на схилі. Укріплені 

майданчики мають площу 0,12 га і 0,4 га. З напільного боку є ще дві лінії 

оборони, кожна з яких складається з дугоподібного у плані валу й рову перед 

ним. Уся площа городища становить 0,9 га. Культурний шар на обох 
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майданчиках слабко насичений знахідками, однак на другому майданчику та 

поряд із ним, на південному схилі височини, помітні округлі заглиблення 

діаметром 2,0–3,5 м на місці котлованів давніх будівель. Одне з цих заглиблень 

було розкопане. Виявилося, що воно утворилося над котлованом житла-

напівземлянки Х ст. із піччю-кам’янкою [22, с. 16–19]. 

Більшість великих складних городищ складаються з малого укріпленого 

майданчика площею до 0,35 га і значно більшого другого укріпленого 

майданчика. Це городища Зіньки (5 га) [600], Томахів (0,9 га), Глибочок (2 га), 

Гоща (2,3 га), Грабів (5,5 га) [581, с. 43–44].  

До переліку найбільших укріплень у регіоні належить городище біля 

с. Будеража. Воно розміщене на західному кінці височини, оточеної з трьох 

сторін заплавою р. Світеньки (Збитинки). Мисовий майданчик городища 

підвищується над долиною на 70–75 м, має неправильну округлу форму, 

зумовлену природною формою гори; його розміри – 350×300 м, площа – 7 га 

[581, рис. 101; 102]. По периметру він оточений валом і ровом, висота валу із 

напільної (східної) сторони – 6–7 м. Друга лінія оборони проходить за 250 м на 

схід від мисового майданчика, вона включає прямолінійний відрізок валу й 

рову, які перетинали височину з півночі на південь. Південна ділянка цього 

валу зруйнована. Виявилося, що зі сходу фортеця була захищена додатковими 

лініями оборони, вони позначені на топографічній карті Генерального штабу 

РККА 1939 р. масштабу 1: 25000, для якої взяли за основу карту, виготовлену 

за матеріалами топографічної зйомки 1888 р. На схід від великого укріпленого 

майданчика на карті показано чотири прямолінійні лінії оборони, які 

перетинають височину з півночі на південь. Внутрішня лінія, яка частково 

збереглася до нашого часу, складалася з двох паралельних валів. Кінці валів 

двох зовнішніх ліній були зʼєднані додатковим валом, що проходив уздовж 

південного краю височини й продовжувався на схід від зовнішнього валу. 

Відстань від східного краю мисового майданчика до зовнішньої оборонної лінії 

– 550 м. З огляду на ці дані площа всього городища могла становити 13–14 га.  
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П.О. Раппопорт висловив думку, що городище в Будеражі належить до 

раннього залізного віку [628, с. 96–97]. Однак на обох майданчиках городища в 

підйомному матеріалі, окрім знахідок бронзового та раннього залізного віків, 

виявлено уламки гончарних горщиків Х – початку ХІ ст. [13, с. 23; 58, с. 51–52]. 

Отже, фортеця використовувалася в ранньому середньовіччі. Таку думку 

висловив раніше М.П. Кучера, спираючись на археологічні матеріали, що їх 

зібрав на городищі П.О. Раппопорт [392, с. 141]. 

Подібну багаторядну систему оборони мало також Жорнівське городище, 

на ньому, окрім знахідок VIII–IX ст. і Х ст., виявлено обʼєкти та культурний 

шар ХІ – початку ХІІ ст. Оскільки цю фортецю використовували не тільки в 

період племінного княжіння, а й в епоху Київської Русі, то більш детальну її 

характеристику подано в підрозділі 3.2.   

Конструкція оборонних валів на общинних городищах басейну р. Горині 

вивчена недостатньо. Розріз валу вдалося отримати під час обстеження 

городища-сховища в с. Грушвиці [29, с. 19–21]. Там, де західний край 

укріпленого майданчика був зруйнований карʼєром, проведено зачистку на 

ділянці з уцілілим профілем валу. Виявилося, що його було насипано на схилі, 

перепад висот давньої денної поверхні на відстані 6 м становив 1,2 м. Підошва 

валу відмічена із внутрішньої сторони прошарком материкового суглинку 

завтовшки 0,1–0,15 м, а із зовнішньої сторони – потужною підсипкою чистого 

материкового суглинку. Вище насип складається із суміші коричневого 

гумусного ґрунту й суглинку. Висота насипу валу – 2,4 м, ширина – 5,5 м. У 

насипі і в похованому ґрунті під ним не виявлено знахідок, які б допомогли 

визначити час спорудження укріплення. На майданчику в шарі чорнозему 

потужністю до 0,6 м трапилися поодинокі уламки стінок давньоруських 

гончарних горщиків. 

Зібрані дані свідчать, що вали словʼяни насипали із ґрунту, вийнятого при 

спорудженні оборонного рову. Під час будівництва общинних укріплень у 
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регіоні не було поширеним використання дерев’яних конструкцій у середині 

насипу валу.  

Як свідчать археологічні джерела, перші слов’янські укріплення у 

Погоринні з’явилися у VІІІ–ІХ ст., а масове їх будівництво припадає на Х ст. У 

той час у регіоні значно зростає кількість неукріплених поселень, поряд із ними 

формуються курганні могильники. Вірогідно, однією з причин помітного 

збільшення кількості поселень на Волинській височині в Х ст. було 

переселення слов’янського населення з півдня, із пограниччя лісостепової і 

степової зон. 

Фортеці ІХ–Х ст. у басейнах Горині й Стиру утворюють окрему 

територіальну групу, яку М.П. Кучера визначив як південноволинську, 

висловивши думку, що ці памʼятки слід ототожнювати з найдавнішими 

укріпленнями волинян [392, с. 140–142]. Ще одну територіальну групу 

складають городища, розміщені у верхній течії Західного Бугу, верхівʼях 

Припʼяті й у межиріччі рік Західного Бугу та Вепру на території Польщі. Вони, 

ймовірно, належали літописним бужанам [392, с. 132–136]. 

Аналіз городищ зі складним плануванням, на яких досліджені культурні 

нашарування і обʼєкти Х ст. (Точевики, Зіньки, Жорнів), дає змогу зробити 

висновок, що в регіоні у племінний період функціонували великі фортеці з 

кількома укріпленими майданчиками й багаторядними лініями оборони. 

Подібні великі городища з багаторядними лініями оборони відомі в басейні 

р. Стиру (Уніаз, Мирогоща) [230; 604, с. 182–183, рис. 3], були поширені в 

Прикарпатті, найбільші з них розміщені в Підгірцях (літописний Пліснеськ), 

Крилосі (літописний Галич), Стільську [392, с. 127–131; 773, с. 207–212; 760, с. 

495–528]. Городища кінця І тис. н. е. з багаторядними лініями оборони відомі 

також у Південно-Східній Польщі [839], Чехії [618]. Саме тому не можна 

погодитися з думкою Ю.Ю. Моргунова, що в епоху Київської Русі поява 

багаторядних ліній напільних укріплень у лісостеповій зоні зумовлена лише 

впливами зі сходу, з території Хозарської держави [445, с. 165–172]. Ці 
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прийоми оборонного будівництва використовувалися і в наступні століття. 

Зокрема, багаторядні лінії оборони були характерною прикметою укріплень 

Болохівської землі у верхівʼях Південного Бугу, Случі та Тетерева [629, с. 72–

74]. 

 

2.3.3. Житлові та господарські споруди 

Одним з актуальних наукових напрямків залишається дослідження 

ранньослов’янського житла, вивчення його регіональних особливостей, 

виявлення деталей інтерʼєру, реконструкція зовнішнього вигляду будівель. Слід 

також враховувати, що житло – не тільки матеріальний обʼєкт, в традиційному 

суспільстві воно є одним із ключових символів культури, житло мало особливе, 

структуроутворююче значення для формування традиційних схем простору 

[161, с. 3].  

З часу виходу узагальнюючих робіт, в яких дано характеристику жител 

райковецької культури [243, с. 283–315; 663, с. 44; 631; 635; 703], для 

висвітлення цієї теми накопичені нові археологічні джерела, зокрема і на 

території Західної Волині. Частково вони використані в сучасних наукових 

публікаціях [438, с. 75–105; 521; 773]. Всього на території між ріками Горинню 

і Західним Бугом розкопано близько 140 жител VІІІ–Х ст. Найбільше 

напівземлянок (31) було виявлено на поселенні в урочищі Шанків Яр поблизу с. 

Хрінники  [347, с. 161–209].  

У басейні р. Горині, в межах України, задокументовано 49 жител VIII–Х 

ст. (табл. Б10). Вони досліджені на неукріплених поселеннях і городищах (рис. 

53). Важливими для характеристики словʼянських будівель є дані польових 

досліджень з Переcопниці [566], Дорогобужа [569, с. 44–47, 74–76, 118–122], 

Острога [596]. Більшість з них мали печі, споруджені із глини та каміння в 

одному з кутів котловану. Включені також дві будівлі з Дорогобужа, в яких 

замість традиційної печі виявлено невелику нішоподібну піч, вирізану в стінці 

котловану. Не розглядаються будівлі з невеликими котлованами (довжина стін 
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1,5–2,5 м, площа 3–6 кв. м), в яких виявлені нішоподібні печі, вирізані за 

межами заглибленої частини, з великими черенями діаметром 1,0–1,5 м. Такі 

будівлі, вірогідно, слід віднести до господарських, пов’язаних з переробкою 

зерна та випічкою хліба, а окремі з них могли використовуватись як ремісничі 

майстерні та для інших потреб.  

Основну інформацію для характеристики жител отримано під час 

досліджень памʼяток райковецької культури на Волинській височині і лише 

одна памʼятка (Лози) – розташована у верхівʼях р. Горині на Північно-

Подільській височині. У нижній течій Горині, в поліських районах в межах 

України житла цього часу не вивчалися. З різних причин не всі споруди 

детально описані, зокрема, із за поганої збереженості частини будівель, якості 

польових робіт чи рівня публікації матеріалів археологічних розкопок. 

За площею котловани слов’янських жител дослідники поділяють на три 

групи: малі (до 9 кв. м); середні (9–14 кв. м); великі (понад 14 кв. м) [505, с. 50; 

711, с.147, 148]. Житла, досліджені у Погоринні, за площею розподіляються 

наступним чином (рис. 54): 4 малих (8,2%), 36 середніх (73,5%) і 9 великих 

(18,3%). Як свідчать ці підрахунки, значно переважають середні за площею 

будівлі. Відзначимо, що з 18 ранніх жител VІІІ – початку Х ст. близько 

половини (8) великі за площею, а з 31 житла Х ст. великих 12 (38,7%).  

Середньовічні житла поділяють також на квадратні та прямокутні в плані. 

При цьому, як правило, до квадратних відносять ті, у яких різниця довжин 

сторін не перевищує 0,2 м. Однак цей показник не відображає співвідношення 

розмірів довжини і ширини котловану будівлі, а тому дає невірне уявлення про 

кількісне співвідношення квадратних і прямокутних у плані жител. Наприклад, 

будівля із котлованом розмірами 3,2×3,4 м буде віднесена до квадратних, а 

будівля розмірами 3,85×4,1 м – до прямокутних. Але співвідношення довжини 

стін у них однакове, коротша стіна дорівнює 94% від довжини довшої. 

Розміщення даних про розміри котлованів жител на графіку засвідчує, що у 
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більшості випадків співвідношення їх довжини і ширини досить стійке, ширина 

котловану становила 90–95% від його довжини (рис. 55). 

Одним із показників, що характеризують житло, є глибина котловану. 

Дослідниками вона подається в публікаціях по різному: від рівня сучасної 

денної поверхні; від рівня материка; від рівня, з якого простежувалась пляма 

об’єкта. Останній варіант вимірювання можна вважати найбільш близьким до 

показника глибини котловану від рівня давньої денної поверхні. Але це 

стосується тих пам’яток, на яких культурні нашарування пізніше не 

руйнувались у результаті діяльності людини чи під впливом природних 

факторів. 

Стінки котлованів жител, як правило, були прямі та близькі до 

вертикальних. Долівка більшості жител залягала на глибині 0,8–1,1 м від рівня 

виявлення котловану. Але на окремих пам’ятках спостерігаються помітні 

відмінності глибин котлованів. Там, де культурні нашарування добре 

збережені, котловани жител глибші. Зокрема, в Острозі цей показник досягав 

1,2–1,6 м. А там, де територія поселень тривалий час використовувалась як орні 

землі, котловани розкопаних жител маюли глибину меншу від середніх 

величин, зокрема, в Городку вона не перевищувала 0,3–0,4 м.   

Житла орієнтовані за сторонами світу кутами чи стінами. Вірогідно 

особливості орієнтації котлованів залежали від характерних особливостей 

місцевості, а саме, від експозиції схилу, від орієнтації берегової лінії, а на 

майданчиках укріплених поселень і від розміщення оборонної лінії та 

особливостей забудови.  

Долівка в житлах влаштовувалась на рівні материка, вона здебільшого 

горизонтальна, але в процесі використання будівель витоптувалась і тому 

помітно понижується в центральній частині приміщення. Материкова долівка 

як правило, не підмазувалась, лише в тих випадках, коли в межі будівлі 

потрапляв давніший обʼєкт із гумусним заповненням, таку ділянку могли 

перекрити шаром суглинку, як у житлі з Рівного (табл. Б10, 28). У жодному із 
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досліджених котлованів слідів дерев’яного настилу підлоги не виявлено. Про 

те, що його не було, свідчать втрамбований прошарок гумусу на долівці, 

випалені ділянки на місці вогнищ поблизу печі та в центральній частині 

приміщень (табл. Б10, 11, 28, 47) та виявлені ями різного призначення, що були 

заглиблені в долівку.  

Окремі ділянки долівки в котлованах жител могли покриватися деревом, 

перш за все там, де були влаштовані господарські ями. Сліди такого настилу 

вдалося простежити в житлі № 15 з Острога (табл. Б10, 8). У північно-

західному куті цього житла виявлено яму 15/14 овальну в плані, розмірами 

0,7×0,85 м, завглибшки 0,3 м (рис. 57, 2). З цією ямою пов’язана серія ямок від 

горизонтального дерев’яного каркасу, простежених над долівкою в основі 

західної та північної стінок котловану, поблизу північно-західного кута житла. 

Вони у плані сегментоподібні, а отже тут були використані плахи, які могли 

бути основою перекриття господарської ями. 

Для достовірної реконструкції житла важливе значення має вивчення 

конструкції стін. Вони розподіляються на каркасно-стовпові та зрубні. Однак, в 

зв’язку з тим, що дерево в більшості випадків не зберігається, набір ознак, які 

можна використати для визначення конструктивних особливостей деревʼяної 

частини будівлі, обмежений – це стовпові ями, канавки вздовж стін, 

вертикальні ніші в кутах, особливості розташування печі. 

Близько третини досліджених у регіоні жител, мали стовпові ями, 

здебільшого в кутах котлованів. У тринадцяти житлах стовпові ями виявлені не 

тільки в кутах, але й на середині довжини стін, деякі з них мають 

сегментоподібну в плані форму, а значить тут були вертикально поставлені 

плахи чи півколоди (рис. 59, 1). Ця ознака вказує на каркасно-стовпову 

конструкцію стін. У дійсності жител з такими стінами могло бути більше, бо 

відсутність стовпових ям не означає обов’язково зрубної конструкції стін [631, 

с. 119–120; 505, с. 52; 711, с. 152].  
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Під час розкопок в Острозі, Рівному, Пересопниці  вдалося простежити 

цікавий конструктивний елемент жител – чотирикутні чи напівкруглі в плані 

вертикальні ніші в кутах котлованів (табл. Б10, 5–7, 10, 11, 28, 46). Їх розміри в 

плані від 0,25×0,25 м до 0,35×0,4 м, вони простежені на всю висоту котлованів 

(рис. 57, 1; 59, 2). Зокрема, такі ніші мало житло № 3 з розкопу № 9 на 

проспекті Незалежності в Острозі. Житло загинуло під час пожежі, в котловані 

виявлено обвуглені деревʼяні деталі від стін і перекриття будівлі (рис. 58). 

Вірогідно, обшивка стін була складена із колод (вони обгоріли і втратили 

форму). Але вздовж північно-східної і південно-західної стін котловану житла в 

долівці простежено напівкруглі в перетині заглиблення завширшки до 0,2 м, 

вони мали глибину до 4–5 см нижче від рівня долівки. Очевидно, що ці 

заглиблення є відбитками нижніх колод двох протилежних стін будівлі. В 

південному куті, де ділянка стіни виявилась краще збереженою, вдалося 

встановити, що колоди були покладені в зруб і зʼєднані між собою «в обло з 

остатком», із випуском кінців 0,16–0,18 м, а для фіксації кінців колод в кутах 

котловану влаштували вертикальні ніші, їх виявлено у північному та 

південному кутах. У східному куті, за піччю, такої ніші не було, а західний кут 

залишився недослідженим, він був зруйнований пізнішим перекопом. Ніші в 

кутах у плані напівкруглі, мали ширину 0,25–0,3 м, глибину 0,2–0,25 м.  

В житлі № 20 з Острога (табл. Б10, 6) крім вертикальних ніш у кутах, 

простежено також напівкругле заглиблення в долівці вздовж північної стіни від 

нижньої колоди діаметром близько 0,2 м (рис. 57, 1). Подібні вертикальні ніші 

виявлено у словʼянських напівземлянках у Подністровʼї, зокрема, у житлі № 5 

із Алчедарського поселення, датованому Х ст. [322, с. 56].  

Дискусійним є питання про висоту стін напівземлянкових жител. 

Вважаємо, що доцільно використати дані, отримані в ході розкопок 

середньовічного Берестя на Західному Бузі. Тут були досліджені унікальні за 

збереженістю зрубні будівлі ХІІІ–ХІV ст. Ці будівлі складені із соснових колод 

діаметром 14–17 см, деякі з них збереглися на висоту 10 вінців (№ 39Д) і навіть 
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12 вінців (№ 6, 59А). На думку П.Ф. Лисенка, висота стін жител Берестя 

становила 1,8–2,1 м [404, с. 178]. Близькі показники висоти стін  слов’янських 

жител (1,75–2,2 м) були розраховані М.А. Филипчуком за матеріалами 

досліджень напівземлянок Х – початку ХІ ст. на Прикарпатті [768, с. 230]. 

У ранньословʼянських житлах Погориння зустрічаються печі кількох 

типів: глинобитні; вирізані в материку; кам’яні, складені насухо; кам’яно-

глиняні.  

Глинобитні печі є основним опалювальним пристроєм в житлах кінця І 

тис. н. е. на території між Західним Бугом і Стиром [347, с. 185]. Вони відомі 

також на багатьох пам’ятках в межиріччі Стиру та Горині. В плані вони мають 

форму близьку до чотирикутної чи підковоподібну. У Погоринні такі печі 

відомі в 19 житлах райковецької культури. Виключно глинобитні печі виявлені 

в житлах на поселенні в Обарові. Розміри глинобитних печей від  0,7×0,9 м до 

1,2×1,25 м, їх стінки збереглися на висоту до 0,6–0,8 м. Вірогідно, ці показники 

близькі до первісної висоти печей. Слід відмітити, що не простежується прямої 

залежності між розмірами котловану житла і розмірами печі. Зокрема, 

досліджене в Пересопниці на урочищі Баранівка житло мало великий котлован 

площею 17,2 кв. м, але в ньому виявлено одну з найменших глинобитних печей, 

її розміри 0,7×0,9 м.  

У житлах Острога, Дермані, Пересопниці печі збудовані на дерев’яному 

каркасі (табл. Б10, 5, 6, 27, 47). Такий спосіб будівництва глинобитних печей 

був досить поширеним у східних словʼян, зокрема на Волинській височині в 

басейні р. Стиру ранньословʼянські печі, збудовані на деревʼяному каркасі, 

досліджені в Хрінниках (житло № 36) [347, с. 204], Муравиці (житла № 6, 10) 

[595, с. 14, 15], на городищі Вал поблизу від Луцька (житло № 10) [394, с. 26]. 

Глинобитні печі, збудовані на деревʼяному каркасі, виявлені в житлах на 

відкритому поселенні поблизу городища Хотомель у нижній течії р. Горині 

[381, с. 25–26]. Подібні печі плотово-глиняної конструкції були поширені на 

поселеннях Сахнівка, Канівське в Середньому Подніпровʼї [505, с. 56]. 
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Лише в одному житлі в Дорогобужі (табл. Б10, 23) стінки печі були 

вирізані у масиві материкового суглинку, спеціально залишеному в південно-

східному куті котловану будівлі [569, рис. 137]. Подібні печі зрідка 

зустрічаються в житлах райковецької культури на Волинській височині, їх 

виявлено в житлах у Володимирі-Волинському [631, с. 51–52], на городищі Вал 

[394, с. 29, 33] та в Городку поблизу Луцька [343, с. 104–105]. Повністю 

збережену піч, вирізану в материковому останці, відкрито в житлі № 9 на 

поселенні в урочищі Високий берег поблизу с. Хрінники [346, с. 283–284]. 

Вирізані у глиняному останці печі були основним конструктивним типом на 

поселеннях і городищах Дніпровського Лівобережжя у волинцівській і 

роменській культурах, відомі вони також на правому березі Дніпра у Києві, 

Ходосівці, Обухові ІІ [703, c. 271].   

Поряд з глинобитними печами зустрічаються також печі-кам’янки, 

складені насухо (12 жител) і печі, споруджені із каміння та глини (16 жител). 

Такі печі виявлені на 16 поселеннях, з них в Острозі, Хорові, Листвині 

досліджені житла лише з камʼяними та камʼяно-глиняними печами. Печі-

кам’янки споруджувались на долівці, а округлий черінь часто поглиблювався 

нижче рівня долівки, зрідка для таких печей залишали  невисокий материковий 

останець, як це простежено в Острозі [581, рис. 70]. Черінь здебільшого 

підмазувався глиною, але в окремих випадках він являв собою перепалений 

материк, перекритий шаром попелу. Розміри печей-камʼянок від 1,1×1,15 м 

(Рівне, житло № 4) до 1,5×1,6 м (Точевики), вони збереглися на висоту до 0,8–

0,9 м.  

В Острозі та в Пересопниці (табл. Б10, 8, 9, 46) досліджені печі, стінки 

яких були збиті з глини з вмурованими окремими каменями, а склепіння 

складене з каміння. Подібні печі, у яких низ вирізаний у щільному глиняному 

масиві, а верх складений із глиняних вальків або із каміння відомі на 

правобережних поселеннях Середнього Подніпровʼя [505, с. 54]. В окремих 
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житлах Острога та Пересопниці внутрішня поверхня стінок печей була 

замощена дрібними камінцями на глиняному розчині (табл. Б10, 5, 8, 43). 

Далі на захід, в басейні р. Ікви, складені насухо печі-кам’янки і печі, 

споруджені із каміння та глини досліджені у ранньословʼянських житлах в 

Дубно [615, с. 338–339] і на Муравицькому городищі [595, с. 24–25]. У 

межиріччі Стиру і Західного Бугу є інформація лише про одне житло з 

Любомля із піччю-камʼянкою [395, с. 81]. А на схід від регіону, що 

розглядається, на території літописних древлян, домінують печі-камʼянки. 

Зокрема в басейні р. Случі напівземлянки кінця І тис. н. е. з печами-кам’янками 

досліджені на поселеннях в с. Гульську Новоград-Волинського району 

Житомирської області [663, с. 40–41; 301]. У верхівʼях р. Горині та Стиру, в 

межах Північно-Подільської височинної області теж були поширені печі-

камʼянки. Вони виявлені у житлах на городищі Уніаз [229, с. 104–107; 230, с. 

46–49] і на Пліснеському городищі [769, с. 257–260].  

Печі знаходились в одному з кутів котловану. Про їх розміщення маємо 

дані із 44 жител: в північному куті – в 16 житлах, в північно-східному – у 6, в 

східному – у 9, у південно-східному – у 4, у північно-західному – у 3, по два 

житла маємо з печами у західному, південно-західному і південному кутах. 

Переважають будівлі, в яких печі стояли в північному, північно-східному і 

східному кутах – 31 житло (63%).  

У ряді будівель крім основної печі виявлено другу – нішоподібну (табл. 

Б10, 8, 23, 29). Ці нішоподібні печі мають великі розміри, округлий черінь 

діаметром понад 1 м, замощений камінцями та уламками глиняного посуду. 

Таке поєднання двох печей відоме в житлах райковецької культури на інших 

територіях, зокрема, в Подністровʼї на поселенні Рашків І [170, с. 77], в 

Середньому Подніпровʼї на городищі Монастирьок [416, с. 36–38, 55–57]. На 

думку авторів, нішоподібні печі використовувались для випічки хліба і, 

можливо, для випалювання кераміки. Додаткові нішоподібні печі 
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споруджувались у словʼянських житлах і раніше, одне з таких жител 

досліджене на поселенні празької культури Ріпнів ІІ [167, рис. 42, 7].  

У житлах Острога, Рівного, Пересопниці виявлено міцно випалені 

ділянки поблизу печі чи в центральній частині приміщення. Вони округлі, 

діаметром до 1 м (табл. Б10, 11; 28). Очевидно, що тут на долівці для 

господарських потреб влаштовували вогнища. В житлі, дослідженому в 

урочищі Баранівка поблизу Пересопниці (табл. Б10, 47) міцно випалена зона 

долівки в центральній частині котловану виявилась значно більшою, її діаметр 

2,2×2,4 м. Вірогідно, ця зона була повʼязана з якимись виробничими процесами. 

Про це свідчить серія кістяних виробів із напівземлянки: 21 проколка і 2 

«коньки».  

У 12 житлах (25% від загальної кількості) в долівці зафіксовані ями 

господарського та іншого призначення. Переважають напівземлянки, в яких 

виявлено 1–3 ями, але в одному з жител з Пересопниці відкрито 8 ям (табл. Б10, 

42), вони використовувались на різних етапах функціонування  будівлі.  Ями 

округлі, овальні чи близькі до чотирикутних, невеликих розмірів (від 0,4×0,45 м 

до 0,45×0,9 м, завглибшки 0,15–0,4 м), середніх і великих розмірів (від 0,5×0,95 

м до 1,25×1,3 м, завглибшки 0,4–0,6 м). Заповнення деяких ям складалося із 

шматків печини та череня, вони, очевидно, пов’язані з ремонтами печі 

(Прищепа 2010а, с. 281–283). В одному випадку господарська яма була 

влаштована підбоєм під стінку котловану житла (табл. Б10, 42). В Острозі в 

одному з жител (табл. Б10, 5) в центральній частині котловану виявлено ямку, в 

яку було поставлено нижню частину горщика, в ньому знайдено вугілля і попіл 

(рис. 57, 1). В іншому житлі (табл. Б10, 11) вугіллям і попелом були заповнені 5 

невеликих ямок у центральній частині котловану.   

Оскільки виразних слідів входів до напівземлянок виявити не вдалося, то 

означити їх місце розташування допомагає розміщення печей. На думку 

багатьох дослідників, печі у ранньословʼянських житлах були повернуті 

челюстями до входу. Використовуючи цю та інші ознаки, спробуємо виявити 
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входи в житлах з Острога. Так, в житлі № 15 із розкопу на подвірʼї 

Миколаївської церкви піч стоїть у північно-східному куті і повернута 

челюстями на південь (рис. 57, 2). Навпроти печі біля південної стінки 

виявлено слабко виражену напівкруглу сходинку, а на долівці тут простежено 

скупчення стовпових ям: дві поряд із сходинкою і ще чотири на захід від неї, на 

середині довжини південної стіни котловану. На думку дослідників, ці ознаки 

визначають місце входу до будівлі [438, с. 102–104]. На місце входу, очевидно, 

вказують і ями від стовпів у котлованах жител № 15, 20 із розкопу поблизу 

костелу в м. Острозі (рис. 57, 1). В обох напівземлянках виявлено лише по 

одній стовповій ямі біля південної стіни, а в житлі № 20 поряд із стовповою 

ямою збереглося замощення із невеликих каменів, воно чотирикутне в плані, 

розмірами 0,6×0,65 м, вірогідно, це замощення влаштоване для укріплення 

долівки біля входу. В усіх трьох розглянутих вище житлах вхід знаходився 

навпроти печі, біля південної чи південно-східної стіни.  

Досліджені в басейні р. Горині житла райковецької культури можна 

розділити на три хронологічні групи. Основою для такого поділу є керамічний 

матеріал. До ранньої групи віднесено 5 жител кінця VII–VIII ст. (табл. Б10, 10, 

14, 37, 40, 48). Наступна група включає 8 жител ІХ – початку Х ст. (табл. Б10, 

12, 16, 17, 26, 32, 33, 38, 42). Ще 6 напівземлянок датовані широко, в межах VIII 

– початку Х ст. (табл. Б10, 13, 15, 18, 34–36). Найбільш чисельною є 

хронологічна група жител Х ст., вона нараховує 30 будівель. 

Відзначимо, що при порівнянні речових комплексів трьох хронологічних 

груп райковецької культури спостерігаються помітні зміни в керамічному 

матеріалі, а в житловому будівництві за трьохсотлітній період суттєвих змін не 

відбулося. Переважають середні за площею житла, в них використовувалась як 

стовпова так і зрубна конструкція стін, в кожній з хронологічних груп 

представлені будівлі з печами різних типів (глиняні, камʼяно-глиняні, камʼяні, 

нішоподібні). У Погоринні використання різних типів печей у словʼянських 

напівземлянках було характерним і для памʼяток празької культури VІ–VІІ ст. 
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Різноманітні за конструкцією печі побутували також в період Київської Русі, в 

кінці Х–ХІ ст. 

Крім напівземлянкових жител, на поселеннях райковецької культури 

зустрічаються заглиблені будівлі з нішоподібними печами. Їх котловани мають 

невеликі розміри, різняться за формою (в плані неправильні чотирикутні, 

прямокутні, овальні) та кількістю вирізаних у стінках печей. У басейні р. 

Горині досліджено 16 таких будівель на семи поселеннях (табл. Б11). 

Найбільше (5) відкрито в с. Обарові (стара привʼязка – Городок) [837, s. 175, 

179], на поселеннях в селах Бармаки та Пересопниця досліджено по 3 будівлі 

[18, с. 16–19; 21, с. 27–29; 566; 590, с. 132–134].  

Будівлі з нішоподібними печами за розмірами котлованів поділяються на 

три групи: 1) малі мають довжину стін 1,6–2,0 м і площу 3,0–3,2 кв. м (рис. 60, 

2); 2) у середніх довжина стін 1,8–2,7 м і площа 4–5 кв. м (рис. 61), їх виявлено 

найбільше – 8; 3) у великих стіни котлованів завдовжки 2,1–3,3 м, а площа від 5 

до 8 кв. м (рис. 60, 1). Вирізані в масиві суглинку за межами котловану печі 

мали округлий черінь діаметром 1,0–1,4 м і напівсферичне склепіння, у 

повністю збережених печах його максимальна висота 0,45 м. Як правило, при 

влаштуванні череня робили потужне замощення із камінців, уламків глиняних 

горщиків і кісток тварин. Таке замощення мали 70% добре задокументованих 

печей.  

У восьми будівлях виявлено по одній нішоподібній печі, в інших було від 

двох до семи печей. Вірогідно, не всі вони використовувались одночасно, старі 

печі господарі ремонтували або ж заміняли новими. Разом з тим, наявні дані 

дозволяють висловити припущення, що одночасно могло функціонувати кілька 

печей, можливо, це пов’язано з кількома послідовними процесами 

просушування злакових — приготування хліба. Або ж кількість печей просто 

збільшувала «виробничі потужності». Не виключено, що ці обидві можливості 

поєднувались. 

Нішоподібні печі на ранньослов’янських пам’ятках другої половини І тис. 
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є доволі поширеним явищем, а їх поява на території півдня Східної Європи 

пов’язана з попереднім періодом. За класифікацією А.Т. Сміленко, такі печі 

отримали назву «підбійні» (печі-підбої) [701, с. 106]. Традиційнішою (і 

ранішою) назвою у науковій літературі є саме «нішоподібна піч», якою 

послуговуємося також і ми. Переважна більшість таких печей відома з 

житлових споруд. Іноді в житлах-напівземлянках разом із традиційною піччю 

(в кутку котловану) знаходилась друга піч – нішоподібна, із черенем великого 

діаметра. Таке поєднання двох печей у житлі відоме і на словʼянських 

поселеннях у басейні р. Горині. 

Нагадаємо однак, що основну увагу ми звертаємо не на аналіз окремого 

конструктивного елементу — нішоподібної печі, а саме на будівлі незначних 

розмірів з такими печами. Це зауваження важливе, оскільки доволі типових 

споруд з усіма ознаками жител, але й з додатковою нішоподібною піччю на 

території Правобережної України відомо доволі багато [170; 171; 189; 416; 701], 

а саме таких, — будівель незначних розмірів і винятково з нішоподібними 

печами, досі досліджено одиниці. 

У науковій літературі немає одностайності щодо використання таких 

теплових пристроїв: доволі часто можна зустріти думку про їх ремісниче 

(металургійне, гончарне) призначення [314; 322, с. 50; 438, с. 145]. Однак, коли 

М.П. Кучера вперше дослідив поблизу Луцька споруди незначних розмірів з 

нішоподібними печами, його основною інтерпретацією було те, що «в них 

могли сушити зерно (для переробки його на борошно або крупу) та інші 

продукти, а також випікати хліб …», а далі висловлено думку про можливість 

іншого використання таких споруд: «… або користуватися ними для 

ремісничих цілей» [386, с. 103]. 

Такі будівлі незначних розмірів з нішоподібними печами характерні 

переважно для ранньослов’янського часу. Крім Погориння, на Волині вони 

досліджені на поселеннях ранніх слов’ян в басейнах Стиру та Західного Бугу: в 

урочищі Гнідава поблизу Луцька [386, с. 103], в с. Товпижин Демидівського 
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району Рівненської області [742], на Зимнівському городищі [631, с. 51]. 

Відзначимо, що з трьох десятків пам’яток VIII–X ст., досліджуваних між 

ріками Західний Буг і Горинь, приблизно на третині відомі будівлі з 

нішоподібними печами з максимальною їх концентрацією в басейні р. Горині в 

межах Волинської височини. 

Подібна споруда (об’єкт 15) з трьома печами виявлена на поселенні 

останньої чверті І тис. Обухів 2 (райцентр, Київська обл.) [504, рис. 10, 17]. За 

спостереженнями О.В. Петраускаса, на пам’ятці сходяться два вектори: 

волинцевсько-салтівський, а також празько-райковецький з Подністров’я й 

Полісся. Наскільки нам відомо, нині це найсхідніша ранньослов’янська 

пам’ятка з подібною спорудою. 

Невеликі будівлі з нішоподібними печами досліджувались на Поділлі у 

басейні р. Збруч на городищі Звенигород [666, с. 75–78, рис. 62]. Відомі вони 

також південніше, в межиріччі Дністра і Пруту на поселеннях Алчедар, Ханськ, 

Рудь, Скок; тут максимальна інтенсивність їх побутування приходиться на 

VІІІ–Х ст. [322, с. 26–30, 49–50].  

Цікава сама поява такої форми будівель. Вочевидь, частково права 

Л.І. Іванченко, стверджуючи, що напівземлянки незначних розмірів з 

розташуванням печей поза межами приміщень, обумовлені протипожежною 

безпекою [314, с. 149]. Але можливі й інші причини: забезпечення комфорту 

проживання і праці (уникнення необхідності підтримувати високу температуру 

безпосередньо в житлі, але й «винесення» процесів приготування їжі недалеко 

до житла). Вважаємо, що така причина реальніша, ніж необхідність 

протипожежної безпеки. Адже, якщо прийняти до уваги те, що такі будівлі 

можуть знаходитися по центру поселень, або у безпосередній близькості до 

жител і фактично входити до одного господарства-двору (Пересопниця, 

урочище Пастівник; Луцьк, урочище Гнідава; центральна частина Острога, 

вул. Академічна, 12, де простежено щільну забудову Х–ХІ ст. в межах 

майданчика укріпленого поселення і подібні будівлі знаходилися поряд із 
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житлами), про протипожежну безпеку навряд чи йдеться. З тих самих причин 

сумнівно, що будівлі, які займають такі позиції у планіграфії поселень, є 

енергоємними майстернями для металообробки. 

Отже, вважаємо, що перший варіант інтерпретації М.П. Кучери 

призначення таких будівель для праці з «хлібом» (а також і з іншими 

продуктами харчування), правильний. У випадку з матеріалами з Пересопниці 

побіжними підтвердженнями є і знахідка фрагментів жорен у будівлі № 1 з 

pозкопу № 1, і виявлений розширений «асортимент» їжі в будівлі № 2 з 

розкопу № 8, а також і значний палеоетноботанічний матеріал з будівлі № 1 в 

розкопі № 9 [590, с. 134–137]. А на поселенні Бармаки поблизу Рівного в 

споруді № 1 в нішоподібній печі 1 разом з уламками ліпних горщиків знайдено 

глиняний «хлібець» [21, с. 29], подібний до тих, які доволі часто інтерпретують 

як вотивні хліборобські предмети [663, с. 17]. 

На поселеннях поряд з житлами виявлені рештки господарських споруд 

заглиблених і наземних, стовпової конструкції, вогнища. Поширеними були 

також господарські ями, переважна більшість з них округлі в плані, але вони 

суттєво відрізняються за розмірами і формою в розрізі. Найчастіше 

зустрічаються ями трьох типів: 1) у розрізі мають форму перевернутого 

зрізаного конуса, стінки прямолінійні чи слабко опуклі, дно рівне 

горизонтальне, така яма з Пересопниці датована VIII – початком ІХ ст. (рис. 62, 

1); 2) бочкоподібні в розрізі, дно рівне горизонтальне, яма з Пересопниці 

датована  ІХ ст. (рис. 62, 2), ями з Острога використовувались у Х ст. (рис. 62, 

3, 4); 3) в розрізі яйцеподібні, деякі з циліндричною чи лійчастою верхньою 

частиною та опуклим дном (рис. 62, 5–7), вірогідно, це спеціалізовані зернові 

ями, за матеріалами розкопок поселення в Острозі встановлено, що вони 

зʼявилися в ІХ ст. і широко використовувалися в Х ст. Ями перших двох типів 

мають глибину до 1,5 м, а ями третього типу завглибшки від 2,0 м до 3,2 м від 

рівня виявлення, їх максимальний діаметр 1,3–1,9 м.   
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В Острозі в розкопі поблизу костелу досліджено обʼєкт Х ст. (яма № 30), 

повʼязаний із добуванням дьогтю [581, с. 94–95]. Це округла в плані яма, яка у 

верхній частині мали форму лійки, діаметр її зменшувався від 1,1 м до 0,55 м, 

стінки на цьому рівні були підмазані глиною і міцно випалені. В нижній частині 

яма була бочкоподібна, її максимальний діаметр сягав 0,75 м (рис. 62, 8). 

Глибина ями від рівня виявлення – 1,35 м. У верхній лійчастій частині стінки 

ями випалені до оранжевого кольору, а в нижній частині стінки не обгоріли. Ця 

яма за формою й технологічними ознаками повністю відповідає поширеним в 

українців «майданам» – ямам для випалювання дьогтю [303, с. 171]. На дно 

такої ями ставили посудину для збору готової продукції, у верхню конічну 

частину закладали березову кору і смолисте дерево, а зверху все це присипали 

мохом і землею. Після цього через залишені отвори підпалювали кору, а 

дьоготь, що добувався, стікав у посудину [188, с. 249–250]. Археологічним 

артефактом гонки смоли і дьогтю є, насамперед, ями-«майдани» [216, с. 163–

175]. Зокрема, дігтярські ями розкопано на давньоруському поселенні в 

Автуничах [247, с. 65].   

Аналіз археологічних джерел із басейну р. Горині дозволяє виявити 

особливості жител і господарських будівель цього регіону, простежити 

спадковість масової житлової забудови від ранніх слов’ян празько-корчацької 

культури до племен райковецької культури, а за тим до людності Погориння 

давньоруського часу, виявити зв’язки з іншими регіонами східнослов’янського 

світу. 

У VІІІ–Х ст. в житлобудуванні на території між ріками Горинню та 

Західним Бугом, як і в цілому на території поширення райковецької культури, 

домінують заглиблені житла із каркасно-стовповою чи зрубною конструкцією 

стін. За конструктивними особливостями печей в житлах VІІІ–Х ст. на 

Волинській височині виділяються дві територіальні групи памʼяток: між 

Західним Бугом і Стиром використовувались лише глинобитні печі та печі, 

стінки яких були вирізані в материковому останці, а між Стиром і Горинню 
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співіснували різні за конструкцією печі: глинобитні, вирізані в материку, печі-

камʼянки та глиняно-камʼяні [347, с. 185].  

У цьому відношенні межиріччя Стиру і Горині можна порівняти із 

Лісостеповим Правобережним Подніпров’ям, де спостерігається співіснування 

різних типів печей у житлах VІІІ–Х ст. На думку В.О. Петрашенко, це явище 

пояснюється не еволюційним розвитком конструкції печі, а специфікою даного 

регіону, який був своєрідною контактною зоною між західним (дністровським) 

і східним (лівобережним) районами і тому зазнавав впливу з обох сторін [505, с. 

56].   

Очевидно, межиріччя Стиру і Горині, де одночасно використовувались 

п’ять типів печей, можна розглядати як своєрідну контактну зону між 

бужанами (Західний Буг), древлянами (Случ), уличами (Південний Буг) і 

хорватами (Верхнє Подністров’я). 

Поряд з житлами на словʼянських поселеннях в басейні р. Горині 

досліджені різноманітні господарські споруди: невеликі заглиблені будівлі з 

нішоподібними печами, ями, вогнища. Такі житлово-господарські комплекси 

найкраще виявляються на поселеннях Х ст. (Пересопниця, Остріг) і дозволяють 

охарактеризувати окремі господарства-двори заключного етапу райковецької 

культури.  

 

2.4. Формування поселенських структур  

 

Нові археологічні джерела, здобуті під час досліджень слов’янських 

пам’яток у басейні р. Горині, дозволяють простежити динаміку освоєння 

давніми словʼянами окремих мікрорегіонів та формування 

ранньосередньовічних поселенських структур.  

У середній течії р. Горині на Волинській височині за археологічними 

матеріалами кінця V–VII ст. просторове розміщення поселень вдалося 

простежити над р. Горинню та її лівою притокою Устею. В басейні р. Стубли 
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виявлено дві невеликі групи памʼяток між селами Острів і Костянець (4 

поселення) та поблизу Пересопниці (2 поселення). В поріччі Горині в межах 

Волинського Полісся маємо дані лише про одне поселення поблизу с. Городець. 

В поріччі р. Горині на Волинській височині ланцюжок поселень празько-

корчацької культури починається на півдні поблизу м. Острога і продовжується 

до с. Дроздів на півночі. Маємо дані про 16 поселень, відстань по прямій між 

крайніми південним і північним становить 38 км, відстань вздовж берега 

Горині – 55 км. У південній частині ланцюжка (Хорів – Новоставці) сусідні 

поселення віддалені одне від одного на 3–5 км (рис. 31, 12, 58), у північній 

частині (Новоставці – Дроздів) відстань між ними 7–9 км (рис. 31, 58, 107). 

Виявлено також одне відгалуження ланцюжка в басейні струмка Мосток 

(Новоставці – Олексіївка). На окремих ділянках у ланцюжку виокремлюються 

малі групи, що складаються із 2–3 поселень, відстань між якими становить від 

0,6–0,8 км до 1–2 км. В групі поблизу с. Колесники три поселення розташовані 

за 0,6–0,8 км одне від одного (рис. 31, 32–34), відстані між двома поселеннями 

поблизу с. Хорова – 1 км (рис. 31, 12, 14), в Гощі – 2 км (рис. 31, 92–95). Такі 

територіальні групи були виявлені дослідниками в ході картографування 

ранньословʼянських памʼяток і одержали назву «гнізда» поселень [663, с. 8–9; 

734, с. 72–79]. Однак, для датування поселень ми можемо використати лише 

знахідки глиняного посуду, який датується в широких хронологічних рамках 

кінця V–VІІ ст., тому не виключено, що окремі поселення одного «гнізда» 

існували в різні часові проміжки. 

На даний час відсутня інформація про памʼятки празько-корчацької 

культури у верхній течії р. Усті, але ланцюжок поселень виявляється у середній 

течії річки між селами Копиткове і Городок (рис. 31, 27, 89). Маємо дані про 9 

поселень, відстань між крайніми південним і північним вздовж берега Усті 

становить 34 км. Відстані між двома сусідніми поселеннями – від 5 до 7,5 км. 

Малі групи, із двох поселень кожна, знаходяться поблизу с. Копиткове (рис. 31, 

27, 28) і в м. Рівному (рис. 31, 62, 63). Відстань між двома сусідніми 
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поселеннями відповідно 1,5 км і 0,5 км. Три поселення між селами Зозів і 

Городок віддалені приблизно на 1 км одне від одного (рис. 31, 85, 88, 89). 

У верхній течії р. Стубли виокремлюється група із чотирьох поселень між 

селами Княгинин і Костянець. Відстань між крайніми східним і західним 

поселеннями 8 км (рис. 31, 20, 48), а сусідні розташовані за 3,5–4,0 км одне від 

одного. У середній течії р. Стубли відстань між двома поселеннями поблизу сіл 

Новостав Дальній і Старожуків становить 2 км (рис. 31, 112, 128). 

Проведене картографування дозволило простежити ланцюжки поселень 

празько-корчацької культури вздовж рік на Волинській височині. Одні з них 

більш виразні, як в поріччі Горині та в середній течії Усті, інші виявлені лише 

фрагментарно, на окремих ділянках, таку картину маємо на берегах Стубли. 

Відстані між сусідніми поселеннями коливаються в інтервалі від 3,5–5 км до 7–

9 км. Разом з тим, виділяються групи із 2–3 поселень («гнізда»), які 

розташовані за 0,5–2,0 км одне від одного. У басейнах малих річок та струмків 

виявлено лише 4 поселення з 32, тобто 12,5 % від загальної кількості. Отже, 

внутрішні території Волинської височини в цей період були ще слабко 

заселеними або ж незаселеними. 

Подібним чином розміщені поселення празько-корчацької культури на р. 

Ікві у Дубенському мікрорегіоні, відстань між ними складає 5–8 км, а в малій 

групі поблизу с. Івання поселення знаходяться за 0,6–1 км одне від одного.  

Близькі показники відстаней між сусідніми поселеннями отримані під час 

опрацювання даних про розселення у V–VII ст. населення пеньківської 

культури в середній течії Південного Бугу [755, с. 153, рис. 12]. 

На території Східної Волині ранньословʼянські гнізда поселень 

вивчалися, зокрема, на р. Тетереві поблизу сіл Корчак, Тетерівка [663, с. 8–9, 

32, 35–36; 758, с. 16–20]. Ці гнізда складалися із 3–4 поселень, а в порівняно 

добре обстеженій місцевості поблизу с. Корчак виявлено 14 поселень, вони 

розташовані на обох берегах р. Тетерева на ділянці завдовжки близько 5 км. 

Найближчі гнізда поселень віддалені від Корчака на 4–7 км.  
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Територіальні групи памʼяток празько-корчацької культури у верхівʼях р. 

Західного Бугу охарактеризовані В.М. Петегиричем, він їх позначає терміном 

мікрорегіон. Дослідник до першого мікрорегіону зарахував 4 поселення в м. 

Львові та на його окраїнах, до другого 4 поселення поблизу м. Буська 

(Неслухів, Ріпнів), а до третього, найбільшого, включив ранньословʼянські 

памʼятки басейнів рік Гучви, Луги, та поріччя Західного Бугу [501, с. 101–104]. 

Слід однак зауважити, що третій мікрорегіон за В.М. Петегиричем, вірогідно, 

складається з трьох окремих груп: в поріччі р. Західного Бугу (Ромош, 

Лежниця), в басейні р. Гучви (4 поселення) і в басейні р. Луги (городище і 2 

поселення). Якщо врахувати цю поправку, то виявиться, що «гнізда» у 

верхівʼях Західного Бугу складалися із 2–4 поселень.   

Картографування памʼяток райковецької культури в басейні р. Горині 

дозволяє значно чіткіше окреслити територіальні групи поселень, відомі в 

науковій літературі також як «гнізда» поселень.  

У середній течії р. Горині на Волинській височині такі групи поселень 

виявляються й за матеріалами досліджень празько-корчацької культури (дивись 

підрозділ 3.2.). Зокрема, в поріччі р. Горині групу поселень VI–VII ст. 

зафіксовано між селами Хорів і Колесники.  

У басейні р. Горині гнізда поселень краще виявляються на заключному 

етапі розвитку райковецької культури за матеріалами кінця ІХ–Х ст. В цей час 

вони простежуються не лише за розміщенням неукріплених поселень, їх 

маркують також городища і курганні могильники. У басейнах невеликих рік і 

струмків гнізда поселень легше окреслити, адже вони, як правило, мають 

виразні природні межі на вододілах. Найкраще дослідженою є територія 

Волинської височини, тому перш за все розглянемо окремі з гнізд поселень, 

виявлені тут.  

Гніздо поселень поблизу сіл Радужне та Деревʼянче Острозького району 

знаходиться в басейні струмка, лівобережного допливу р. Світеньки. Довжина 

струмка близько 10 км, площа басейну – 70 кв. км. У басейні струмка виявлені 
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два городища: біля с. Радужного – городище-сховище (рис. 37, 25) і біля с. 

Точевик – складне укріплення зі слідами забудови Х ст. (рис. 37, 21). У цьому 

гнізді обстежено 6 неукріплених поселень, датованих Х ст. Відстані між 

сусідніми поселеннями від 1,5–2,0 км до 3,5–6,5 км. Розміри території, на якій 

знаходяться поселення – 8,0×3,5 км.     

Струмок Місток, лівобережний доплив р. Горині, має довжину 13 км і 

площу басейну 55 кв. км. Словʼянські памʼятки зосереджені у верхівʼях струмка 

та двох його допливів, а в нижній течії їх не виявлено (рис. 44). Обстежено 8 

неукріплених поселень, 1 городище і поряд з ним курганний могильник, вони 

обʼєднуються у три територіальні комплекси. У верхівʼях південного допливу 

струмка на північ від с. Новосілки знаходяться городище, поселення і 

курганний могильник (рис. 37, 53; 44, 53, 54). На схід від с. Тайкури на правому 

березі струмка на мисах ланцюжком розташовані 3 поселення, відстань між 

ними 0,7–0,8 км (рис. 44, 42–44). У с. Олексіївка на берегах північного допливу 

струмка виявлено 4 поселення, відстань між трьома 0,6–0,7 км, а одне віддалене 

від інших на 2 км. Поселенська структура в басейні струмка Місток почала 

формуватись на етапі празько-корчацької культури, поселення цього часу 

виявлені поблизу сіл Олексіївки та Новоставців. VIII–IX ст. датуються 5 

поселень, а матеріали Х ст. виявлені на 6 поселеннях і городищі.  

Сусіднє гніздо поселень знаходиться в басейні струмка Пруськи, 

лівобережного допливу р. Горині. Довжина струмка 10 км, площа басейну 30 

кв. км. Словʼянські памʼятки формують ланцюжок у верхній та середній течії 

струмка. Тут на 3 поселеннях зібрано матеріали ІХ ст., а Х ст. датуються 5 

поселень і городище-сховище поблизу с. Глинки (рис. 44, 62). Відстані між 

сусідніми поселеннями 1,3–2,3 км.  

Ще одне гніздо поселень райковецької культури виявлено в басейні р. 

Кустинки, лівобережної притоки р. Горині, між селами Біла Криниця і Великий 

Житин. Довжина річки 17 км, площа басейну 65 кв. км. Тут відомі два 

городища: біля с. Біла Криниця городище-сховище (рис. 37, 130) і в с. 
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Городище укріплення, датування якого не встановлене. Чотири неукріплені 

поселення розташовані ланцюжком, довжина якого 5 км, відстань між 

сусідніми поселеннями від 0,3–0,5 км до 4 км. На двох поселеннях в с. Великий 

Житин трапились матеріали празько-корчацької культури, інші знахідки з усіх 

чотирьох поселень датовані ІХ–Х ст.  

У верхівʼях р. Усті поблизу с. Верхів у басейні струмка знаходиться 

гніздо поселень, яке включає городище-сховище (рис. 37, 12) і 6 неукріплених 

поселень. Довжина струмка 5 км, площа басейну близько 12 кв. км. Розміри 

території, на якій розміщені памʼятки – 3,0×1,5 км, відстань між сусідніми 

поселеннями 0,3–1,0 км. Лише на одному поселенні трапилися матеріали VІІІ–

ІХ ст., на інших зібрано гончарний посуд Х ст. 

Гнізда поселень обстежені також на берегах Горині та її найбільших 

приток. Одне з них виявлено на території Острога. В центральній частині міста 

досліджувалось поселення VІІІ–Х ст. і поряд з ним у Х ст. збудували велике 

укріплення, площею близько 3 га, у пізньому середньовіччі князі Острозькі 

спорудили тут свій замок. На протилежному правому березі р. Вілії, на 

території Нового міста, досліджувалось поселення VІІІ–Х ст. На північній 

окраїні міста, за 1,0 і 1,3 км від центру, виявлено ще два поселення 

райковецької культури. На одному з них знайдено кераміку празько-корчацької 

культури. Розміри цієї групи поселень 2,2×0,7 км.  

На обох берегах р. Горині знаходиться група поселень райковецької 

культури між селами Хорів і Кургани. Вони розташовані на краю корінного 

берега  і на підвищеннях у заплаві річки, відстань між крайніми поселеннями в 

групі із півдня на північ  3,7 км (рис. 43, 8, 15), із заходу на схід 4 км (рис. 43, 

11, 17). Три поселення на лівому березі займають край невисокої першої 

надзаплавної тераси (рис. 43, 10–12), відстань між ними 0,5–0,6 км. Віддалене 

від основної групи на 1,6 км на південь поселення поблизу с. Розваж  

знаходиться на невисокому піщаному підвищенні на заплаві (рис. 43, 8). Таку ж 

топографію мають три поселення на правому березі р. Горині (рис. 43, 13–15), 
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ще одне розташоване на значно більшому підвищенні поблизу корінного берега 

річки (рис. 43, 20), а поряд з ним виявлено сліди поселення на вузькому 

довгому мисі (рис. 43, 19). Відстань між ними 0,6–0,8 км. Поселення, віддалене 

на 2,5 км на схід від основної групи, займає південний край великого піщаного 

підвищення на заболоченій заплаві струмка, правобережного допливу р. Горині 

(рис. 43, 17). Площа цього гнізда поселень близько 50 кв. км. Два поселення 

сформувалися в VI–VII ст., матеріали VIІІ–ІХ ст. зібрано на 6 поселеннях, а Х 

ст. датовано 7 поселень.  

У середній течії р. Усті гнізда поселень обстежувались навколо м. Рівного 

(рис. 45). Якщо матеріали VI–VII ст. в Рівненському мікрорегіоні виявлені на 5 

поселеннях, то VIII–IX ст. датовані 11, а Х ст. – 15 поселень. На території міста 

на сьогодні відомо два поселення празько-корчацької культури (Пляж, пункти 

1, 3), до VIII–IX ст. належать пʼять поселень. У Х ст. більшість поселень 

продовжують свій розвиток, а їх чисельність зростає до шести. На південь від 

Рівного групу поселень виявлено поблизу сіл Корнин і Загороща (рис. 45, 49–

54). А на північ від Рівного скупчення поселень знаходиться в районі сіл 

Городок і Зозів (рис. 45, 85, 88, 89). Воно вирізняється тим, що група із трьох 

поселень тут існувала вже в період празько-корчацької культури. Відстань між 

поселеннями в групах 0,5–2,0 км, відстань між групами – 7–8 км. Як бачимо, у 

мікрорегіоні виділяються окремі «гнізда поселень» ранніх словʼян. Гнізда 

поселень були характерними для всієї території райковецької культури. 

Виділити гнізда поселень райковецької культури на Волинській височині 

вдалося також в Дубенському мікрорегіоні під час вивчення памʼяток в радіусі 

10–15 км навколо міста [621; 606, с. 48]. Якщо поселень празько-корчацької 

культури тут відомо 5, то у VІІІ–ІХ ст. їх кількість зростає до 17. Вони 

розташовані окремими групами, в межах мікрорегіону окреслено пʼять гнізд 

поселень.  Матеріали Х ст. виявлені на 53 поселеннях, вони формують суцільні 

ланцюжки заселення на обох берегах рік Ікви та її допливу Липки. Центрами 



159 

 

 

організації окремих територіальних одиниць виступають городища (Дитиничі, 

Дубно, Мирогоща, Коблин) і великі поселення (Волиця, Сурмичі, Івання).  

У Х ст. виразна система заселення простежується на Волинському 

Поліссі вздовж Горині від с. Дюксина до с. Городця. Тут на ділянці завдовжки 

близько 80 км розміщені поселенські комплекси, які включають розташовані на 

березі Горині городище і поряд відкрите поселення (рис. 46). Відстань між 

сусідніми городищами 9–12 км. Лише один такий комплекс (городище та 

поселення) знаходиться поблизу с. Великий Мидськ у верхівʼї річки Мельниці, 

лівобережного допливу Горині.  

Відзначимо, що багаторазовими обстеженнями околиць с. Городець 

вдалося простежити більш складну поселенську структуру. Тут ранні матеріали 

VII–VIII cт. виявлені на поселенні в урочищі Неводище (рис. 47, 5), у ІХ–Х ст. 

функціонував комплекс, який включав городище, розташоване поряд поселення 

і курганний могильник, що знаходився за 0,7 км на захід від городища (рис. 47, 

1–3). У Х ст. існували також поселення в урочищах Соловʼїна Гора і Дворки 

(рис. 47, 4, 6). Відстань між сусідніми поселеннями 1 км і 1,2 км. 

За 35 км від с. Городця, вниз по течії р. Горині, знаходиться група 

поселень райковецької культури поблизу м. Дубровиці. До неї належать 4 

поселення і городище в с. Залужжі, відстань між крайніми памʼятками (в м. 

Дубровиці та с. Лютинську) 12 км, площа цієї групи обчислюється у 160 кв. км. 

У нижній течії р. Горині, в межах Білорусі, виділяється ще одна територіальна 

група, яка включає, зокрема, городища Білуша, Хотомель, Хоромськ. 

На Волинській височині формування багатьох гнізд поселень 

простежується з VIІ–VIIІ ст. У IХ–X ст. їх площа становить 25–60 кв. км, 

поступово зростає кількість поселень, в Х ст. їх нараховується в окремих 

гніздах від 4 до 11. Відстань між сусідніми поселеннями в групі 0,5–1,5 км, але 

окремі з них віддалені на 2–3 км. В багатьох групах виявлені городища кінця І 

тисячоліття, до їх складу входили також курганні могильники. 
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Гнізда поселень VIII–X ст. на Волинській височині та на Волинському 

Поліссі відрізняються за площею та внутрішньою структурою. На Волинському 

Поліссі окреслено кілька груп поселень, їх структура виявляється лише за 

матеріалами Х ст., в кожному присутні комплекси, до яких входять городище і 

розташоване поряд поселення. В с. Городець вдалося більш детально дослідити 

внутрішню структуру такого комплексу, крім городища і розташованого поряд 

поселення ІХ – початку ХІ ст. він включав поселення VII–VIII ст. і ще два 

поселення Х ст.  

Гнізда одночасних поселень разом з їхньою ресурсною базою у вигляді 

землеробських угідь, пасовищ, лісів тощо на думку одних дослідників є 

археологічним відповідником общини [734, с. 72], на думку інших – племені 

[414, с. 131]. 

В часи переходу до епохи цивілізації характерним типом общини була 

велика сімʼя. Вона співіснує з малою сімʼєю, домінуючи в умовах натурального 

господарства і займаючи все більш скромне місце в звʼязку з розвитком 

товарно-грошових відносин. В той же час співіснування сімейної общини і 

малої сімʼї обумовлене сімейним циклом – почерговим розростанням і 

сегментацією сімейних ланок [492, с. 111–112]. На етапі існування великої сімʼї 

виділяється три типи общини. Велика сімʼя являла собою мінімальну общину. 

Декілька сімей одного селища складали медіальну общину. Сукупність селищ, 

де були розселені всі члени конічного клану, утворювали максимальну общину 

[491, с. 142, 154]. Аналіз матеріалів досліджень памʼяток райковецької культури 

дозволив Л.П. Михайлині зробити висновок, що мінімальній общині 

відповідала колективна садиба великої сімʼї, селище з кількома садибами-

лініджами слід повʼязувати з медіальною общиною, а гніздо поселень – з 

общиною максимальною [438, с. 165–167]. 
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2.5. Етнокультурні процеси в регіоні в другій половині І тис. 

 

Як свідчать повідомлення літописів та інших писемних джерел, у 

ранньому середньовіччі на Волині спочатку проживали дуліби. Зокрема, у 

Повісті временних літ знаходимо уточнення місця їх проживання: «Дуліби тоді 

жили по Бугу, де нині волиняни…» [115, с. 8]. Наведене повідомлення 

літописця, без сумніву, відноситься до населення Волині. Це важливо відмітити 

у зв’язку з тим, що дуліби відомі також у Чехії та серед словенців на південь від 

Дунаю [460, с. 75, 128]. 

Перші відомості про дулібів подані у Повісті временних літ у зв’язку з 

нападом аварів: «У ті ж самі часи існували й обри, що воювали проти цесаря 

Іраклія і мало його не схопили. Ці ж обри воювали проти словʼян  і примучили 

дулібів, що [теж] були словʼянами, і насильство вони чинили жінкам 

дулібським: якщо поїхати [треба] було обринові, [то] не давав від запрягти ні 

коня, ні вола, а велів упрягти три, або чотири, або пʼять жінок у телігу і повезти 

обрина, – і так мучили вони дулібів. Були ж обри тілом великі, а умом горді, і 

потребив їх бог, і померли вони всі, і не зостався ані один обрин. І єсть 

приказка в Русі й до сьогодні: «погинули вони, як обри», – бо нема їхнього ні 

племені, ні потомства.»  [115, с. 7]. 

Імператор Іраклій правив між 610–641 рр. Отже, ці події слід віднести до 

першої половини VІІ ст. Аварське поневолення східних слов’ян підтверджують 

й інші писемні джерела. Так, Менандр Протектор писав, що авари почали 

розоряти землі антів, не перестаючи грабувати і поневолювати жителів [121, с. 

317]. На думку дослідників, ці події слід віднести до середини VІ ст. [250, с. 

180–181; 221, с. 15]. Більшість провідних дослідників-славістів, за літописними 

джерелами, повʼязує племена дулібів передовсім з територією Волині [168, с. 

120–121]. Підтвердженням аваро-слов’янських воєн, зокрема війни з дулібами, 

є і археологічні джерела. Про це свідчать знахідки аварських трилопатевих 

стріл та інших предметів аварського типу на поселеннях слов’ян празько-
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корчацької культури, наприклад, на Зимнівському городищі біля Володимира-

Волинського [158].  

Ще у ХІХ ст. російський історик В.О. Ключевський писав, що на північ 

від Карпат, на значних територіях вододілу, звідки течуть у різні боки Дністер, 

обидва Буги, притоки верхньої Прип’яті та верхньої Вісли у VІ ст. ми застаємо 

великий військовий союз на чолі з князем дулібів. Цей військовий союз і є 

фактом, який можна поставити на самому початку нашої історії [331, с. 123–

124]. Вчені відзначають, що етнонім дуліби слід віднести до праслав’янської 

пори, він виник у римський час на германському ґрунті, коли на території 

пшеворської культури мали місце внутрішньорегіональні контакти словʼян із 

германцями [686, с. 672].   

Нові археологічні дослідження дозволили зробити висновок, що 

територія Волині з останньої чверті ІІ ст. н. е. до кінця ІV ст. н. е. була заселена 

готами – носіями вельбарської культури [340]. Найраніші слов’янські 

поселення на Волині датуються кінцем V–VI ст., тому малоймовірно, щоб 

такий потужний союз племен міг сформуватися в короткий термін на 

новозаселених землях. 

Д.Н. Козак висловив думку, що територіальним ядром, навколо якого 

формувався дулібський союз племен були землі Прикарпаття, а точніше – 

басейн верхів’їв Західного Бугу, Верхнього та Середнього Подністров’я [340]. 

Ця територія була репрезентована у римський період компактною групою 

поселень, виділених і вивчених В.Д. Бараном, І.С. Винокуром (Черепин, Ріпнів-

ІІ, Бовшів, Бакота та ін.) [165]. Етнічна приналежність носіїв пам’яток 

Подністров’я ІІІ–V ст. типу Черепин-Ріпнів не викликає у дослідників сумніву. 

Вони сформувалися на основі старожитностей зубрицької культури 

попереднього часу, творцями яких була, вірогідно, частина венедів. У свою 

чергу, близькість основних елементів матеріальної культури пам’яток 

«черняхівського» типу Подністров’я і ранньосередньовічних слов’янських 
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старожитностей є доказом етнічної спорідненості населення цього регіону 

починаючи від перших століть н. е. 

У Повісті временних літ дуліби названі попередниками волинян, а в 

іншому місці літописець говорить, що волиняни проживають на місці бужан: 

«…бужани, – бо сидять вони по [річці] Бугу, – а потім же волиняни.» [115, с. 6]. 

Бужани згадуються також у «Баварського географа», цей опис міст і областей 

на північ від Дунаю датується другою половиною ІХ ст.  [107, с. 27]. 

Характеризуючи етнокультурні процеси на території між р. Припʼяттю і 

Карпатами Л. Нідерле зауважив, що взаємний зв’язок між назвами племен 

дуліби, волиняни, бужани, лучани не ясний, однак, всі вони, вірогідно, 

походять від одного великого найбільш західного руського племені, яке 

займало землі між Західним і Південним Бугом, перш за все – в історичній 

Волині [460, с. 169].  

Спираючись на археологічні джерела В.В. Сєдов висловив думку, що 

літописними дулібами була та частина носіїв празько-корчацької культури, які 

розселилися на Волині та на правобережжі Середнього Подніпров’я. 

Специфічно дулібською була культура типу Луки-Райковецької, але тільки у 

середині ареалу празько-корчацької кераміки. На цій території згодом 

сформувалися племінні союзи бужан (волинян), древлян, полян і частково 

дреговичів [683, с. 92]. На думку цього дослідника, становлення нових 

племінних утворень на цій території простежується у VІІІ–ІХ ст. [686, с. 672]. 

Близьку позицію займає В.Д. Баран. Він вказав на єдність матеріальної 

культури населення празько-корчацької і райковецької культур, що жило в 

межах території, яка на півночі доходить до Прип’яті, на заході займає басейн 

Західного Бугу і Сяну, на сході доходить до Дніпра, на півдні заходить у басейн 

Верхнього і Середнього Дністра. Очевидно, саме в цьому регіоні існувало 

дулібське племінне об’єднання, а пізніше відомі пам’ятки волинян, древлян, 

полян, південної частини дреговичів і в Прикарпатті – хорватів [168, с. 121–

125].   
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Інший підхід до вирішення проблеми формування племінних союзів на 

Волині пропонує Л.В. Войтович. На його думку, у регіоні в другій половині І 

тис. н. е. одночасно існували племена дулібів, бужан, волинян, які на різних 

етапах історичного розвитку ставали гегемоном волинського союзу племен і, 

відповідно, нове утворення отримувало назву домінуючого племені. Ці процеси 

відбувалися на території, обмеженій на сході річкою Случ, на півдні – 

вододілом басейнів Західного Бугу і Прип’яті з басейном Дністра, на заході 

межею служило поріччя Західного Бугу і Вепра, а на півночі – болотяні смуги 

на Правобережжі Прип’яті [218, с. 290].  Близькі територіальні межі 

дулібського племінного об’єднання визначає О.А. Купчинський за даними 

топоніміки [375, с. 190–194].   

Л.В. Войтович висловив припущення, що залишками дулібів був 

заселений басейн Горині, а їх столицею був Дорогобуж [218, с. 290]. 

За однією з версій, волиняни отримали своє імʼя від назви міста Волинь 

[177, с. 101; 460, с. 170; 683, с. 94; 529, с. 56, 59]. Його локалізовано на лівому 

березі Західного Бугу в Городку-Надбужному, тут на мисі поблизу впадіння в 

Буг р. Гучви збереглося середньовічне городище [376, с. 16–21; 830]. Однак 

назви сусідніх племен південно-західної групи утворені за природно-

географічним принципом: «древляни», бо жили серед дерев, у лісах; «поляни» 

жили на відкритих безлісих місцевостях; «дреговичі» – жителі заболочених 

територій. Тому більш переконливою є версія, за якою племінна назва 

«волиняни» утворена від прасловʼянського слова у значенні «мокрий», 

«вологий» [286, с. 34]. Значить, назва поселення є похідною, так було названо 

фортецю, збудовану на західній окраїні племінного княжіння волинян, подібно 

до того, як зафіксовані топоніми «дуліби» окреслюють межі розселення дулібів 

від верхівʼїв Припʼяті на півночі до верхівʼїв Дністра на півдні, від Горині на 

сході до верхівʼїв Вісли на заході [177, с. 102; 164, с. 131–132]. 

Існує думка, що басейни Горині й Стиру в Х ст. заселяли лендзяни, 

згадані в «Баварському географі» і у творі Костянтина Багрянородного «Про 
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управління імперією» [514, с. 128–130]. Однак така точка зору про розміщення 

лендзян недостатньо аргументована й питання їх розміщення залишається 

дискусійним [106, с. 158–168; 107, с. 27–28]. Якщо лендзяни Костянтина 

Багрянородного і ляхи з Повісті временних літ [109, с. 69] – одне й те саме 

племінне утворення, то його, очевидно, слід шукати на захід від Західного Бугу 

[820, s. 23–25].  

Поховальний обряд населення райковецької культури зберігав давні 

традиції: померлого спалювали, а рештки кремації збирали в урну й залишали 

на місці спалення або ж зсипали у викопану тут же ямку. Поширюється 

традиція спорудження на місці поховання земляного насипу – кургану. Таких 

курганних поховань відомо небагато, вони досліджувались у різних частинах 

Волині –  у верхівʼях р. Припʼяті та в басейні ріки Турʼї на могильниках 

Головне, Миляновичі, Могильно [381, с. 32–33; 663, с. 44–45], у басейні р. 

Стиру (Лище, Майдан Липненський) [447, с. 114; 500, с. 238–240], над р. 

Горинню в Ізяславі, Шепетівці, Климентовичах, Збужі [663, с. 42; 209] (рис. 63).  

Особливий інтерес викликають поховання на двох курганних 

могильниках поблизу Шепетівки. На кожному з них було досліджено по 9 

курганів, в яких виявлені захоронення другої половини І тис. н. е, здійснені за 

обрядом трупоспалення, в урнах і без них, празько-корчацької та райковецької 

культур [685, с. 135–137].   

Нові розкопки словʼянських підкурганних кремаційних поховань кінця І 

тисячоліття були проведені на могильниках у західній частині Волинської 

височини між ріками Горинню і Корчиком в с. Гвоздів і поблизу с. Велика 

Клецька [545].  

Курганний могильник у с. Гвоздів знаходиться в центральній частині 

села, на чотирикутній ділянці розмірами 40–55×70 м збереглося сім насипів 

напівсферичної форми, діаметром 7–16 м, заввишки 0,5–1,5 м. Насипи 

задерновані, рови навколо них не простежуються. Курган № 2 пошкоджений 
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дорогою, а насипи курганів № 1, 6 частково були зруйновані при влаштуванні 

під’їзду до сільських садиб. 

Насип дослідженого кургану № 1 був частково зруйнований земляними 

роботами, його діаметр – 11 м, висота – 0,85 м (рис. 64, 1). Під насипом кургану 

(рис. 2, б), на глибині 1,2 м від вершини, залягав шар темно-коричневого 

глинистого ґрунту завтовшки 0,2–0,25 м (рис. 64, в), його верхня межа, 

очевидно, визначає рівень давньої денної поверхні. На цьому рівні виявлено 

залишки кострища – це прошарок ґрунту завтовшки до 0,15 м в центрі, 

насичений вугіллям і попелом, він поширювався на округлій у плані ділянці 

діаметром близько 3 м (рис. 64, д). Нижче простежено сіро-коричневий 

передматериковий шар завтовшки 0,15–0,20 м (рис. 64, г), а під ним материк – 

жовто-сірий суглинок (рис. 64, г). 

Рештки трупоспалення були зібрані та складені в ямку, влаштовану 

ближче до північно-східного краю кострища (рис. 64, е). Її діаметр 0,3 м, 

глибина 0,25 м. Разом з вугіллям і кальцинованими кістками в ямці лежали 

фрагментовані бронзові вироби, вірогідно, пряжка (рис. 64, 7), пластина (рис. 

64, 8), а також залізний стержень (рис. 64, 9). Поряд з ямкою на кострищі 

знайдено пастову ребристу намистину синього кольору (рис. 64, 10). На 

південній периферії кострища зібрано уламки гончарних горщиків, серед них 

два вінця та три денця (рис. 64, 2–6). За технологією виготовлення та 

профілюванням вінець вони належать до ранньогончарної кераміки ІХ – 

середини Х ст., а куляста ребриста намистина синього кольору датується Х – 

початком ХІ ст.  [798, с. 178]. 

Курганний могильник поблизу с. Велика Клецька знаходиться за 3 км на 

північний захід від села, на невисокому правому березі р. Топчанки. Він 

складався з чотирьох насипів, розташованих ланцюжком вздовж рікчи, відстань 

між ними була 4–8 м. Насипи напівсферичні, піщані, діаметром 7–10 м, 

заввишки 1,0–1,6 м, оточені ровами. Під час дослідження трьох курганів 

встановлено, що для їх спорудження було використано культурний шар 
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поселення первісної доби, про це свідчать знахідки в насипах крем’яних 

виробів доби мезоліту, ліпної кераміки раннього залізного віку та залізних 

шлаків. У двох курганах (№ 1, 3) виявлені поховання за обрядом трупоспалення 

на місці, курган № 2 був частково зруйнований, але вдалося встановити, що в 

ньому скелет похованого знаходився на рівні давньої денної поверхні. 

Як приклад тілопального поховання наведемо опис захоронення в кургані 

№ 1. Під насипом діаметром 7 м і заввишки 1,4 м на площі 2,5×3,0 м залягав 

шар супіску, насичений вугіллям та попелом, потужністю до 0,25 м. На рівні 

кострища ближче до північного краю насипу знайдено залізний черешковий 

ніж з дугоподібною спинкою і прямим лезом (рис. 65, 2), ближче до центру – 

уламки гончарної посудини (рис. 65, 3), а в західній частині площадки – 

кострище розмірами 1,0×0,75 м, тут крім вугілля та попелу трапились 

фрагменти обвуглених деревин. Рів навколо кургану завширшки 1,3–1,4 м і 

завглибшки 0,4–0,5 м мав дві перемички – з південної та східної сторін. На дні 

північної ділянки рову виявлено скупчення фрагментів гончарного посуду, 

один уламок належить посудині з вертикальними вінцями, оздобленими 

горизонтальними рядами валикоподібних потовщень (рис. 65, 4, 5). Такий 

посуд був поширений на території Польщі у Х–ХІІ ст., він зустрічається також 

на пам’ятках Південної Русі [391, с. 162–164]. Особливостями поховального 

обряду та глиняного посуду дозволяють датувати цей комплекс другою 

половиною Х – початком ХІ ст. 

Вже у Х ст. у волинян зʼявляється обряд поховання тіла померлого під 

насипом на горизонті і одночасно померлих починають хоронити в ямах [730, с. 

57]. Між Західним Бугом і Горинню археологічними роботами різних років 

досліджено близько 500 комплексів з трупопокладеннями під курганними 

насипами [447, с. 7–8], в тому числі в басейні Горині їх розкопано близько 270 

на 25 могильниках. Однак виокремити ранні поховання з трупопокладеннями 

не завжди вдається через брак речових знахідок, які мають вузький 

хронологічний діапазон побутування. Більшість таких захоронень на курганних 
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могильниках відносяться до ХІ–ХІІ ст. Ці памʼятки є важливим джерелом для 

вивчення етно-культурних процесів у регіоні в кінці І тисячоліття – на початку 

ІІ тисячоліття.    

Основні дослідження курганних могильників на території Західної Волині 

були проведені у другій половині ХІХ ст. На початку ХХ ст. В. Б. Антонович 

підсумував результати цих досліджень і висловив думку, що волинянам 

належать усі курганні могильники, розташовані на захід від р. Горині. Вони 

невеликі, з трупопокладеннями або на горизонті, або в ґрунтових ямах, або 

вище основи насипу, інколи в прямокутних зрубах [139, с. 138].   

Поховальний обряд південно-західної групи східнословʼянських племен 

за матеріалами курганних могильників Х–ХІІІ ст. ґрунтовно проаналізував Є.І. 

Тімофєєв. Він зробив висновок, що неможливо визначити області розселення 

окремих східнословʼянських племен південно-західної групи за скроневими 

кільцями, тому що на всій території від Дніпра до Західного Бугу найбільш 

поширеними були прості дротяні кільця з кінцями, що накладаються [730, с. 

56]. На думку дослідника, у волинян переважали кургани з трупопокладеннями 

в могильних ямах, але такі захоронення не поширюються північніше лінії Рівне 

– Луцьк, а північно-західний кордон волинян неможливо уточнити, тому що все 

Волинське Полісся в археологічному відношенні є білою плямою [730, с. 58, 64, 

69].  

В.В. Сєдов погодився, що західний і східний кордон поширення курганів 

з похованнями в ямах співпадає із кордонами Волинської землі, що історично 

сформувались, але зауважив, що кургани з ямними трупопокладеннями не 

можна розглядати як етновизначальні ознаки волинян [683, с. 96]. Він 

запропонував окреслити основну територію волинян орієнтуючись на природні 

рубежі: на півночі природною межею були заболочені простори в басейні 

верхньої течії р. Припʼяті; на сході кордон проходив по р. Случ, де смуга лісу 

служила рубежем між волинянами і древлянами; на півдні кордон співпадав з 

вододілом між басейнами Припʼяті і Бугу з однієї сторони, і Дністровським 
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басейном – з іншої; на заході рубежем розселення волинян було поріччя 

Західного Бугу, а далі починалася територія західнословʼянських племен [683, 

с. 96]. 

Аналіз поховального обряду населення Південноруських земель ІХ–ХІІІ 

ст. дозволив О.П. Моці висловити ряд важливих міркувань стосовно еволюції 

поховального обряду на Волині. Він відзначив, що тут в ІХ–Х ст. 

використовувався в основному обряд кремації, а на могильниках Х ст. вже 

переважає обряд інгумації на рівні давнього горизонту. Тоді ж зʼявляються 

трупопокладення в ямах і в Х–ХІ ст. їх кількість різко зростає. Основна маса 

підкурганних ямних поховань досліджена на території Західної Волині. 

Очевидно, зростання кількості поховань у ямах повʼязане з поширенням 

християнства в регіоні. В політичному відношенні землі літописних дулібів і 

хорватів якоюсь мірою знаходились в сфері інтересів Великоморавської, а 

пізніше Чеської держав, тому можна припускати існування західного шляху 

проникнення християнства на землі східних словʼян, в першу чергу на 

територію Західної Волині, де на могильниках вже в Х ст. зʼявляється обряд 

трупопокладання в підкурганних ямах [448, с. 87–89]. 

Вивчення просторового розміщення курганних могильників кінця І – 

початку ІІ тисячоліття між Західним Бугом і Горинню засвідчує, що більшість з 

них концентруються в межах Волинської височини і дозволяє окреслити дві 

територіальні групи: східну між ріками Горинню і Стиром і західну в басейні 

верхньої течії Західного Бугу та верхівʼях Припʼяті (рис. 63). 

Уточнити кордони цих двох груп дозволяє картографування городищ ІХ–

Х ст. між Горинню й Вепром. Така робота була проведена М.П. Кучерою [392, 

с. 132–142], він відніс відомі на той час городища до трьох груп: 

західноволинської (західнобузької); південноволинської (верхні течії Стиру та 

Горині) та північноволинської (межиріччя нижньої течії Стиру та Горині – 

Случі). На думку дослідника, городища західноволинської групи належали 
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бужанам,  південноволинської групи – волинянам, а північноволинської – 

дреговичам.  

За останні роки зібрані нові дані про розміщення городищ у регіоні, вони 

дозволяють уточнити кордони волинян [574]. М.П. Кучера відомі на той час 

городища в поліських районах уздовж р. Горині (Городець, Залужжя) та 

р. Стиру (Бабка, Зарічне) відніс до групи дреговицьких пам’яток у басейні 

Припʼяті [392, с. 136–142]. У нашому розпорядженні на ділянці Горині від 

впадіння в неї р. Стубли до впадіння р. Случі є дані ще про пʼять словʼянських 

укріплень – Дюксин, Бичаль, Злазне, Великий Мидськ, Кричильськ (рис. 46). Ці 

памʼятки ІХ–Х ст. розміщені ланцюжком уздовж Горині від північного краю 

Волинської височини до городища в Городці. Далі на північ тягнуться слабко 

заселені території, відстань від Городця до Залужжя становить 35 км, а до групи 

дреговицьких городищ у нижній течії Горині – близько 70 км. Вірогідно, 

городище біля с. Городця було крайнім північним укріпленням 

південноволинської групи городищ. Пограничні функції цієї фортеці 

підтверджує і її назва. Пункти із назвою «Городець» зазвичай тяжіли до 

рубежів земель: Городець на Радосині – кордон між Київською і Чернігівською 

землями; Городець на Острі – кордон між Чернігівською та Переяславською 

землями; Городець за 50 км на захід від Овруча – лежав на древлянсько-

дреговицькому пограниччі [673; 299]. Городець на Горині був важливим 

військово-адміністративним центром і в ХІ–ХІІ ст. Про перебування тут 

княжих дружинників свідчить поховання воїна з багатим набором ремінної 

гарнітури, виявлене в кургані №  3 під час розкопок наприкінці ХІХ ст. [796, с. 

150–152, табл. ХІІ].   

На сході сусідами волинян були древляни. На думку Б.А. Звіздецького, 

кордон між ними проходив поблизу східного краю Волинської височини, між 

річками Корчиком і Горинню, а далі на північ перетинав р. Случ, так що 

верхівʼя річок Льви та Ствиги належали древлянам [300, рис. 1]. 
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Картографування городищ ІХ–Х ст. між Горинню й Вепром дозволило 

виділити дві територіальні групи, які можна зіставити з племінними 

князівствами волинян (у басейнах Горині та Стиру) і бужан (у басейні верхньої 

течії Західного Бугу). Важливим є також висновок, що північний кордон 

території дулібів-волинян визначають укріплення Городець на р. Горині, Бабка 

на р. Стир, Турійськ на р. Турʼї. Виокремлення цих двох територіальних груп 

памʼяток племінного періоду підтверджується і антропологічними даними: у 

Західному Побужжі був поширений мезокефальний широколиций 

антропологічний тип, а в басейнах Стиру і Горині – доліхокефальний 

широколиций [681, рис. 101].   

У добу раннього середньовіччя важливим чинником етнокультурного 

розвитку словʼян, як і багатьох інших народів Європи, були міграційні процеси 

[401, с. 11–34]. Писемні та археологічні джерела дозволяють простежити рух 

словʼян з північних схилів Карпат і межиріччя Дністра та Дніпра до Дунаю 

[330]. За археологічними матеріалами виявляються також зворотні міграційні 

хвилі, що відображають повернення груп словʼян із Подунавʼя в Середнє 

Подніпровʼя, на Прикарпаття і Волинь. Дослідженнями О.М. Приходнюка 

встановлено, що вихідцями із Подунавʼя було заселене в VІІ–VІІІ ст. 

Пастирське городище [535, с. 80–84]. На думку цього дослідника, археологічні 

джерела із Зимнівського городища теж свідчать про переселення на Західний 

Буг людності із Подунавʼя [534, с. 27–28]. Картографування знахідок 

дунайського походження на східнословʼянській території свідчить, що в VІІ–Х 

ст. мали місце багаторазові виходи словʼянського населення із Дунайського 

регіону [686, с. 537–557].   

Нові археологічні матеріали з памʼяток кінця І тисячоліття межиріччя рік 

Горині та Стиру дозволяють виявити такі міграційні процеси. Про це, зокрема, 

свідчать знахідки уламків глиняних посудин, які за технологією виробництва, 

формою та орнаментацією подібні до керамічних виробів салтівської культури. 
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На сьогодні колекція цієї групи посуду включає матеріали із 4 городищ і 8 

поселень (рис. 66).  

Імпортну кераміку зібрано на городищі Зіньки в басейні р. Вілії [600, с. 

88; рис. 5, 7, 8], виявлено під час розкопок в м. Острозі на городищі [44, с. 19; 

рис. 40, 1] і на поселенні [581, с. 109; рис. 74, 5], на посаді Дорогобужа над р. 

Горинню [594, с. 92; рис. 52, 4–6], а також в басейні р. Усті на поселенні в м. 

Рівному [46, с. 15–17]. У басейні р. Стубли маємо матеріали з двох памʼяток: з 

городища в Жорнові [55, с. 27–28] та з поселення в урочищі Пастівник у 

Пересопниці [51, с. 24; рис. 28, 6; 43, с. 5, 32; рис. 6, 1]. У басейні р. Ікви 

подібні знахідки є на городищі Уніяз поблизу с. Антонівці [229, с. 105–106, рис. 

9, 4, 5], на поселеннях Птича [64, с. 7; табл. 5, 8; 10], Дубно [608, с. 316–317; 

рис. 4, 1], Івання [25, с. 25], Млинів [48, с. 25].  

Більшість знахідок фрагментовані, їх форму встановити важко, але у 

чотирьох випадках із уламків вдалося реконструювати частини посудин, це 

були глеки із найбільшим розширенням тулуба в придонній частині і звуженою 

високою шийкою (рис. 67, 1, 4; 68, 8), глеки з яйцеподібним тулубом (рис. 67, 2, 

3) і широкогорлі посудини з вертикальними вінцями (рис. 67, 5). Цей посуд 

виготовлений із добре відмученої глини з незначною кількістю домішок у тісті, 

переважно дрібного піску. Поверхня сірого, темно-сірого, зрідка коричневого 

чи червонуватого кольорів, зовні вона ретельно загладжена,. На внутрішній 

поверхні стінок окремих виробів є сліди формовки на гончарному крузі (рис. 

67, 2, 5; 68, 8), але зустрічаються також ліпні (рис. 67, 1) або лише підправлені 

на крузі (рис. 67, 4). Орнамент складається із заглиблених пролощених ліній, 

включає кілька горизонтальних поясів. У нижній частині кількох посудин 

широкий пояс заповнений вертикальними лініями, вище нанесено косі лінії, що 

утворюють сітку, або ж групи із кількох косих ліній, простір між якими має 

форму трикутника. 

Подібний за формою та особливостями орнаментації посуд є типовим для 

памʼяток салтівської культури і датується VIII–Х ст. [517, с. 114–134]. Його 
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знаходили у верхівʼях Західного Бугу під час розкопок городища в м. Буськ 

(літописного Бужськ) [274, с. 149; рис. 41, 3], в Прикарпатті на городищі в 

Судовій Вишні, на території Північної Буковини, зокрема на городищі Ревне ІІ 

[733, рис. 7, 5, 6]. На думку дослідників, посуд такого типу надходив з поселень 

балкано-дунайської культури [733, с. 21; 436, с. 40]. У науковій літературі 

використовують також інші назви для позначення цієї культури: словʼяно-

болгарська, дріду, карпато-балканська, придунайський варіант салтово-

маяцької культури [702, с. 167]. 

Про якісь контакти місцевої людності з населенням салтівської культури 

свідчить також знахідка бронзової підвіски на поселенні поблизу с. Корнин 

(рис. 69, 12) [52, с. 32]. Такі підвіски-петлі з фігурними кільцями були 

характерним елементом костюму тюркських воїнів Сибіру VIII–ІХ ст., вони 

часто зустрічаються на памʼятках салтівської культури [517, с. 163, 166].  

Вірогідно, на територію між ріками Горинню і Стиром керамічні вироби 

балкано-дунайської культури потрапили разом із переселенцями з півдня. Це 

переселення було викликане військовими нападами кочовиків, які посилились у 

Х ст. Наприкінці ІХ ст. в Причорномор’ї з’явилися печеніги. Вони витіснили із 

території між Дніпром і Сіретом угрів і були зі словʼянами у ворожих 

стосунках, але перші десятиліття перебування у східноєвропейських степах 

уникали зіткнень з Руською державою [273, с. 22, 24–25]. Під 915 роком у 

Повісті минулих літ зберігся запис: «уперше прийшли печеніги на Руську 

землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю» [115, с. 24]. Від часів 

князювання Святослава стосунки печенігів з Руссю перейшли до стадії гострої 

конфронтації [473, с. 179, 183; 752, с. 54–56].  

У результаті нападів кочівників були спалені й покинуті поселення уличів 

у середній течії Південного Бугу, тиверців у Подністров’ї [683, с. 130, 132], 

були зруйновані городища на правобережжі Дністра, зокрема Алчедарське 

[624]. Якась частина мігрантів із названих регіонів, а також із Подунавʼя могла 

переселитися на Волинь. Саме з їх появою науковці повʼязують поширення у Х 
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ст. нових типів жіночих прикрас у волинян [670, с. 39]. Це, зокрема, 

місяцеподібні сережки-лунниці, як, наприклад, з Листвинського городища (рис. 

69, 2, 3) [790, рис. 62, 6, 8], їх можна порівняти з великоморавськими виробами 

[501, с. 114]. Подібні прикраси трапились на поселеннях поблизу сіл Загороща, 

Тайкури (рис. 69, 6, 7) [52, с. 30], у нижній течії р. Горині на городищі Залужжя 

(рис. 69, 5) [574, рис. 8. 12]. Відомі вони і в Середньому Подніпровʼї, їх 

знайдено, зокрема, в заповненні напівземлянки та господарської ями другої 

половини ІХ – середини Х ст. на городищі Монастирьок [416, рис. 11, 6; 31, 5]. 

Дослідники відносять такі вироби до «нітранського» типу [324, с. 71–72]. 

Про звʼязки волинян з Карпато-Дунайським регіоном свідчить поширення 

в регіоні таких прикрас як сережки «волинського» типу, широкорогі лунниці 

[778, с. 322]. Вони входили до складу скарбів, знайдених в Борщівці, Торговиці 

[669, рис. 64–67; 551, рис. 5, 12–14, 16]. Сережки «волинського» типу трапилися 

також в курганних похованнях поблизу сіл Пересопниці, Берестяного [433, с. 

498; 258,  рис. 49, 1, 2]. Поховання ювеліра із набором інструментів і штампів 

для виготовлення прикрас із зерню (сережок, лунниць, намистин) було 

досліджене К. М. Мельник у 1898 р. в кургані 29 [432, 540–542; 250, с. 266; 359, 

с. 73]. Викликає інтерес знахідка сережки «волинського» типу із Листвинського 

городища (рис. 69, 8) [790, рис. 62, 7], вона відноситься до типу В за 

С.С. Рябцевою [670, с. 90]. Сережки типу С за С.С. Рябцевою стали взірцем для 

виготовлення дешевих бронзових прикрас, відлитих у двосторонній формочці 

[670, с. 100]. Їх знаходять між Західним Бугом і Дніпром, зокрема в басейні 

Горині вони трапились на городищах у Листвині та Городці (рис. 69, 9, 10). 

Відзначимо, що в житлі Х ст., дослідженому в Острозі, виявлено уламок 

посудини салтівського типу і фрагмент камʼяної формочки для виготовлення 

подібних прикрас [581, с. 109, рис. 74, 5, 6]. 

З Волинню історики традиційно повʼязують дулібів, бужан, волинян, 

лучан, згаданих у Повісті временних літ та інших писемних джерелах. Дискусії 

викликає взаємний звʼязок між цими племінними назвами, однак, очевидно, що 
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найбільш раннім було дулібське племінне об’єднання, а пізніше стають відомі 

бужани і волиняни. Дулібське племінне об’єднання сформувалось у VI–VII ст., 

а зафіксовані топоніми «дуліби» окреслюють межі розселення дулібів від 

верхівʼїв Припʼяті на півночі до верхівʼїв Дністра на півдні, від Горині на сході 

до верхівʼїв Вісли на заході [177, с. 102]. 

Археологічні джерела свідчать про тривалий розвиток у ранньому 

середньовіччі на території Західної Волині однорідного населення. У Х ст. між 

ріками Горинню і Стиром простежуються важливі зрушення: демографічне 

піднесення, швидке формування мережі укріплень, зміна поховального обряду, 

урізноманітнюється матеріальна культура населення.  

Поховальний обряд населення райковецької культури зберігав давні 

традиції: померлого спалювали, а рештки кремації збирали в урну й залишали 

на місці спалення або ж зсипали у викопану тут же ямку. З VII–VIII cт. в 

басейні р. Горині простежується традиція спорудження на місці поховання 

земляного насипу – кургану. У Х ст. в регіоні поширюється обряд поховання 

тіла померлого під курганним насипом на горизонті і одночасно померлих 

починають хоронити в ямах. Аналіз просторового розміщення курганних 

могильників кінця І – початку ІІ тисячоліття між Західним Бугом і Горинню 

засвідчує, що вони концентруються в межах Волинської височини і дозволяє 

окреслити дві територіальні групи памʼяток: східну між ріками Горинню і 

Стиром і західну в басейні верхньої течії Західного Бугу та верхівʼях Припʼяті. 

Картографування городищ ІХ–Х ст. підтверджує такий територіальний 

поділ населення, яке, очевидно, можна повʼязати з волинянами (у басейнах 

Горині та Стиру) і бужанами (басейн верхньої течії Західного Бугу). 

Виокремлення цих двох територіальних груп памʼяток племінного періоду 

підтверджують і антропологічні дані [681, c. 270–273]. Північний кордон 

території дулібів-волинян визначають укріплення Городець на р. Горині, Бабка 

на р. Стир, Турійськ на р. Турʼї, східний проходив приблизно по р. Случ (у 
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нинійтечії) і далі по східному краю Волинської височини, а південний – по 

вододілу басейнів Західного Бугу та Прип’яті з басейном Дністра. 

Знахідки на неукріплених поселеннях і городищах Х ст. на території між 

Горинню і Стиром кераміки балкано-дунайської культури та окремих типів 

ювелірних виробів свідчать, що тут зʼявляється нова людність, яка 

переселилася з півдня, вірогідно, із межиріччя Південного Бугу і Дністра, а 

також, можливо, з Подунавʼя. Саме з появою нового населення науковці 

повʼязують поширення у Х ст. окремих типів жіночих прикрас у східних 

словʼян, в тому числі й у волинян, зокрема місяцеподібних сережок-лунниць 

«нітранського» типу, сережок «волинського» типу. Ці ж причини зумовили 

появу на памʼятках межиріччя Горині та Стиру глиняного посуду балкано-

дунайської культури. Безумовно, міграційні процеси були одним із важливих 

чинників формування племінного об’єднання волинян на територіях, де на 

початку раннього середньовіччя, існував дулібський союз племен. 

В результаті систематизації та аналізу наявних матеріалів можливо 

зробити наступні висновки. Cтарожитності ранніх словʼян басейну р. Горині 

представлені памʼятками празько-корчацької і райковецької культур. Населення 

празько-корчацької культури заселяло території, які в ІІІ – на початку V ст. 

входили до ареалу поширення памʼяток вельбарської культури. 

Ранньословʼянські поселення зосереджені в середній течії р. Горині в межах 

Волинської височини. Вірогідно, в басейнах рік Горині та Стиру на поселеннях 

празько-корчацької культури проживали як потомки місцевої людності 

пізньоримського часу, так і переселенці, які прибули із сусідніх регіонів. 

Словʼяни селилися на мисах, берегових терасах, підвищеннях на заплавах. 

Поселення празько-корчацької культури були невеликими, на більшості з них 

одночасно функціонували 1–4 житла, часто вони знаходились на значній 

відстані одне від одного. Основним типом житла була напівземлянка зі  

стовповою або зрубною конструкцією стін. У межиріччі рік Горині та Стиру в 

житлах зустрічаються різні типи печей: камʼянки, глиняно-камʼяні, глинобитні. 
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Празько-корчацькі старожитності змінюються памʼятками райковецької 

культури VIII–Х ст. Порівняння числа неукріплених поселень у басейні р. 

Горині свідчить про значне зростання їх кількості, з 38 у VI–VII ст.  до 262 у Х 

ст., тобто, в 6,9 разів. Збільшуються також розміри окремих поселень і, 

відповідно, кількість жител, які функціонували одночасно. Однією з причин 

помітного збільшення кількості населення на Волинській височині в Х ст. 

могло бути переселення слов’ян з півдня, із пограниччя лісостепової і степової 

зон. Особливістю розміщення ранньословʼянських поселень у басейні р. Горині 

була їх концентрація в межах Волинської височини (тут знаходиться понад 85% 

від усіх поселень райковецької культури) і слабка заселеність Волинського 

Полісся.  

Перші слов’янські укріплення у Погоринні з’явились у VІІІ–ІХ ст., але 

масове їх будівництво припадає на Х ст. Фортеці ІХ–Х ст. у басейнах Горині й 

Стиру утворюють окрему територіальну групу, яку М.П. Кучера визначив як 

південноволинську, висловивши думку, що ці памʼятки слід ототожнювати з 

найдавнішими укріпленнями волинян. Аналіз городищ зі складним 

плануванням, які були покинуті на рубежі Х і ХІ ст. (Точевики, Зіньки), 

дозволяє зробити висновок, що в регіоні у племінний період функціонували не 

тільки малі укріплення, але й великі фортеці з кількома майданчиками, 

захищеними багаторядними лініями валів і ровів. Ці прийоми оборонного 

будівництва використовувалися і в наступні століття. Зокрема, багаторядні лінії 

оборони були характерною прикметою укріплень Болохівської землі у верхівʼях 

Південного Бугу, Случі та Тетерева. 

У VІІІ–Х ст. в житлобудуванні на території між ріками Горинню та 

Західним Бугом, як і в цілому на території поширення райковецької культури, 

домінують заглиблені житла із каркасно-стовповою чи зрубною конструкцією 

стін. Поряд з житлами на поселеннях досліджені різноманітні господарські 

споруди: невеликі заглиблені будівлі з нішоподібними печами, ями, вогнища. 

Такі житлово-господарські комплекси найкраще виявляються на поселеннях Х 
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ст. (Пересопниця, Острог) і дозволяють охарактеризувати окремі господарства-

двори заключного етапу райковецької культури. 

За конструктивними особливостями печей в житлах VІІІ–Х ст. на 

Волинській височині виділяються дві територіальні групи памʼяток: між 

Західним Бугом і Стиром використовувались лише глинобитні печі та печі, 

стінки яких були вирізані в материковому останці, а між Стиром і Горинню 

співіснували різні за конструкцією печі: глинобитні, вирізані в материку, печі-

камʼянки та глиняно-камʼяні. Очевидно, межиріччя Стиру і Горині, де 

одночасно використовувались п’ять типів печей, можна розглядати як 

своєрідну контактну зону між бужанами (Західний Буг), древлянами (Случ), 

уличами (Південний Буг) і хорватами (Верхнє Подністров’я).  

Ці висновки знаходять підтвердження при аналізі просторового 

розміщення курганних могильників кінця І – початку ІІ тисячоліття між 

Західним Бугом і Горинню. Картографування засвідчує, що більшість з них 

концентруються в межах Волинської височини і дозволяє окреслити дві 

територіальні групи памʼяток: східну між ріками Горинню і Стиром і західну в 

басейні верхньої течії Західного Бугу та верхівʼях Припʼяті. Виокремлення цих 

двох територіальних груп памʼяток племінного періоду підтверджують і 

антропологічні дані.  

Географи, що вивчають розселення, запропонували чотири якісні стадії 

ускладнення мережі населених місць [430, с. 159–160]: перша стадія (А) – 

виникнення ланцюжка населених пунктів уздовж комунікацій; друга стадія (В) 

– ланцюжок розгалужується; третя (С) – ріст і змикання розгалужень; четверта 

(D) – ланцюжки зплітаються і утворюють решітку. При розгляді матеріалів з 

басейну р. Горині відображення цього процесу можна простежити на 

Волинській височині. Ланцюжки поселень (стадія А) виявляються вздовж 

комунікацій (у нашому випадку рік – Горині, Усті, Стубли) при розгляді 

памʼяток VIІ–VIIІ ст. (рис. 31). Розгалуження поселень (стадія В) 

простежується за матеріалами VIIІ–ІХ ст. Картографування памʼяток Х ст. 
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унаочнює стадію С – розгалуження ростуть вздовж малих річок і струмків у 

широтному напрямку і змикаються (рис. 37). 

За матеріалами VIІ–VIIІ ст. на Волинській височині в ряді мікрореґіонів 

виокремлені територіальні групи поселень, відомі в науковій літературі як 

«гнізда поселень». Хоча не виключено, що окремі селища одного «гнізда» 

різняться хронологією, а це, в свою чергу, може свідчити про їх 

функціонування в різний час і вказує на  нестабільну осілість населення, 

обумовлену екстенсивним веденням господарства [244, с. 129]. У VIII–X ст. 

гнізда поселень заповнюють всю територію Волинської височини і ланцюжком 

продовжуються вздовж Горині на північ у межах Волинського Полісся. 

Поступово зростає кількість поселень, у Х ст. їх нараховується в окремих 

гніздах на Волинській височині від 4 до 11, а площа становить 25–60 кв. км. 

Ускладнюється структура таких гнізд, зʼявляються городища, формуються 

курганні могильники. 

Гнізда поселень VIII–X ст. на Волинській височині та на Волинському 

Поліссі відрізняються за площею та внутрішньою структурою. На Волинському 

Поліссі вони формуються пізніше і їх структура виявляється лише за 

матеріалами Х ст., в кожному присутні комплекси, до яких входять городище і 

розташоване поряд поселення. В с. Городець вдалося більш детально дослідити 

гніздо поселень, воно включало крім городища і розташованого поряд 

поселення ІХ – початку ХІ ст. також поселення VII–VIII ст., два поселення Х ст. 

і курганний могильник.  

У Х ст. на Волині зʼявляється нова людність, яка прийшла з півдня, 

вірогідно, із межиріччя Південного Бугу і Дністра, а також, можливо, з 

Подунавʼя. Основною причиною цього переселення, очевидно, був тиск 

кочівників, зокрема печенігів. Міграційні процеси були одним із важливих 

чинників формування племінного об’єднання волинян на територіях, де на 

початку раннього середньовіччя існував дулібський союз племен. 
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РОЗДІЛ 3. ПОГОРИНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА  

(ДРУГА ПОЛОВИНА Х – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІV СТ. 

 

 

У другій половині Х ст. землі волинян та білих хорватів у Прикарпатті 

стають зоною зіткнення політичних інтересів молодих слов’янських держав – 

Чехії, Польщі та Русі. Повість минулих літ згадує про похід київського князя 

Володимира в 981 р. на захід і про захоплення ним Червенських міст, тобто 

земель між ріками Західним Бугом і Вепром [118, с. 58]. З цього часу територія 

волинян була включена до складу Київської Русі [458, с. 127; 751, с. 49–50].  

У кінці Х ст. новозбудований Володимир стає центром удільного 

княжіння, з літописного повідомлення під 988 р. дізнаємось, що тут княжив 

Всеволод Володимирович [118, с. 83]. Після смерті Володимира Святославича 

(1015 р.), у часи боротьби між його синами за Київ, Забужжя було захоплене 

Польщею, однак у 1030–1031 рр. Ярослав Мудрий повернув його до складу 

Київської Русі [751, с. 50, 80]. У кінці Х – на початку ХІ ст. на цих землях 

починається будівництво військових фортець, які були центрами утвердження 

влади київського князя і започаткували формування нової адміністративно-

територіальної структури Волинської землі [365, с. 27–37, 41; 629, с. 125–127]. 

В ХІ ст. Володимир був територіально-адміністративним центром не 

лише Волині, а й усіх південно-західних земель Русі. Тільки у 80-х роках ХІ ст. 

цей уділ розділено на дві частини – у Прикарпатті утверджуються 

Ростиславичі, а  Володимир великий київський князь Всеволод віддає Ярополку 

Ізяславичу, якого згодом змінює Давид Ігоревич. На рубежі ХІ і ХІІ ст. 

Володимирське князівство включало території з містами Сутійськ, Бужеськ, 

Белз, Червен, Всеволож, Турійськ, Шеполь, Луцьк, Перемиль. Погориння в цей 

час входило до складу Київського князівства.   
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Аналіз писемних джерел дозволив історикам зробити висновок, що в 

період формування Руської держави з центром у Києві, в ІХ–ХІ ст. 

давньоруське суспільство пройшло дві стадії свого розвитку – родоплемінну і 

ранньофеодальну [367, с. 34–35; 744, с. 24–35]. Державна територія росла 

шляхом поширення данини і суду на підвладні племінні союзи і княжіння [458, 

с. 217]. Розвиток феодалізму характеризується перш за все як процес 

формування певної системи землеволодіння і землекористування [401, с. 112, 

270–273]. Становлення феодальних відносин означало, що земельні володіння 

належать державі і роздавалися великим князем чи володарем окремої 

літописної землі, але не просто як приватним володарем, а як носієм державних 

символів. Права володаря як великого князя київського, так і князів інших 

удільних земель, залежали від володіння удільним столом. Тобто такий 

«державний» феодалізм характеризується виростанням землеволодіння із 

відносин панування [244, c. 170; 744, 174]. На відміну від повної, відчужуваної 

власності (аллоду), що була характерною для феодальної Західної Європи, на 

першому місці у Східній Європі знаходилась власність умовна, тимчасова, 

невідчужувана (бенефіцій). У давньоруських поглядах на суть державної влади 

домінувала переконаність у тому, що субʼєктом влади із тісно повʼязаною з нею 

земельною власністю був не оди якийсь зверхник, а весь князівський рід 

Рюриковичів, по відношенню до якого окремий його представник виступав у 

ролі тимчасового володаря певних територій [744, с. 76–77, 160, 174].  

 

3.1. Літописні повідомлення про Погориння  

 

Землі над р. Горинню починаючи з кінця ХІ ст. неодноразово згадуються 

в літописах як окреме територіальне утворення «Погорина», «Погоринські 

міста». Такі визначення окремих регіонів за басейнами рік були поширені в 

середньовіччі, у Південній Русі відомі також літописні «Поросся», «Посулля», 

«Подесення», «Посейм’я». 
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Уперше Погорина названа як частина волості київського князя 

Святополка Ізяславича, який, виправдовуючись перед Володимиром 

Мономахом та іншими князями за осліплення в листопаді 1097 р. Василька 

Ростиславича, пояснював: «Розповів мені Давид Ігоревич: «Василько брата тобі 

убив, Ярополка, і тебе він хоче вбити, і зайняти волость твою, Туров, і Пінськ, і 

Берестій, і Погорину» [115, с. 150; 109, с. 237]. Повідомлення про Погорину й 

погоринські міста знову трапляються в описі подій середини ХІІ ст. [109, с. 

403–405].  

У басейні р. Горині знаходились щонайменше 13 літописних поселень 

(рис. 70): Дорогобуж (рік першої згадки – 1084), Пересопниця (1149), Острог 

(1100), Чемерин (1149), Зарічеськ (1151), Мильськ (1151), Шумськ (1149), 

Тихомль (1152), Вигошев (1152), Гнійниця (1152), Ізяславль (1240), Дубровиця 

(1183), Степань (1292). Тісно звʼязаними з Погоринням були також Корчеськ 

(1150) і Сапогинь (1151), розміщені в межах Волинської височини відповідно 

на річках Корчику і Ставах, лівих притоках Случі.  

При висвітленні подій кінця ХІ – початку ХІІ ст. літописи неодноразово 

згадують у Погоринні Дорогобуж. Перше повідомлення про нього знаходимо в 

«Повісті минулих літ» у розповіді про події 1084 р. Тоді великий київський 

князь Всеволод Ярославич віддав місто у володіння Давиду Ігоревичу, внуку 

Ярослава Мудрого [109, с. 196]. Це повідомлення свідчить, що Дорогобуж стає 

центром удільного князівства. У літописі йдеться про вже існуюче поселення, 

яке виникло раніше. Підтвердження такому висновку знаходимо у «Правді 

Ярославичів» – кодексі юридичних норм, затвердженому в 1072 р. У статті 23 

«Правди» встановлено штраф («віру») обсягом 80 гривен за вбивство старшого 

конюха при стаді (мається на увазі слуга в князівському господарстві), а далі 

йде посилання на прецедент: «его же убиле Дорогобудьци» [120, с. 48]. Події, 

згадані у цій статті, вчені пов’язують з київським повстанням 1068 р. Тоді 

київський князь Ізяслав Ярославич змушений був утікати від народного гніву 
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на захід, до Польщі, а згодом повернувся із великим чужоземним військом і 

відновив свою владу в Києві [741, с. 324].   

У 1085 р. Давид Ігоревич переходить до Володимира-Волинського, де 

колись князював його батько. Цей перехід став можливим тому, що князь 

володимиро-волинський Ярополк Ізяславич виступив проти великого 

київського князя Всеволода Ярославича, і Ярополка вигнав за межі Русі син 

київського князя Володимир Всеволодович. У 1087 р. Ярополк помирився із 

Всеволодом Ярославичем і повернув собі Володимиро-Волинське князівство 

[118, с. 136]. Взамін Давид Ігоревич, можливо, отримав Дорогобуж [625, с. 200]. 

Невдовзі Ярополк вирішив приєднати до своїх володінь Прикарпаття, де 

князювали Володимир і Василько Ростиславичі. Але під час походу він був 

убитий біля Звенигорода 22 листопада 1087 р. [118, с. 136; 750, с. 93]. Убивство 

волинського князя було вигідним не тільки Ростиславичам, а й Давиду 

Ігоревичу, який знову отримав Володимиро-Волинське князівство. Його права 

на Волинь були підтверджені рішенням Любецького з’їзду 1097 р. [118, с. 170].  

У цей час Погориння разом із Дорогобужем уходило до київських 

володінь. Про це свідчать цитовані вище слова великого київського князя 

Святополка Ізяславича, сказані тоді, коли він виправдовувався перед 

Володимиром Всеволодовичем Мономахом та іншими князями за осліплення в 

листопаді 1097 р. Василька Ростиславича [109, с. 237]. Незабаром у Дорогобужі 

Святополк Ізяславич збирає своє військо, готуючись до війни з Давидом 

Ігоревичем. Звідти він рушив до Володимира-Волинського, щоб покарати 

винуватця осліплення Василька Ростиславича [118, с. 178]. Розпочалася нова 

міжусобна війна, яка тривала три роки. Для вирішення спірних питань князі 

зібралися 14 серпня 1100 р. на з’їзд в Увітичах. На цьому княжому зібранні 

Давид Ігоревич був позбавлений Володимира-Волинського. Йому дали Бужськ, 

Острог, Дубен і Чорторийськ та грошову компенсацію [118, с. 181–182]. Серед 

названих міст лише Острог розташований в басейні р. Горині.  
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Пізніше Святополк дав Давиду Дорогобуж [118, с.  182]. Після 

Увітицького з’їзду ім’я Давида Ігоревича надовго зникає зі сторінок літописів. 

Лише під 1111 р. повідомляється, що він брав участь у поході руських князів на 

половців [111, с. 289]. Помер Давид Ігоревич 25 травня 1112 р. в Дорогобужі. 

Його було поховано в Києві в церкві Пресвятої Богородиці Влахернської на 

Клові [118, с. 195]. 

Повідомлення про Погорину й погоринські міста знову трапляються в 

описі подій середини ХІІ ст. У Київському літописі під 1150 р. розповідається, 

що Ізяслав Мстиславич, внук Володимира Мономаха, був змушений відступити 

з Києва у звʼязку з наступом Юрія Довгорукого, але, йдучи до Володимира, 

«зайняв тоді Погорину і посадив сина свого Мстислава в Дорогобужі» [115, с. 

233; 109, с. 403]. Невдовзі Юрій Довгорукий віддає своєму сину Андрію Туров, 

Пінськ і Пересопницю. Ізяслав Мстиславич направляє до Андрія в 

Пересопницю посланців із проханням: «Мені отчини в Уграх нема, ні в Ляхах, 

тільки в Руській землі. Попроси-но мені в отця волость Погорину» [115, с. 234; 

109, с. 404–405].  

У 1154 р. помирає великий київський князь Ізяслав Мстиславич і в Києві 

утверджується знову Юрій Довгорукий. 1157 р. він робить спробу вигнати з 

Володимира-Волинського Мстислава Ізяславича, щоб посадити там свого 

племінника Володимира Андрійовича. Здійснити цей задум Юрію не вдалося, 

тому він віддає Володимиру Андрійовичу «…Дорогобуж, і Пересопницю, і всі 

погоринські городи, а сину своєму Борисові дав Туров» [115, с. 269; 109, с. 487–

488]. 

В середині XII ст. у зв’язку з боротьбою за київський стіл Юрія 

Довгорукого та Ізяслава Мстиславича знову досить часто згадується Дорогобуж 

і, також названі інші Погоринські міста – Пересопниця, Шумськ, Чемерин, 

Корчеськ, Зарічеськ, Мильськ, Сапогинь, Тихомль, Вигошев, Гнійниця. Як 

тільки Юрію вдавалося оволодіти Києвом, а Ізяслав змушений був відступити 

на Волинь, між ними виникав конфлікт за порубіжне Погориння та його головні 
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центри – Дорогобуж і Пересопницю. Кожен із суперників намагався посадити 

тут свого сина чи союзного князя. Через нестабільну політичну ситуацію від 

1149-го до 1154 р. в Погоринні змінюється сім удільних князів. 

У 1149 р. в Погоринні (у Пересопниці) князював В’ячеслав 

Володимирович [109, с. 387]. Йому тоді ж належав і Дорогобуж, як це 

простежується зі звернення В’ячеслава до Юрія Довгорукого в 1151 р.: «…А ти 

ж – Київ собі, а іще до того Пересопницю і Дорогобуж у мене одняв єси. І ти 

мене так само сильно обидив, а мені один Вишгород  дав єси…» [115, с. 244; 

109, с. 429]. 

Пересопниця в середині ХІІ ст. неодноразово на короткий час ставала 

центром удільного князівства. Тут княжили сини Юрія Довгорукого Гліб, 

Мстислав і Андрій. Під 1150 р. літописець повідомляє, що Юрій Довгорукий, у 

той час великий київський князь, віддає Пересопницю і Дорогобуж своєму 

синові Глібу [109, с. 395]. Ізяслав Мстиславич вигнав Гліба, потім захопив Київ, 

але не зміг там утриматися. Відступивши на Волинь, він зайняв Погорину й 

посадив у Дорогобужі свого сина Мстислава [109, с. 403]. Та невдовзі союзник 

Юрія, галицький князь Володимир, по дорозі з Києва вигнав Мстислава 

Ізяславича [109, с. 403–404].  

Восени 1150 р. Юрій Довгорукий віддав своєму синові Андрію міста 

Туров, Пінськ і Пересопницю. Андрій сів у Пересопниці [109, с. 404]. Він 

укріпив місто, тому суперник Юрія Довгорукого – Ізяслав Мстиславич, який з 

великим угорським військом підійшов із Володимира до Пересопниці, вирішив 

обійти її й рушив до Дорогобужа. Жителі міста вийшли назустріч князю, що 

підійшов із дружиною й угорським військом. Вони просили Ізяслава не 

заподіяти місту лиха. Князь заспокоїв дорогобужців, військо оминуло 

Дорогобуж і, перейшовши Горинь, рушило до Корчеська [109, с. 409–410]. 

Розповідаючи про події 1151 р., літописці називають дорогобузьким 

князем Володимира Андрійовича, внука Володимира Мономаха [109, с. 441]. 

Під 1153 р. літопис повідомляє, що в Дорогобужі княжив Володимир 
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Мстиславич, а його двоюрідний брат Володимир Андрійович тримав Берестя 

[109, с. 465–466]. Володимир Мстиславич міг отримати волость у Погоринні в 

попередньому році. Тоді саме біля Дорогобужа він зустрівся з Ізяславом 

Мстиславичем, який ішов з військом на Володимира Галицького [109, с. 446]. А 

від 1157 р. до 1171 р. Дорогобуж був центром Погоринської волості 

Володимира Андрійовича [109, с. 487–488, 519]. 

Під 1149 р. в літописах уперше згадується Шумськ. Тоді до нього 

підійшов галицький князь Володимир Володаревич, щоб допомогти Юрію 

Довгорукому (на той час київському князю) у боротьбі з волинським князем 

Ізяславом Мстиславичем [109, с. 387]. Скориставшись міжусобною війною, 

Володимир Володаревич захопив міста у верхній течії Горині, зокрема й 

Шумськ. Під 1152 р. літопис повідомляє: Ізяслав Мстиславич, утвердившись у 

Києві, за допомогою союзних угорських військ змусив галицького князя 

поклястися на хресті, що він поверне захоплені волості Руської землі. Згодом 

Ізяслав Мстиславич «послав посадників своїх у городи, що про них був цілував 

хреста Володимир, – у Бужськ, у Шумськ, у Тихомль, у Вигошев, у Гнійницю. 

Та не дав їх Володимир» [115, с. 254;109, с. 454]. На початку 1154 р. Ізяслав 

Мстиславич зустрівся біля Тихомля із союзними князями, готуючись до війни 

із галицьким князем Ярославом Володимировичем [109, с. 465]. 

З літописних джерел ми дізнаємося лише про короткий період ранньої 

історії Корця, у межах 1150–1155 рр. Перші повідомлення про місто 

зʼявляються в розповіді про боротьбу за Київ Юрія Довгорукого та Ізяслава 

Мстиславича. Перебуваючи на Волині, Ізяслав Мстиславич уважав Погориння 

частиною свого уділу, а рубіж із володіннями київського князя визначав на схід 

від Корчеська. Про це свідчить один з епізодів міжкнязівської усобиці. У 1150 

р. Ізяслав Мстиславич із Луцька несподівано напав на Гліба Юрійовича, який 

тоді княжив у Пересопниці й Дорогобужі. Захоплений зненацька в Пересопниці 

Гліб «виїхав і поклонився Ізяславу. Ізяслав же позвав його до себе на обід і, тут 

пообідавши, узяв його звідти з собою до Дорогобужа, а там приставив до нього 
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сина свого Мстислава [провести його] до [города] Корчеська. І тоді, провівши 

його за Корчеськ, сказав йому Мстислав: «Поїдь же брате до отця свойого. А то 

волость отця мойого і моя – по Горину» [115, с. 230; 109, с. 395–396]. Під час 

опису подій 1151 р. згадуються жителі Корчеська, що зустрічали військо 

Ізяслава Мстиславича, яке йшло до Києва: «і корчани також, вийшовши з 

радістю, поклонилися йому, Ізяслав же проминувши город здалеку от города, 

став на ріці [Корчику], не дійшовши [до ріки] Случі» [115, с. 236; 109, с. 410]. 

Після того, як у 1154 р. помер Ізяслав Мстиславич, Юрій Довгорукий, 

утвердившись у Києві, відновлює контроль над Погоринням. У літописній 

статті під 1155 р. повідомляється, що він дає Корчеськ Ізяславу Давидовичу із 

чернігівських князів [109, с. 482]. 

У літописі під 1151 р. уміщено розповідь про те, як дорогобузький князь 

Володимир Андрійович «пригостив» Мстислава Ізяславича, який вів угорське 

військо на допомогу батьку до Києва. Він вислав багато питва і попередив 

князя про наближення ворожого війська на чолі з Володимиром Володаревичем 

галицьким. Однак на попередження Володимира Андрійовича угри не звернули 

уваги і їх, п’яних, перебили галицькі воїни біля Сапогиня [109, т. ІІ, с. 441].  

Володимир Андрійович тривалий час княжив у Дорогобужі. У 1169 р. він 

розібрав моста на р. Горині й не пустив до себе в Дорогобуж Володимира 

Мстиславича [109, с. 537]. Спробу відібрати Дорогобуж у Володимира 

Андрійовича зробив Мстислав Ізяславич, коли у 1169 р. змушений був 

покинути Київ і, повертався на Волинь. Але місто захопити не вдалося, «і вивів 

він [жителів] города Шумська, і послав [їх] до [города] Володимира [і] 

посадника Паука, кормильця Володимирового, він туди ж послав. І багато 

інших городів розоривши і спаливши, він вернувся до себе» [115, с. 296; 109, 

с. 546]. 

Володимир Андрійович помер у Дорогобужі 28 січня 1170 р. Почувши 

про його смерть, до міста підступив Володимир Мстиславович. Його не хотіли 

пускати в місто, і тоді він поклявся воєводі Славну Борисовичу з дружиною і 
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княгині, що не зробить їм зла. Та коли Володимир Мстиславович увійшов у 

Дорогобуж, то порушив цю клятву, пограбував майно покійного й прогнав 

княгиню з міста [109, с. 546–547]. 

У лютому 1171 р. Володимир Мстиславич зайняв київський стіл, а в 

Дорогобужі залишив свого сина Мстислава. Про те, як довго князював останній 

у Дорогобужі, літописи не повідомляють. Батько його помер у Києві 10 травня 

1171 р. [109, с. 566–567]. Без отчої підтримки Мстислав не міг бути серйозним 

суперником для волинських князів. Із літописного повідомлення під 1183 р. 

довідуємося, що в Дорогобужі сидів Інгвар, син луцького князя Ярослава 

Ізяславича [109, с. 633]. Отже, у цей час Дорогобузька волость уже перебувала 

у складі Луцького князівства.  

У середині – третій чверті ХІІ ст. Погориння залишалося у складі 

Київської землі. Найбільші адміністративні центри цієї території – Дорогобуж і 

Пересопниця знаходились у середній течії р. Горині, в межах Волинської 

височини. До 70-х років XII ст. найбільш тривалими в Дорогобужі були 

княжіння Давида Ігоревича (1100–1112 рр.) і Володимира Андрійовича (1157–

1170 рр.) [109, с. 250, 273, 487, 488, 546]. На Волинській височині згадуються 

також Чемерин, Зарічеськ, Мильськ, Сапогинь, Корчеськ. У верхній течії р. 

Горині, в межах Північно-Подільської височини, знаходились Шумськ, 

Тихомль, Вигошев, Гнійниця. У нижній течії р. Горині в літописах є непряме 

повідомлення про Дубровицю. Під 1183 р. названий Дубровицький князь Гліб 

Юрійович [109, с. 631]. 

В останній чверті ХІІ ст. Погориння (крім Дубровицького князівства) 

остаточно переходить під владу волинських князів. Вище вже відзначалося, що 

в 1183 р. в Дорогобужі сидів Інгвар, син луцького князя Ярослава Ізяславича. 

Волинським князям належав і Каменець. У 1196 р. Роман Мстиславич послав 

своїх людей у Полонний і звідти повелів пустошити волость Давида 

Ростиславича і Ростислава Рюриковича. У відповідь на це Володимир 

Ярославич з Мстиславом Мстиславичем Удатним «…попустошив і попалив 
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волость Романову довкола [города] Перемиля, а Ростислав Рюрикович, 

поїхавши звідси з Володимировичами [Мстиславом, Ростиславом і 

Святославом] і з чорним клобуком, попустошили і попалили волость Романову 

довкола Каменця» [115, с. 361; 109, с. 698]. Пізніше в Каменці перебували 

малолітні Василько і Данило Романовичі з матірʼю – княгинею Анною [103, с. 

83]. 

На початку ХІІІ ст. центрами удільних княжінь у Погоринні названі 

Пересопниця і Дорогобуж. Під 1208 р. у літописі йде мова про те, що Інгвар 

Ярославич, князь луцький, послав свого сина на підмогу Данилу Романовичу з 

багатьма воїнами з Дорогобужа й Шумська [109, с. 725]. Пересопницею володів 

Мстислав Ярославич Німий, про це Галицько-Волинський літопис повідомляє 

під 1206 р. [109, с. 725]. Згодом він перейшов до Луцька, але залишив за собою 

і Пересопницьку волость. Після смерті Мстислава Німого та його сина, від 1227 

р. починається заключний період літописної історії міста, який охоплює другу 

чверть ХІІІ ст., коли Пересопницьку волость у складі Луцького уділу було 

приєднано до Волинського князівства Данила і Василька Романовичів [109, с. 

751]. Багато волинських міст було розорено взимку 1240–1241 рр. під час 

походу військ Батия через землі Південної Русі на захід. Вірогідно, така доля 

спіткала й Пересопницю, хоча в писемних джерелах про це немає згадки. Однак 

у Галицько-Волинському літописі під 1246 р. є повідомлення про напад на 

Пересопницьку волость литовського війська, яке Данило і Василько Романовичі 

зустріли та розгромили біля Пінська [109, с. 797].  

Якийсь час центром удільного княжіння був Шумськ, у літописах є згадка 

про шумського князя Святослава, вірогідно, сина Інгвара Ярославича, який 

загинув 1223 р. в битві на Калці [115, с. 381; 220, с. 496]. У літописному 

повідомленні під 1231 р. розповідається, як війська Данила Галицького та його 

брата Василька зустрілися біля Шумська з угорськими загонами, які вів 

королевич Андрій. Відбулася велика битва, і угри, зазнавши відчутних втрат, 

відступили до Галича [109, с. 767]. У 1259 р. під час вторгнення на територію 
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Галицько-Волинського князівства великого монгольського війська під 

проводом Бурондая, Василько Романович із Левом Даниловичем біля Шумська 

змушені були зустрічати цього грізного полководця [109, с. 849–850]. 

Важливими військово-адміністративним центрами у верхній течії р. 

Горині були Тихомль і Каменець. Під 1211 р. Галицько-Волинський літопис 

повідомляє, що Данило й Василько Романовичі з допомогою польського 

війська забрали Тихомль та Перемиль від Олександра Всеволодовича «і 

княжили обидва з матірʼю своєю у ньому, а на [город] Володимир поглядаючи» 

[115, с. 374; 109, с. 730].  

У 1227 р. угорський королевич Андрій зайняв галицькі міста Перемишль, 

Звенигород, Теребовлю, а потім рушив до Горині й захопив Тихомль, але був 

зупинений біля Кременця [109, с. 748–749]. Під 1233 р. літописець продовжує 

розповідь про військове протистояння Данила Галицького з угорським 

королевичем Андрієм. Союзниками Данила були київський князь Володимир 

Рюрикович, новгород-сіверський князь Ізяслав Володимирович і половецький 

хан Котянь. Ізяслав Володимирович не дотримав слова: «учинив обман і звелів 

[військам своїм] пустошити землю Данилову, і вони взяли Тихомль і 

вернулися» [115, с. 390; 109, с. 770]. 

У 1228 р. Володимир Рюрикович з Михайлом Всеволодовичем 

Чернігівським і ханом Котяном «…прийшли вони до Каменця, –  Володимир 

же з усіма князями, і Михайло з усіма князями, і куряни, і піняни, і новгородці, 

і туровці, – і обложили Каменець» [115, с. 384; 103, с. 94–95]. Проте Данилу 

Романовичу вдалося помиритися з половецьким ханом Котяном і той рушив 

грабувати Галицьку землю, а Володимир Рюрикович і Михайло Всеволодович 

не досягнувши нічого, вернулися. 

Найбільш інформативними для локалізації Каменця в Погоринні є 

повідомлення Галицько-Волинського літопису за 1235-й і 1240 рр. У літописній 

статті під 1235 р. розповідається, як галицьке військо та болохівські князі 

вторглися у володіння Данила Галицького й «спустошили вони по [ріку] 
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Хомору, і пішли до Каменця. Взявши здобич велику, вони пішли [звідти]». Тоді 

Данилові бояри з підмогою, яка прийшла від київського князя Володимира 

Рюриковича, виїхали з Каменця, наздогнали нападників і «переможені були 

невірні галичани, і всі князі болохівські схоплені були і привели їх у 

Володимир до князя Данила» [115, с. 391; 103, с. 104]. 

Під 1240 р. літописець, розповідаючи про похід монгольського війська на 

захід через землі Волинського князівства, відзначив, що Батий затримався біля 

добре укріпленого Колодяжина й обманом здобув фортецю, а далі були взяті 

Каменець та Ізяславль, а от Кременець і Данилів монголо-татарам захопити не 

вдалося [103, с. 109]. 

Після монголо-татарських погромів середини XIII ст. у Галицько-

Волинському літописі із Погоринських міст згадується лише Степань. Запис 

про події 1292 р. свідчить, що місто було центром удільного князівства: «Тої ж 

зими преставився степанський князь Іван, син Глібів. І плакали за ним усі люди, 

од малого і до великого, і став княжити замість нього син його Володимир» 

[115, с. 452; 109, с. 938].  

Як окреме територіальне утворення Погориння вперше назване в Повісті 

минулих літ під 1097 р. У кінці ХІ – на початку ХІІ ст. головним містом тут був 

Дорогобуж, у 1084 р. він став центром удільного княжіння Давида Ігоревича. 

Знову повідомлення про Погорину й погоринські міста трапляються в описі 

подій середини ХІІ ст. У зв’язку з боротьбою за київський стіл Юрія 

Довгорукого та Ізяслава Мстиславича досить часто згадується Дорогобуж і 

Пересопниця, а також названі Шумськ, Чемерин, Корчеськ, Зарічеськ, Мильськ, 

Сапогинь, Тихомль, Вигошев, Гнійниця.  

У середині – третій чверті ХІІ ст. погоринські міста перебували у складі 

Київської землі. А в останній чверті ХІІ ст. Погориння (за виключенням 

Дубровицького князівства) остаточно переходить під владу волинських князів. 

У першій половині ХІІІ ст. центрами удільних княжінь у Погоринні названі 

Пересопниця, Дорогобуж, Шумськ. Важливими військово-адміністративним 



192 

 

 

центрами у верхній течії р. Горині були Тихомль і Каменець. Розповідаючи про 

похід монгольського війська на захід через землі Волинського князівства 

взимку 1240–1241 рр., літописець згадує погоринське місто Ізяславль, а стаття 

за 1292 р. розповідає про степанських князів Івана Глібовича та його сина 

Володимира Івановича. Найбільше літописних поселень зосереджено в 

середній течії р. Горині в межах Волинської височини (7), ще 6 локалізовані у 

верхній течії в межах Північно-Подільської височини, а в нижній течії, в 

поліських районах названо лише два поселення. 

 

3.2. Основні категорії памʼяток  

 

3.2.1. Городища кінця Х – початку ХІІ ст. 

У басейні р. Горині нараховується 37 городищ із культурним шаром ХІ 

ст. (табл. Б12; Б13). Із них 21 укріплення знаходиться у середній течії Горині, у 

межах Волинської височини (рис. 71; 72), у верхній течії Горині – 12 і в межах 

Волинського Полісся – чотири. Матеріали Х ст. виявлені на 34 городищах, із 

них сім були покинуті в кінці Х ст. чи на початку ХІ ст., а інші 

використовувалися в ХІ ст. Більшість таких городищ – це залишки укріплень 

волинян періоду племінного княжіння, які зберегли своє значення після 

входження Погориння до складу Київської Русі. Однак уже в другій половині Х 

ст. зʼявляються нові фортеці, такі як Дорогобуж, Листвин. На рубежі Х і ХІ ст. 

чи в першій половині ХІ ст. було збудовано ще дев’ять фортець. Серед них – 

укріплення літописних поселень Тихомль у верхівʼях р. Горині, Мильськ у 

середній течії р. Усті та не згадані в літописах Вільгір, Рівне (Басів Кут), 

Клевань, Одеради. Про інші городища (Борщівка, Пахині, Сураж) недостатньо 

інформації, тому віднесення їх до цієї групи городищ залишається сумнівним.  

Аналіз планування та розмірів городищ ХІ ст. дозволяє виявити певну 

ієрархію укріплених поселень (табл. Б14). Виділяються складним плануванням, 

великою площею (2,5–10 га) і розмірами дитинців (понад 1 га) городища Бриків 
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(літописний Шумськ), Дорогобуж, Дермань, Новомильськ (літописний 

Мильськ), Листвин, Жорнів, Пересопниця.  

До другої групи входять складні городища площею 1–3 га із невеликим 

мисовим майданчиком (дитинцем) площею до 0,5 га: Михнів, Зіньки, Острог, 

Томахів, Гоща, Грабів, Клевань. 

Великі городища з одним укріпленим майданчиком у Розважі (1,5 га) і 

Козлині (2 га) віднесені до третьої групи. Фортеця в Розважі розташована за 3 

км на північ від Острозького городища. Таке близьке розміщення двох 

укріплень, які сусідили наприкінці Х–ХІ ст., можливо, було викликане 

відмінними їх функціями. За археологічними джерелами Острог наприкінці І 

тис. н. е. характеризується як велике племінне поселення зі складною 

структурою, а городище в Розважі могло бути місцем перебування дружинників 

київського князя. Добре відомим прикладом таких парних поселенських 

комплексів є Шестовиці й Чернігів на Десні [642, с. 315; 452, с. 146–149].  

Інші прості фортеці, які віднесені до четвертої групи, мають площу до 

0,7 га. Вони, як і городища другої групи, були військовими й територіально-

адміністративними центрами округів. Більшість із них виникла ще в часи 

існування племінного княжіння волинян, а окремі були збудовані в період 

активного державотворення.  

У сучасних наукових дослідженнях, присвячених історії Київської Русі, 

загальноприйнятною є думка про тісний взаємозвʼязок процесів становлення 

держави і міст [741, с. 11; 481, с. 93; 751, с. 5]. Комплекс міських ознак не 

зʼявляється одномоментно, а формується за певний часовий проміжок, до того 

ж виявити їх досить важко, потрібні масштабні археологічні розкопки. Але 

однією з характерних міських ознак у середньовіччі є наявність укріплень, тому 

дослідження укріплених поселень кінця Х–ХІ ст. дозволяють простежити ранні 

етапи урбанізаційного процесу і виявити ознаки утвердження влади Києва в 

регіонах. Археологи особливу увагу звертають на значні за розмірами 

городища, оскільки величина укріпленої площі є однією з найважливіших 
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ознак, які характеризують поселення, як правило, розміри його заселеної 

території прямо повʼязані з чисельністю жителів. П.О. Раппопорт уважав, що 

міський характер поселень з укріпленою площею понад 3 га виявляється досить 

чітко, а от соціальний тип невеликих городищ площею від 1 до 3 га установити 

значно важче [629, с. 187–190]. А.В. Куза запропонував до міських поселень 

відносити укріплення з мінімальною площею 2,5 га [373, с. 56]. На думку М.П. 

Кучери, городища площею 2–4 га належать до залишків поселень міського 

типу, а наступна категорія «малі міста» обʼєднує укріплені поселення площею 

від 4 до 10 га [392, с. 177].  

П.П. Толочко поділив давньоруські міста за розмірами на чотири групи, 

причому до четвертої групи він запропонував віднести дрібні городки площею 

від 1 до 2,5 га, до третьої – міста, укріплена площа яких дорівнювала від 2,5 до 

10 га, до другої – міста площею від 10 до 50 га і до першої – найбільші міста 

площею понад 50 га [751, с. 197]. 

Як бачимо, дослідники розглядають площу 1–2,5 га як мінімальну для 

міських поселень часів Київської Русі. Проаналізуємо дані про городища в 

басейні р. Горині зі складним плануванням, на яких виявлено культурні 

нашарування кінця Х–ХІ ст. Їх нараховується 16, у тому числі на Волинській 

височині – 12. Наголосимо, що лише два укріплення мають площу, меншу від 1 

га (Лози і перше городище в Томахові), а розміри інших перевищують 2 га. Ці 

памʼятки поділяємо на дві групи за розмірами дитинців: 1) із дитинцем площею 

від 0,1 до 0,5 га (Михнів, Зіньки, Острог, Глибочок, Гоща, Грабів, Клевань); 2) 

із дитинцем площею понад 1 га (Бриків, Дорогобуж, Дермань, Новомильськ, 

Листвин, Жорнів, Пересопниця).  

Детальніше схарактеризуємо складні укріплення з дитинцями площею 

понад 1 га. Ця група викликає особливий інтерес, адже до неї належать 

городища чотирьох літописних поселень – Дорогобужа, Пересопниці, 

Шумська, Мильська. Окрім того, сюди включені не згадані в літописах фортеці 

в селах Жорнові й Листвині на р. Стублі, Дермані у верхівʼях р. Усті. 
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Характеристика згаданих літописних поселень подана в підрозділі 3.3, а нижче 

ми зупинимося на аналізі археологічних джерел, здобутих під час досліджень 

Жорнівського й Листвинського городищ. Вони привертають до себе увагу ще й 

тому, що обидві фортеці були покинуті наприкінці ХІ – початку ХІІ ст., на їх 

майданчиках виявлені добре збережені культурні нашарування та обʼєкти Х–ХІ 

ст., а їх планова структура не зазнала cуттєвих змін у наступні історичні 

періоди.  

Жорнівське городище розміщене в середній течії р. Стубли, воно займає 

мис, що підвищується на 60 м над заплавою річки. Фортеця була захищена 

складною системою оборонних ліній, її загальна укріплена площа – 7 га 

(рис. 73). На сьогодні 40 % площі городища зруйновано кар’єром. Краще 

збереглося невелике укріплення біля північно-східного краю мису, воно 

чотирикутне в плані, з округленими кутами, розмірами 45×37 м, майданчик 

оточений по периметру валом, його сучасна висота 1,0–1,5 м (рис. 73, 1). У 

центрі майданчика раніше були помітні сліди западини, очевидно, на місці 

давнього колодязя [680, с. 47]. Другий майданчик мав розміри 100–150×200 м і 

був захищений по периметру потужним валом і ровом (рис. 73, 2). На цих двох 

майданчиках виявлені культурні нашарування Х–ХІ ст. [564]. З напільної 

південно-східної сторони збереглися ще дві лінії оборони, кожна на гребені 

височини включає два паралельні вали і рови, а на північному схилі – по 

одному валу з ровом. На ділянках, захищених зовнішніми оборонними лініями, 

не виявлено словʼяно-руського культурного шару. На терасі, що на північ від 

городища, є поселення ІХ–ХІ ст. площею понад 4 га (рис. 73, 3). 

Під час обстеження пам’ятки в 1933 р. І. Савицька і Л. Савицький зібрали 

не тільки гончарну, а й ліпну ранньослов’янську кераміку, яку Л. Раугут 

датував VІ–VІІ ст. [842, s. 257]. Але профілювання горщиків та наявність 

хвилястого орнаменту на плічках дає нам змогу віднести ці матеріали до 

райковецької культури й датувати їх VІІІ–ІХ ст. Ці знахідки свідчать про те, що 

територія мису була заселена не пізніше ІХ ст.  
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У 1986–1987 рр. були проведені рятівні розкопки біля північно-східного 

краю другого укріпленого майданчика. На ділянці виявлено внутрішній край 

оборонного валу, повністю досліджено три житла-напівземлянки: більш раннє з 

піччю-кам’янкою датоване Х ст., а два інші, з печами, складеними з каміння на 

глиняному розчині, містили матеріали ХІ ст. (рис. 74, 1) [564, с. 62–65].  

Простежено два етапи будівництва оборонного валу великого мисового 

майданчика городища (рис. 74, 2). Спочатку було насипано із материкового 

суглинку вал на природному схилі нижче від краю майданчика, його ширина 

становила близько 12 м, а висота досягала 5 м. Згодом було підсипано 

внутрішній схил валу, так що утворилася майже горизонтальна тераса 

завширшки 18–20 м. Під час розкопок під нею виявлено культурний шар і 

житло Х ст., а на терасі досліджені житлові та господарські будівлі ХІ ст. Ці 

спостереження дозволяють датувати реконструкцію валу великого мисового 

майданчика кінцем Х – початком ХІ ст. А укріплення малого мисового 

майданчика збудували пізніше, близько середини ХІ ст., на останньому етапі 

розвитку фортеці [564, с. 61–62].  

У колекції археологічних знахідок із розкопок на городищі, окрім уламків 

глиняного гончарного посуду, є знаряддя праці та побутові речі, зброя й 

предмети військового спорядження: наконечники стріл, деталь руків’я меча, 

острога, уламки мідних казанів, підвіска-амулет у формі бойової сокири [581, с. 

154–157].  

Ланцетоподібний черешковий наконечник стріли з упором (тип 62 за 

А.Ф. Мєдвєдєвим) має пропорції пера 1:6, що є характерною ознакою для 

виробів ІХ – першої половини ХІ ст. [428, с. 73–74]. А бронебійний наконечник 

стріли належить до типу 83 і датується ХІ ст. [428, с. 81]. 

Знайдена острога належить до типу І за класифікацією А.М. Кірпічнікова, 

у таких виробів шип і скоба лежать в одній горизонтальній площині; шип 

сигароподібний, із поясками при основі, петлі прорізні прямокутні. Більшість 
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таких шпор датовані ХІ–ХІІ ст. [328, с. 63–64]. Виріб із Жорнівського городища 

прикрашений інкрустацією, виконаною дротом із кольорового металу.  

Бронзова підвіска-амулет у формі бойової сокири належить до оберегів, 

які побутували на Русі в ХІ – на початку ХІІ ст. [185, с. 121–122; 415, с. 48]. 

Натільний мідний хрестик раннього типу на лицевій стороні має рельєфне 

зображення розіпʼятого Хреста, вдягненого в довгий хітон, із хрестоподібною 

повʼязкою на грудях. На землях Київської Русі такі хрести поширилися із 

Великої Моравії, найбільш ранні знахідки з Новгорода датовані Х ст., а основна 

маса виробів належить до ХІ ст. [684]. 

Наведені характеристики окремих знахідок указують на те, що в ХІ ст. у 

фортеці перебували воїни-дружинники. Після реконструкції на рубежі Х–ХІ ст. 

заселеним був великий мисовий майданчик, а на північ від нього на терасі 

розміщувалося неукріплене поселення. Жорнівська фортеця занепала після 

воєнного погрому на рубежі ХІ і ХІІ ст. Про це свідчать велика кількість 

різноманітних речей, зокрема й цілих (вони трапилися в найбільш пізніх 

будівлях), і знахідка скарбу срібних прикрас [484, с. 137–138].   

Листвинське городище, розташоване на мисі у верхів’ях струмка, 

лівобережного допливу р. Стубли, складається з двох укріплених майданчиків – 

дитинця й окольного міста (рис. 75) [629, с. 60–62]. Дитинець яйцеподібний у 

плані (180×140 м), площею близько 2 га, по периметру оточений валом 

заввишки 2–3 м, а з напільної (західної) сторони – до 5 м. Тут же проходить рів, 

який продовжується з південної сторони, а з північної сторони на схилі мису 

влаштовано терасу. З напільної сторони дитинець додатково захищений 

прямолінійним відрізком валу заввишки до 3 м та ровом. Другий укріплений 

майданчик розмірами 350×150 м лежить на височині на захід від дитинця, з 

напільного боку він захищений прямолінійним відрізком валу заввишки до 2 м 

та ровом. Уся площа фортеці – 7,5 га. Поряд із городищем виявлено сліди 

синхронних селищ, одне з них займало схил балки на північ від фортеці, інше 

лежало на схід від городища на мисі в урочищі Гострий Горб. 
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У 70-х – на початку 90-х років ХХ ст. розкопки пам’ятки проводила 

експедиція Львівського державного університету ім. І. Франка. На другому 

майданчику городища було відкрито близько 20 будівель, переважно жител-

напівземлянок із печами-кам’янками. Виявлено сліди залізообробного та 

косторізного ремесел. Рештки наземних будівель розкопані також на дитинці 

[790, с. 23–38]. Серед речових знахідок слід виокремити серію деталей орних 

знарядь (чересла, наральник). У колекції є зброя й предмети спорядження воїнів 

– наконечники стріл та списів, остроги. Керамічний матеріал та інші категорії 

знахідок дають змогу датувати пам’ятку Х–ХІ ст. Підкреслимо, що на городищі 

знайдено предмети озброєння і деталь упряжі, характерні для балтійського 

регіону.  

Вістря списа з дитинця зі збірки В.Б. Антоновича, що зберігається в 

Національному музеї історії України, має ланцетоподібне перо з долом та 

«крильця» на нижній частині втулки. Його довжина – 50 см, перо завширшки 

6 см, діаметр тулії – 4,5×4 см. Виріб типовий для Західної і Центральної 

Європи. У Північній Європі списи з такими вістрями, відомі в «епоху вікінгів», 

належать до типу «В» за Я. Петерсеном. В.М. Зоценко датує знахідку з 

Листвина за хронологією пам’ятки другою половиною Х – початком ХІ ст. 

[306, с. 98]. 

Наконечник піхов меча походить із культурного шару дитинця, із 

розкопок М.А. Пелещишина в 1971 р. Він масивний, цільнолитий (без ажурного 

поля), із заокругленою підошвою, позбавленою ніжки, розмірами 5×3,8 см. 

Верхня частина виробу обламана. Орнаментальне поле наконечника зайняте 

зооморфним візерунком у s-подібному сплетінні, виконаному в класичній 

манері стилю «Jelling». Згідно з класифікацією П. Паульсена річ належить до 

бутеролей «з германським мотивом чотириногого звіра» скандинавської групи 

(тип ІІ:1). Губи у зразків цієї типово північноєвропейської групи завершувалися 

звірячою маскою, виконаною плетивом у плані згори. Поширювалися такі 

наконечники від першої половини Х ст. [306, с. 99–100]. 
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Зооморфну підвіску знайдено під час обстеження дитинця в його 

південній частині [581, рис. 110, 3]. Вона виготовлена із мідного сплаву й 

позолочена. Розміри голови звіра – 2,5×1,4 см. Голівка та нижня щелепа відлиті 

окремо й мають спеціальні петлі, через які проходить вісь. На ній вони 

закріплені разом із накладкою, від якої зберігся лише незначний фрагмент із 

петлями. Голівка й накладка мають по дві петлі, нижня щелепа – одну. Таке 

шарнірне кріплення забезпечувало вільний рух окремих частин підвіски. На 

нижній і верхній щелепі чітко виділені зуби, очі близько посаджені, 

мигдалеподібної форми, простежуються надбрівні дуги. Вуха заокруглені, 

продовжуються вниз у вигляді валиків, за якими проходить ще один валик.  

Уперше подібну прикрасу було знайдено в середині ХІХ ст. під час 

розкопок поблизу Володимира-на-Клязьмі, в кургані № 706 біля с. Шугорі [469, 

с. 226]. Ця підвіска є унікальним взірцем скандинавського ювелірного 

мистецтва на території Давньої Русі.  

Важливе значення для встановлення призначення таких прикрас мала 

знахідка добре збереженого набору вуздечки із кургану № 65, що його розкопав 

С.І. Сєргєєв у Гньоздові біля Смоленська. Реконструкцію цього набору 

вуздечки вперше запропонував А.М. Кірпічніков [328, Табл. VІІ]. Уся поверхня 

голівки звіра, що входила до цієї вуздечки, покрита стрічковим плетивом, яке 

утворює на потилиці ромб із перехватом, характерний для стилю Борре. 

Усі раніше знайдені підвіски трапилися на території лісової зони. Це 

підтверджує думку, що елементи наборів вуздечок, декоровані у 

скандинавському стилі, концентруються в північній частині Давньої Русі. 

Датують ці комплекси серединою Х – початком ХІ ст. [469, с. 230]. Висловлено 

думку, що появу й поширення такого елементу набору вуздечки, як підвіска у 

вигляді голови дракона можна розглядати як результат змішання 

скандинавської традиції орнаментації і східного типу кінських прикрас. Він 

пов’язаний із так званою «дружинною культурою» [469, с. 231–232].     
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Листвинське городище виділяється концентрацією знахідок, які 

датуються другою половиною Х – початком ХІ ст. і повʼязані з Балтійським 

регіоном. Вони свідчать про перебування у фортеці професійних воїнів, 

вірогідно, князівських дружинників. Іншу пояснення появи на Волині імпортної 

зброї запропонував О.П. Толочко. Він розглядає наконечник з Листвина в 

контексті работоргівлі, як зброю, яка попала в руки представників місцевої 

еліти в результаті контактів із работорговцями-скандінавами [745, с. 223–225]. 

Але хронологія Листвинської фортеці, значна кількість цінних і придатних для 

використання речей, знайдених на городищі, указує на те, що воно було 

розгромлене в ХІ ст., вірогідно, більшість цінних знахідок повʼязані з цими 

подіями.  

Особливості планування Жорнівського й Листвинського городищ, такі як 

наявність великих мисових майданчиків площею близько 2 га, оточених 

багаторядними оборонними лініями, що складалися із потужних валів та ровів 

перед ними, велика загальна укріплена площа (близько 7 га), знахідки зброї і 

предметів спорядження воїнів-дружинників Х–ХІ ст., дають змогу віднести їх 

до типу князівських фортець. У Жорнові для розміщення військового гарнізону 

було використано більш раннє словʼянське укріплення ІХ–Х ст. Що стосується 

Листвина, то П.О. Раппопорт указав на великі розміри городища, датував його 

Х–ХІ ст. і відніс до числа справжніх давньоруських міст, хоча воно не згадане в 

літописах, тому що було покинуте у ХІІ ст. [629, с. 60–62, 187]. М.П. Кучера 

висловив думку, що Листвинське городище від початку виникнення було 

локальним територіально-племінним центром і, можливо, займало провідне 

становище в усій групі південноволинських городищ [392, с. 141–142].  

На жаль, стан публікації археологічних джерел із Листвинського 

городища не дає змоги проаналізувати матеріали з окремих розкопаних 

комплексів і виділити етапи розвитку цього укріпленого поселення. Однак слід 

зауважити, що описані вище знахідки з цієї памʼятки належали, вірогідно, 

воїнам із дружини київського князя, ядром якої в період становлення Київської 
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держави були варяги. Археологічні джерела свідчать, що Листвинська й 

Жорнівська фортеці наприкінці Х–ХІ ст. були центрами «окняжіння» території 

волинян.  

Подібні памʼятки досліджені на території Прикарпаття та Північної 

Буковини – це городища Судова Вишня-1 (друга половина Х–ХІ ст.), Ревно ІБ 

(Х ст.), Горішні Шерівці (Х – перша половина ХІІ ст.). Їх визначають як 

князівські фортеці [733, с. 38–68; 511] або як дружинні поселення [246, с. 29]. 

Але, на відміну від описаних волинських городищ, основу конструкцій їх 

головних оборонних ліній становили деревʼяні зруби, поставлені в ряд. Ці 

зруби були пустотілі й могли використовуватися для господарських потреб та 

для перебування захисників фортеці. У Погоринні під час досліджень городищ 

Х–ХІ ст. у валах таких зрубних конструкцій не виявлено.  

У Пліснеську князівська фортеця постала на місці спаленого племінного 

центру хорватів ІХ–Х ст. Насипані в ХІ ст. вали дитинця захищали ділянку 

площею 2,8 га [772, с. 7]. Дитинець Володимира, спорудження якого відносять 

до кінця Х чи до початку ХІ ст., мав площу 1,5 га [629, с. 67–71]. Дитинець 

літописного Бужська, який, вірогідно, розміщувався на північно-східному 

майданчику городища, обіймав площу 1,4 га [275, с. 358]. 

Збудовані за наказом Володимира Святославича фортеці досліджували 

також у Середньому Подніпровʼї, на південних рубежах Руської землі. 

Розкопки Б.О. Рибакова, П.О. Раппопорта, Н.В. Лінки, В.Й. Довженка 

засвідчили, що вали дитинців і окольних міст у Білгороді, Василеві, Новгороді 

Малому (Заріччя), Переяславі і Воїні (Воїнська Гребля) насипалися одночасно 

за єдиним планом. Друга лінія оборони захищала велику слабко заселену 

територію – «твердь», призначену для розміщення воїнських резервів і 

навколишнього населення. Така схема організації оборони склалася вже в 

середині Х ст. (Вітачів). На думку А.В. Кузи, ці характерні особливості дають 

змогу виділити укріплені поселення переважно військового призначення із 

числа пам’яток другої половини Х – початку ХІ ст. [372, с. 50].  
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У другій половині Х ст. було збудовано укріплення в Дорогобужі (рис. 

79; 80). Значні його розміри (площа дитинця – 1,7 га), виявлені сліди 

перебування воїнів-дружинників та ремісничого виробництва, стале 

планування забудови на наступних етапах розвитку свідчать про те, що це була 

фортеця київських князів. Вірогідно, її збудували невдовзі після підкорення 

Києвом древлян у 945–946 рр. Тоді древлянські гради були знищені й більшість 

із них занепала [300, с. 130–131], а нові великокнязівські укріплення будуються 

в Погоринні. 

У басейні р. Стубли князівських фортець, які функціонували в ХІ ст., на 

сьогодні відомо три – Листвин, Жорнів та Пересопниця. Найбільший за 

розмірами центральний укріплений майданчик (дитинець) мала Пересопниця 

(рис. 81, 1) його площа близько 4 га. У басейні р. Усті виділяються розмірами і 

потужними лініями оборони дві памʼятки – у селах Новомильську та Дермані 

Другій.   

Укріплення літописного Мильська, як свідчать археологічні джерела, 

були збудовані в першій половині ХІ ст. Городище складається з мисового 

майданчика (1,5 га) і прилеглої території (4 га), обмеженої трьома оборонними 

лініями, що включають вали й рови [581, с. 114–118]. Давньоруського 

культурного шару на другому майданчику не виявлено. Велике відкрите 

поселення Х–ХІІІ ст. лежало на низькому мисі на південний захід від фортеці, 

його площа – понад 6 га.   

Описуючи городище в с. Дермані, П.О. Раппопорт схарактеризував лише 

мисове укріплення й відніс його до простих городищ [629, с. 51]. Під час наших 

обстежень установлено, що зберігся зовнішній вал цього городища завдовжки 

близько 400 м і заввишки до 2,5 м, який відокремлює мисоподібний виступ 

височини площею близько 10 га (рис. 76). На схід від мисового майданчика 

виявлено сліди поселення Х–ХІІ ст., а на південь – ХІ ст. Ще одне поселення 

Х–ХІ ст. відкрите на північний захід від городища, на протилежному лівому 

березі струмка.  
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Вище вже відзначалося, що на Жорнівському городищі зберігся 

невеликий мисовий майданчик розмірами 45×37 м із западиною від колодязя чи 

цистерни для води в центрі. Як показали археологічні дослідження, у першій 

половині ХІ ст. ця фортеця мала велике мисове укріплення (дитинець) площею 

2 га, але близько середини ХІ ст. в його північно-східному куті було 

споруджено невелике укріплення площею 0,15 га. Вірогідно, таким чином було 

виділено садибу знатної особи, яка від імені князя здійснювала управління 

Жорнівською фортецею і прилеглою до неї округою в басейні р. Стубли. Цю 

думку підтверджує випадкова знахідка на території Жорнівського городища 

скарбу срібних прикрас, захованого під час погрому поселення. До його складу 

входили шийна гривна, виготовлена із чотирьох пар скручених між собою 

дротів, перстень із двох сплетених дротин, 12 циліндричних та бочкоподібних 

намистин, укритих зерню, дротяна сережка із надітою на неї бочкоподібною 

намистиною [484, с. 137–138].   

Скарб зберігся не повністю, але про склад таких наборів прикрас знатних 

людей ХІ ст. більш детальну інформацію дають скарби, віднайдені на 

городищах у с. Торговиці Рівненської області й біля с. Городища-2 поблизу 

Луцька Волинської області.   

Торговицький скарб знайдено випадково в 1971 р. на дитинці 

середньовічного городища в с. Торговиці Млинівського району Рівненської 

області й передано до Рівненського обласного краєзнавчого музею [465]. До 

його складу входили понад 30 прикрас, переважно срібних: сім шийних гривен, 

три браслети, три сережки волинського типу, три скроневі кільця s-конечні та 

одне дротяне на півтора оберти, дві металічні намистини, вкриті зерню, ціла 

лунниця та уламки іншої, два персні та два зливки срібла у вигляді паличок 

(цілий і фрагмент), а також три сердолікові та одна бурштинова намистини 

[551, с. 219–221]. 

Торговицьке городище лежить у західній частині села на мисі, який із 

трьох сторін омиває р. Іква. Давнє укріплення складалося з двох частин – 
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дитинця (площа близько 0,4 га) та окольного міста площею близько 3,5 га. 

Дитинець займав природний мис, що підвищується над річковою заплавою на 

10–12 м. По периметру майданчик дитинця був оточений валом, ділянка якого в 

наш час збереглася лише з напільної, південної сторони. Окольне місто 

розміщувалося на південь від дитинця, із півдня (з напільного боку) воно було 

захищене валом та ровом, які зараз простежуються лише на окремих ділянках. 

Після знахідки скарбу в 1971–1972 рр. на Торговицькому городищі провів 

розкопки Ю.М. Нікольченко. Матеріали, здобуті в ході цих досліджень не 

опубліковані, але колекції археологічних знахідок зберігаються у фондах 

Рівненського обласного краєзнавчого музею. Під час обстеження городища в 

1987 р. і 1990 р. на дитинці виявлені культурні відклади бронзового й раннього 

залізного віків, епохи Київської Русі та литовсько-польської доби [551]. Масові 

категорії знахідок, передусім кераміка, дають змогу датувати середній 

культурний шар дитинця Х–ХІІІ ст. Варто виокремити також знахідки на 

дитинці ліпної кераміки райковецької культури, вони інформують про 

існування тут слов’янського поселення вже у VІІІ–ІХ ст. Археологічні джерела 

свідчать, що в епоху Київської Русі Торговиця була значним міським 

поселенням, його розвитку сприяло зручне розміщення на перетині водних 

шляхів, у місці впадіння річки Ікви в Стир. 

Городищенський скарб виявлено під час археологічних розкопок на 

східному майданчику укріпленого поселення біля с. Городища-2 й передано до 

Волинського краєзнавчого музею. Він складається зі срібних виробів: п’яти 

шийних гривен, трьох браслетів, шести цілих намистин та кількох їх 

фрагментів [398]. 

Словʼяно-руське укріплення біля с. Городища-2 мало розміри 125×55–75 

м (площа близько 0,7 га). Воно лежить на мисі, що підвищується над заплавою 

ріки на 4 м. Внутрішній рів ділить укріплений майданчик на дві частини – 

західну і східну. У 1977–1989 рр. пам’ятку досліджував М.М. Кучінко. 



205 

 

 

Розкопки проведені на площі близько 0,5 га, відкрито 60 житлових, ремісничих 

та господарських будівель, 40 господарських ям [394]. 

М.М. Кучінко виділяє два етапи у розвитку фортеці: перший він датує 

кінцем Х – першою половиною ХІ ст.; другий – серединою та другою 

половиною ХІ ст. Дослідник висловив думку, що це був феодальний замок, 

який загинув наприкінці ХІ ст. [394, с. 192–197]. Цей висновок підтримали інші 

науковці [449, с. 24–26]. Аналіз опублікованих археологічних джерел дає змогу 

переглянути окремі висновки автора польових досліджень. Вірогідно, 

поселення виникло не в кінці Х ст., а раніше, адже найбільш ранні будівлі 

містять лише гончарну кераміку «курганного» типу, їх могли збудувати в 

середині Х ст., а то й раніше. Зміни в плануванні поселення та характер 

знахідок указують на значні відмінності його соціальних характеристик на 

початковому й заключному етапах розвитку. На першому етапі був рівномірно 

забудований типовими словʼянськими напівземлянками з глинобитними печами 

весь укріплений майданчик, за археологічними джерелами не виявлено слідів 

майнової диференціації жителів фортеці. На другому етапі житлові та 

господарські будівлі зосереджені у східній частині укріплення (заселена площа 

зменшується приблизно вдвічі). Поряд зі звичайними напівземлянковими 

житлами досліджено наземні будинки з підвальними приміщеннями (3, 11), 

вони займають центральне положення на майданчику. Саме до цього етапу 

належить більшість знахідок, що їх відносять до дружинної культури (зброя, 

деталі одягу, спорядження вершника). 

На першому етапі розвитку, у Х – на початку ХІ ст., городище поблизу 

Луцька має багато спільного з такими пам’ятками, як городища Новотроїцьке, 

Монастирок [410; 416]. Очевидно, у Х ст. це було укріплене поселення 

волинян, центр територіально-адміністративної округи в басейні р. Полонки, а 

в ХІ ст. тут розміщувалась укріплена боярська садиба, яку було знищено в кінці 

ХІ чи на початку ХІІ ст. 
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У Торговиці та Жорнові найбільш ранні слов’янські матеріали датуються 

VIII–ІХ ст., а в Х ст. вони були значними укріпленими поселеннями. У Х ст. 

починає функціонувати фортеця Городище-2 біля Луцька. Ці три поселення 

розвивалися і в ХІ ст., але на рубежі ХІ–ХІІ ст. були розгромлені. Як наслідок, 

фортеці у Жорнові та Городищі-2 занепадають.  

Описані комплекси прикрас із цих городищ належать до групи 

волинських скарбів часів Київської Русі з характерним набором срібних виробів 

– витих і плетених із дроту шийних гривен, браслетів, вкритих зерню намистин. 

Ті з них, що були знайдені до середини ХХ ст., увійшли до ґрунтовного 

дослідження Г.Ф. Корзухіної і внесені нею до хронологічної групи скарбів ХІ – 

початку ХІІ ст. [359, с. 94–95]. Це скарби із таких сіл, як Бегень, Козлин, 

Кіково, Бужискі. У 70–80-х роках ХХ ст. було виявлено ще три подібні скарби: 

Торговицький, Жорнівський, Городищенський. Їх особливість полягає у тому, 

що вони знайдені на території словʼяно-руських городищ. 

У працях дослідників подано культурно-історичну інтерпретацію цих 

скарбів. Г.Ф. Корзухіна вважала, що вони належали місцевій знаті й були 

сховані в землю у ході боротьби за приєднання до складу Русі ще не повністю 

підкорених слов’янських племен [359, с. 40]. Проаналізувавши скарб із 

с. Городища-2 біля Луцька, М.М. Кучінко та Р.С. Орлов прийшли до висновку, 

що він належав представнику місцевої знаті і, вірогідно, був схований на 

рубежі ХІ–ХІІ ст. Вони також звернули увагу на сакральний складник 

язичеського нагромадження речей скарбу, які пов’язані між собою 

«генеалогічно», що вказує на поступовий характер складання убору [398, 1989, 

с. 105]. 

Порівняння археологічних і писемних джерел виявляє, що боротьба між 

київськими й волинськими князями в останній чверті ХІ – на початку ХІІ ст. на 

Волині супроводжувалася нищенням фортець, похованням скарбів, а отже, 

викликала важливі зміни в структурі місцевої панівної еліти. Городища, де були 

знайдені скарби, виникли ще в часи існування племінного княжіння волинян, 
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але функціонували і в період Київської Русі. Очевидно, приєднання Волині до 

Києва за часів Володимира Святославича не викликало якоїсь значної протидії 

з боку місцевої племінної верхівки, хоча така верхівка вже була [458, с. 130–

135; 529]. У нових умовах племінна знать бере активну участь у 

централізованій експлуатації земель, у зборі державних доходів і контролі над 

ними [807, с. 12–15; 647, с. 29]. Старі фортеці волинян стають резиденціями 

князівської адміністрації. Вірогідно, до її складу входили й представники 

племінної аристократії. 

Характерною ознакою періоду зростання давньоруської держави є 

протистояння місцевого автономізму гегемоністським устремлінням київського 

князя та його дружини. На Волині та в Прикарпатті конфлікт із Києвом 

виявляється, за літописними та археологічними джерелами, у другій половині 

ХІ ст. Стара знать у прагненні до самостійності провокувала волинських князів 

на боротьбу з великокнязівською владою, проте у ході цієї боротьби втратила 

свої позиції, а то й була винищена. Свідками цих подій є спалені фортеці та 

численні скарби. Варто наголосити, що більшість скарбів, про які йдеться, 

знайдені в густозаселеному районі, у центральній частині Волинської височини, 

на території між річками Горинню і Стиром. 

Невеликі майданчики (0,1–0,3 га), подібні до Жорнівського, відомі на 

інших складних городищах ХІ ст. між річками Горинню і Вепром, зокрема, 

таких як Зіньки, Михнів (літописна Гнійниця), Глибочок, Гоща, Грабів, 

Сонсядка.  

Городище в Сонсядці в басейні р. Вепра досліджували польські археологи 

в 1936–1939, 1946–1956 рр. [846, s. 7–8]. Воно є залишками літописного 

Сутійська, укріпленого поселення на русько-польському пограниччі. Городище 

складається з центрального укріплення (дитинця) розмірами 38×33 м і другої 

частини (окольного міста); загальна площа укріпленої території сягає близько 2 

га. Дитинець має форму наближену до прямокутника зі скругленими кутами. 

П.О. Раппопорт відніс його до своєрідних укріплень «волинського типу» [629, 
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с. 56, 62–63]. Археологічними розкопками дитинець досліджено повністю. Тут 

виявлено рештки наземного будинку, господарської будівлі та колодязя. 

Отримані археологічні джерела дали змогу польським дослідникам 

інтерпретувати дитинець як садибу феодала [846, s. 8]. Підкреслимо, що під час 

волинської війни 1097–1099 рр. у Сутійську якийсь час перебував князь Давид 

Ігоревич [109, с. 246].   

Перетворення замку в урбаністичну структуру – такий шлях формування 

середньовічного міста (як один із варіантів) визнає чимало дослідників [643, с. 

94]. У звʼязку з проблемою виявлення археологічних ознак феодальних замків 

розглянемо групу простих городищ площею до 1 га, на яких є культурні 

нашарування ХІ ст. Усього їх нараховується вісім, більшість мають невеликі 

майданчики площею від 0,35 га до 0,45 га (Васьківці, Кунин, Рівне, Білів, 

Посників), найменше за площею городище Одеради (0,15 га), а найбільші – 

Вільгір (0,65 га) і Тихомель (0,7 га).   

Значні археологічні дослідження проведено на Басівкутському городищі, 

що розміщується на південній окраїні м. Рівного, на лівому березі р. Усті 

(рис. 77). Укріплення збудували на стрілці мису заввишки 7–9 м, із трьох сторін 

оточеного заболоченими низинами та заплавою ріки, а з напільної (південної) 

сторони майданчик був обмежений дугоподібним у плані ровом завширшки до 

15 м. Розміри укріпленого майданчика 105×30–45 м, площа 0,4 га. По його 

периметру зберігся вал заввишки від 1,5 до 2,5 м (із напільної сторони). 

Майданчик городища має природне пониження до північного краю, де на місці 

давнього колодязя збереглася округла западина діаметром 10 м і завглибшки 1 

м . 

Давньоруські пам’ятки на території колишнього села Басів Кут відомі з 

кінця ХІХ ст. [136, с. 39]. У 1897–1898 рр. К. Мельник дослідила поблизу від 

городища на двох курганних могильниках сім курганів, у яких померлі були 

покладені випростаними на спині, на рівні давньої денної поверхні (3) чи в 

могильній ямі (4) [432, с. 544–546]. У 1960 р. Басівкутське городище обстежив 
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П.О. Раппопорт, зібрані археологічні матеріали дали вченому можливість 

визначити час існування фортеці ХІ–ХІІІ ст. [629, с. 39–40]. 

Розкопками в 1997–2001 рр. досліджено близько 600 кв. м площі 

укріпленого майданчика [546; 553]. Культурний шар епохи Київської Русі 

залягає під дерном до глибини 0,5–0,7 м. Його потужність збільшується у 

північній пониженій частині укріплення.  

На північно-східному краю майданчика городища, пошкодженого ззовні 

обвалом, виявлено сліди внутрішніх дерев’яних конструкцій валу. Це була 

стіна із горизонтально покладених уздовж краю майданчика колод. Їх 

підтримували вертикальні стовпи діаметром 0,3 м. Такі деревʼяні оборонні 

стіни були досить поширені на городищах райковецької культури VІІІ–Х ст. і 

на словʼянських городищах Дніпровського Лівобережжя [438, с. 62–64]. 

Встановлено, що давньоруський культурний шар почав формуватися на 

майданчику після побудови оборонних валів фортеці. 

У культурному шарі городища простежені сліди наземних будівель. Їх 

дерев’яні елементи (стіни, перекриття) не збереглися, але лишилися ділянки 

своєрідних фундаментів – це кам’яні замощення, які були розміщені, вірогідно, 

під кутами зрубних будівель. Краще збережені кам’яні замощення мали 

округлу чи овальну в плані форму, їх діаметр – від 0,8×1,0 м до 1,2×1,8 м. Вони 

виявлені в культурному шарі на глибині від 0,35–0,4 м до 0,55–0,6 м. 

Археологічні дослідження міст Київської Русі показали, що під стіни 

дерев’яних будівель як своєрідні фундаменти часто підкладали дерев’яні 

колоди («стільці»), а от кам’яні замощення трапляються зрідка [635, с. 140–

141]. Зокрема, у Погоринні їх знайдено вперше. Подібні камʼяні замощення 

діаметром 1,5–3,0 м були виявлені на малому майданчику літописного 

Сутейська. Їх розміщення дало змогу реконструювати планову схему наземної 

зрубної будівлі розмірами близько 5×8 м [646, s. 76, rys. 40].   

Взаємне розміщення замощених ділянок на дослідженій площі городища 

дає змогу встановити приблизні розміри будівель: вони мали стіни завдовжки 
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5–7,5 м і були орієнтовані кутами за сторонами світу. Таке розміщення 

будівель, вірогідно, пов’язане із загальною орієнтацією оборонних валів 

фортеці. Опалювальні пристрої на площі цих будівель не збереглися, однак про 

їх використання свідчать знахідки шматків печини в культурному шарі та 

розчищені на двох ділянках значні її скупчення. Відстань між двома сусідніми 

будівлями становила 8 м, тобто між ними залишався вільний простір: тут 

виявлені господарські ями та рештки будівель стовпової конструкції. 

Наголосимо, що у двох випадках кам’яні замощення перекривали більш ранні 

об’єкти давньоруського часу (вогнище із підмазаним глиною черенем і 

господарську яму).  

Частина території городища виявилася зайнятою могильником. Тут на 

площі 12×6 м досліджено дев’ять ґрунтових поховань. Це могили дорослих (4) і 

дітей (5). Поховання дорослих виявлені на глибині 0,7–0,9 м, а дитячі – 0,4–0,6 

м. Більшість поховань були орієнтовані головою на південний захід і тільки два 

найпізніші – на захід. Навколо деяких кістяків виявлено сліди дерев’яних 

домовин. Лише в одному випадку під час дослідження могильника трапився 

поховальний інвентар. На руках дівчинки 6–8 років (поховання 4) збереглися 

бронзові браслети, один був виготовлений із дроту, другий – пластинчастий, 

прикрашений карбованим орнаментом. Два подібні пластинчасті браслети 

виявлені в культурному шарі на городищі. Стратиграфічні спостереження та 

речові знахідки свідчать, що могильник сформувався в той час, коли 

функціонувала Басівкутська фортеця. Вірогідно, він був поряд із церквою.  

Знайдений на городищі глиняний гончарний посуд представлений 

уламками горщиків, зерновиків, мисок, черпаків, трапилася також стінка 

північнопричорноморської амфори. Зібрано 15 уламків давньоруських посудин 

і ручку глека; їх покрито поливою коричневого й зеленого кольорів. 

Особливості профілювання гончарних горщиків дають змогу датувати цей 

посуд ХІ – серединою ХІІ ст. 
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Серед речових знахідок є знаряддя праці, побутові вироби, зброя та 

предмети спорядження верхового коня, прикраси. У культурному шарі часто 

траплялися залізні шлаки, а отже, на городищі працював майстер-коваль. 

Виявлено 19 залізних черешкових ножів, долото, шило, різець для 

виготовлення дерев’яних ложок. Сільськогосподарські знаряддя представлені 

фрагментами залізних серпів і коси, уламками каменів від жорен. 

У колекції є прясельця із рожевого овруцького шиферу, кістяні проколки 

та двобічний гребінець, деталі дерев’яних відер (залізні обручі, дужки), дверні 

скоби, гак, цвяхи, деталі замків та ключі, кресала. Цікавою знахідкою є уламок 

орнаментованого кістяного псалія від кінської упряжі. 

Предмети озброєння представлені наконечниками стріл різних типів. На 

городищі й селищі знайдено наконечники із втулкою й двома шипами. Такі 

наконечники були поширені на західних кордонах Русі в ІХ–ХІІІ ст. Два 

наконечники бронебійні. Один із них має втулку, бойова голівка чотирикутна в 

перетині, пірамідальної форми. Інший виріб має долотоподібну бойову голівку. 

Належить до типу 100 за класифікацією А.Ф. Мєдвєдєва, датується від 

середини ХІ до середини ХІІІ ст. [428, с. 86]. Черешковий ромбоподібний 

наконечник із найбільшим розширенням пера у верхній половині його довжини 

належить до типу 52 і датується VІІІ–ХІІІ ст. [428, с. 69]. Інший наконечник із 

пером ромбічної форми належить до типу 42. Такі вироби, на думку 

А.Ф. Мєдвєдєва, були поширені в ІХ–Х ст., а на початку ХІ ст. виходять з 

ужитку [428, с. 66].  

Привертає увагу залізне писало, лопатка якого прикрашена зубчастими 

фігурними вирізами з двох боків. Найбільше таких за формою інструментів для 

письма знайдено в Новгороді, де їх датують другою половиною ХІІ – кінцем 

ХІV ст. [470, с. 84]. На території Південної Русі подібне писало знайшли на 

Княжій Горі поблизу Канева [431, табл. V, 7]. 

Із прикрас трапилися три бронзові пластинчасті широкосерединні 

браслети із загнутими в спіраль кінцями, один знайдено в похованні, два – в 
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культурному шарі. Їх поверхня прикрашена карбованим геометричним 

орнаментом. Подібні вироби відомі на багатьох давньоруських пам’ятках ХІ–

ХІІІ ст., зокрема на Волині їх виявлено в Дорогобужі [594, с. 80]. Слід також 

зазначити, що на городищі не знайдено скляних браслетів, які були досить 

поширеною прикрасою заможних жінок у середині ХІІ – першій половині ХІІІ 

ст. Це ще одне підтвердження, що в другій половині ХІІ ст. Басівкутське 

укріплене поселення занепадає.  

Отримані археологічні джерела дають змогу датувати Басівкутське 

городище ХІ – першою половиною ХІІ ст. На укріпленому майданчику в цей 

час були розміщені наземні житлові й господарські будівлі, використовувалися 

також господарські ями, а в північній частині майданчика був колодязь. У 

центральній частині городища, вірогідно, стояла деревʼяна церква, а ділянку 

поряд із нею жителі фортеці використали для християнських захоронень. 

Знахідки предметів озброєння та спорядження верхового коня, а також 

привізного посуду (уламок північнопричорноморської амфори, посуд, покритий 

поливою), писала вказують на перебування тут представників знаті. Водночас 

на укріпленому майданчику мешкали люди, які використовували різноманітні 

знаряддя праці, займалися залізообробною справою. Поряд із городищем 

відкрито велике поселення Х–ХІІІ ст., площею 3–4 га, і менше північне 

поселення ХІ ст. Ознаки памʼятки, виявлені за археологічними джерелами, 

дають змогу зробити висновок, що Басівкутське укріплене поселення було 

адміністративно-господарським центром для невеликої округи в середній течії 

р. Усті. Однак близько середини ХІІ ст. населення покинуло укріплення, 

пізніше функціонувало лише відкрите поселення.  

Близькими до Басівкутського є городища Вільгірське, Кунинське перше, 

Білівське. Основу їхніх укріплених ліній формують земляні вали, у Кунині та 

Білеві вони насипані по периметру майданчика, а у Вільгорі – лише з напільної 

сторони, а з інших – схили були ескарповані. Городища в Кунині та Білеві 

найбільш активно використовувалися наприкінці Х і в ХІ ст., а на рубежі ХІ і 
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ХІІ ст. вони були покинуті. Городище у Вільгорі функціонувало від ХІ ст. до 

середини ХІІІ ст.  

Особливий інтерес для дослідження урбанізаційних процесів у регіоні 

становлять великі городища площею від 2,5 до 10 га. У Новомильську й 

Жорнові простежується така особливість, як багаторядні лінії оборони, які 

захищали не лише територію поселення, а й значні незаселені ділянки, де під 

час ворожого нападу могло розміститися населення із навколишніх відкритих 

поселень. Для забезпечення водою захисників фортеці на дитинцях 

влаштовували колодязі та цистерни для води, їх сліди виявлені на багатьох 

городищах, зокрема в Новомильську, Жорнові, Листвині, а в Дорогобужі 

рештки такого колодязя вдалося дослідити [569, с. 94, 97]. Городища цієї групи 

на ранньому етапі розвитку в кінці Х–ХІ ст.  відносимо до типу князівських 

фортець. 

Отримані дані свідчать про цілеспрямоване освоєння в кінці Х–ХІ ст. 

великокнязівською владою Погориння, де проходив західний кордон «Руської 

землі» у вузькому значенні цього слова [458, с. 28–29]. Формування 

територіально ядра Київської держави сучасні дослідники відносять до часів 

Володимира Святославича [746, с. 120–121]. Однією з особливостей 

ранньосередньовічної держави було те, що військовослужбова знать і 

державний апарат переважно збігалися [246, с. 33]. Тому завдання поширення 

князівської данини, суду й публічної влади покладалися на гарнізони фортець. 

Подальший розвиток упродовж ХІ ст. значної кількості старих укріплень 

волинян у басейні Горині свідчить про активне використання для потреб 

Руської держави вже існуючої в цьому регіоні структури общинних і племінних 

укріплень, а завдання «одержавлення» Погориння частково виконували й 

представники місцевої племінної знаті.  

Основні напрямки поширення київського впливу на захід – на Пліснеськ і 

на Пересопницю – простежені раніше за матеріалами курганних могильників 

[448, с. 67, 88]. Картографування великих городищ підтверджує і доповнює ці 
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спостереження. Один зі шляхів на захід проходив по північному краю 

Волинської височини, по лінії Гольсько–Сапогинь–Дорогобуж–Пересопниця–

Луцьк–Володимир (рис. 70). Інший шлях пролягав по північному краю 

Подільської височини по лінії Острог–Шумськ–Кременець–Пліснеськ–Бужськ. 

Третій напрямок одержавлення територій простежується вздовж південного 

краю Волинської височини по лінії Острог–Листвин–Дубен–Перемиль–Белз.  

 

3.2.2. Неукріплені поселення 

Термін «село» був найбільш поширеним для позначення поселення в 

період Київської Русі, у ранніх літописних повідомленнях Х ст. ним позначали 

князівський заміський маєток з челяддю і двором. Інші терміни, які 

використовувались літописцями стосовно сільських поселень – це «погост», 

«свобода», «весь». Досить часто термін «село» зустрічається на сторінках 

Іпатіївського літопису в ХІІ–ХІІІ ст. [372, с. 96–97; 508, с. 134–136]. Перші 

згадки про волинські села знаходимо в Галицько-Волинськму літописі в звʼязку 

з описом подій другої половини ХІІІ ст. Ряд таких згадок датовані 1288 роком. 

Так, зокрема, до князя Володимира Васильковича прийшли слуги, які розповіли 

про протиправні дії князя Мстислава Даниловича: «Брат твій оддає город 

Всеволож боярам і села роздає» [115, с. 438; 103, с. 159]. У заповіті Володимир 

Василькович «дає княгині місто своє Кобрин і село своє Городло із митом…» 

[115, с. 439; 103, с. 160]. 

За відсутності літописних повідомлень про села у басейні р. Горині, 

основні джерела для їх характеристики виявляються в ході археологічних 

досліджень неукріплених поселень. У регіоні, що досліджується, зібрано 

інформацію про 389 неукріплених поселень ХІ – середини ХІІІ ст. (додаток 

Б16). Найбільше памʼяток обстежено на Волинській височині, тут знаходиться 

67,8% усіх неукріплених поселень регіону, що розглядається (рис. 72; 82).  

Топографія давньоруських селищ досить різноманітна, вони розташовані 

на мисах і мисоподібних виступах корінних берегів річок і струмків (рис. 83; 
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84), на річкових терасах, на окремих підвищеннях на заплавах. Інформацію про 

топографію поселень маємо для 285 памʼяток.  

Найчастіше заселялись миси на берегах рік і струмків, таких селищ 

нараховується 226 (79,3% від загальної кількості). Особливо зручними для 

заселення були ділянки мисів, розміщених в місцях впадіння невеликого 

струмка в річку. До цього типу відноситься селище, що знаходиться на 

південно-західній окраїні м. Рівного в урочищі Дворець, його виявив у 1962 р. 

І.К. Свєшніков [680, с. 38]. Воно розташоване на східному і південному схилах 

мису, обмеженого долинами двох струмків (рис. 83, а), наступні обстеження 

памʼятки проводились у 1983, 2006 рр. [12, с. 23–24; 55, с. 13–16]. Добре 

виражений культурний шар простежено в нижній частині лагідного схилу на 

східному кінці мису та вздовж південного схилу на ділянці завдовжки 350–400 

м і завширшки 70–90 м. Площа поселення ХІІ–ХІІІ ст. близько 4 га. У верхній 

частині мису поблизу селища виявлено ґрунтовий могильник того ж часу (рис. 

83, б). Досліджено чотири поховання, здійснених за християнським обрядом.  

Подібну топографію має селище на західній окраїні с. Копиткового, 

пункт 3 (рис. 39, 2). Воно займає мис заввишки 5–6 м, який глибоко врізається в 

заплаву правого берега р. Усті. Західний край мису закінчується двома 

виступами, розділеними пониженою ділянкою заплави завдовжки близько 400 

м і завширшки 100–120 м. Культурний шар періоду Київської Русі простежено 

на північ і схід від пониженої ділянки заплави, а також вздовж південного краю 

високої частини мису. Вздовж північного краю мису на зораній поверхні поля 

виявлені чотири плями заповнення давніх будівель ХІІ–ХІІІ ст., вони 

розташовані в один ряд із заходу на схід. У підйомному матеріалі зібрано 

уламки давньоруських гончарних горщиків, металеві вироби, скляний браслет. 

Площа поселення періоду Київської Русі 2,5–3,0 га. На мисах корінного берега 

р. Горині розташовані селища Волошки та Решуцьк (рис. 86, 1, 2а), Великий 

Житин (рис. 88, 7). 
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Другим типом давньоруських селищ був прибережний. До цього типу 

віднесено 33 памʼятки, що становить 11,6% від загальної їх кількості. Такі 

селища витягнуті неширокою смугою (за звичай 60–80 м) вздовж берега річки 

чи струмка. Їх максимальна протяжність досягає 400–500 м. Прикладом 

поселення цього типу є селище на північ від с. Колесники. Воно розташоване на 

лівому корінному березі р. Горині, заселені в давнину ділянки підвищуються 

над заплавою на 13–15 м (рис. 34, 5). Час функціонування поселення за 

підйомним матеріалом визначається  Х–ХІІІ ст.  

Інше поселення прибережного типу Бродів, пункт 1 знаходиться на терасі 

лівого високого берега р. Горині, на південь від залізничного мосту, між селами 

Бродів на півночі і Бродівське на південному заході (рис. 85, 1). Берег Горині у 

цьому місці підмиває ріка. В береговому урвищі добре читаються котловани 

заглиблених об’єктів. У 2000 році поселення обстежив В.О. Самолюк. 

Археологічні матеріали, переважно давньоруські, пізнього середньовіччя та 

раннього модерного часу, зустрічаються в підйомному матеріалі на поверхні і в 

береговому урвищі на території від церкви с. Бродівське до мосту (на ділянці 

завдовжки 340 м), а вглиб тераси культурний шар поширюється приблизно на 

100 м. Загальна площа пам’ятки складає близько 3 га. Потужність культурного 

шару до 2 м. Охоронні дослідження були проведені в 2008 р. [59, с. 35–44]. 

Виявлено матеріали первісної доби, пізнього римського часу, середньовіччя та 

раннього модерного часу. Зібрано, зокрема, уламки посудин празької культури, 

райковецької культури ІХ–Х ст. та періоду Київської Русі XII–XIII ст.  

Лише 25 селищ (8,8% від загальної кількості) знаходяться на 

підвищеннях. Вони відомі як на Волинській височині, так і на Поліссі. На 

великому підвищенні на правому березі р. Усті розташоване селище на 

південній окраїні м. Рівного (рис. 87, 2). Розміри підвищення 400×150 м, його 

поверхня піднімається над заплавою ріки на 1,0–1,5 м. Пам’ятку було 

обстежено у 2008 р. Найбільше знахідок зустрічається на південно-західному 

схилі підвищення, звернутому до річки. Розміри селища 180×50–65 м, площа – 



217 

 

 

0,75 га. Культурний шар – це чорний гумусний ґрунт (чорнозем) завтовшки до 

0,5–0,7 м, насичений уламками давньоруського гончарного посуду ХІ–ХІІІ ст. 

Знайдено також бронзове писало [38, с. 3–4]. 

До цього типу відноситься поселення на північно-східній окраїні с. 

Городець в урочищі Неводище (рис. 47, 5). Воно займає північну частину 

підвищення розмірами 500×180  м, яке із сходу омиває р. Горинь, а із заходу – її 

лівобережна притока, р. Вірка. Підвищення витягнуте із півночі на південь, 

його висота над рівнем заплави 3–4 м. Знахідки зібрано під час обстеження 

берегового урвища в північній частині памʼятки. Товщина культурного шару 

0,6–0,7 м, в ньому трапились уламки ліпних ранньословʼянських посудин VIІ–

IХ ст. і матеріали періоду Київської Русі ХІ–ХІІІ ст.: уламки гончарних 

горщиків, вироби із заліза (ножі, ключ від навісного замка, долото). У 

приватній колекції зберігається князівська висла свинцева печатка, знайдена в 

урочищі  Неводище.  

В межах Волинської височини частка мисових поселень ХІ ст. 

коливається від 70% (р. Путилівка) до 85,2% (р. Устя), в поріччі р. Горині в 

межах Волинської височини вона становить 80,3%, а на Волинському Поліссі 

лише 45%, тут значно більше прибережних поселень (25%) і поселень на 

підвищеннях (30%). 

Проведений аналіз показав, що селища ХІ–ХІІІ ст. знаходяться у тих же 

топографічних умовах, що й ранньословʼянські поселення кінця І тисячоліття н. 

е. (табл. Б17). Зазначимо, що із 262 поселень Х ст., в ХІ ст. продовжили свій 

розвиток 178, тобто 74,2% від загальної кількості селищ ХІ ст. (табл. Б15). 

Вплив поселенських структур племінного періоду можна простежити на 

прикладі окремих мікрорегіонів. В середній течії р. Горині якісно обстеженими 

є басейни струмків Пруськи та Місток (рис. 44; 89). У басейні струмка Пруськи 

(площа 30 кв. км) Х ст. датуються 5 поселень, з них у наступному столітті 

продовжували функціонувати 4 і виникло ще одне (Підліски, № 65). У ХІІ ст. 

розвивались ці пʼять поселень та було засноване одне нове (Посягва, № 51). У 
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басейні струмка Місток (площа 55 кв. км) виявлено 8 поселень Х ст., з них 4 

продовжили розвиватися в ХІ ст. і зʼявились ще 3 нових (Тайкури, № 41; 

Сергіївка, № 52; Новосілки № 55, 56). У ХІІ ст. започатковано 4 нових 

поселення (Посягва, № 49, 50; Новоставці, № 58, 59).  

Розміри давньоруських селищ  басейну р. Горині коливаються від 1000 

кв. м до 5 га (таблиця Б18). Середній показник їх площі становить 1,3 га. 

Найбільше селищ мають площу від 1 до 2 га (35,9%), значний відсоток також 

невеликих селищ – до 0,5 га (22,5%) і від 0,5 до 1 га (21,1%). Найменшу 

кількість складають селища площею від 2 до 3 га (15,3%) і від 3 до 5 га (5,3%).  

Аналіз розмірів поселень Північної Буковини, проведений І.П. Возним 

показав, що в цьому регіоні для ХІІ–ХІІІ ст. теж найбільш поширеними є 

селища площею від 0,1 до 2 га, а великі селища мало характерні для цього часу 

[213, с. 45]. За підрахунками А.В. Кузи, давньоруські сільські поселення 

повсюди мали приблизно однакові розміри, площа абсолютної більшості з них 

вкладається в межі від 0,5 до 2 га [372, с. 99].  

Значно вищими виявились показники середньої площі селищ для 

Середнього Подніпровʼя. За обрахунками А.П. Томашевського, для 

Правобережного Полісся цей показник становить 2,5 га [755, с. 25], а для 

лісостепової зони на правому березі Дніпра на відрізку від Києва до Канева за 

даними В.О. Петрашенко, він зростає до 4,2 га [507, с. 49].  

Проведені розрахунки дозволяють поділити за площею селища басейну р. 

Горині на три групи: малі (до 1 га), середні (від 1 до 3 га) та великі (від 3 до 5 

га). В регіоні відомі кілька памʼяток площею від 5 до 20 га, але вони 

знаходяться поряд із городищами літописних поселень і, очевидно, входили до 

їх поселенської структури – розвивались як міські посади.  

Поширеним типом забудови сільських поселень був рядовий, за 

спостереженнями дослідників, при ширині 80–100 м більшість селищ були 

двохрядними, поселення шириною до 40 м – однорядними [249, с. 182]. 

Оскільки в басейні р. Горині сільські поселення широкими площами не 
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розкопувалися, то матеріалів для характеристики особливостей їх планування 

зібрано небагато. Вище вже йшла мова про селище поблизу с. Копиткового, на 

якому на зораній частині мису простежено чотири плями будівель, розміщені в 

ряд. Мис досить вузький, тому, очевидно, це селище мало однорядну забудову.   

Цікаву інформацію отримано про особливості планування сільського 

поселення поблизу с. Хрінники в урочищі Шанків Яр на лівому березі р. Стир 

[347, с. 161–274; 344]. На памʼятці досліджено близько 1 га площі. За 

топографією розміщення селище в урочищі Шанків Яр відноситься до 

прирічного типу, будівлі були розташовані вздовж берега на першій 

надзаплавній терасі річки. Встановлено, що ранньословʼянське поселення 

розвивалось тут з VІІ по Х ст. Найбільших розмірів воно досягло у Х ст., слідів 

заселення в ХІ ст. на цій території не виявлено, а в ХІІ–ХІІІ ст. спостерігається 

відновлення життя на кількох ділянках. Селище цього часу характеризується 

помітним зменшенням кількості жител, крім того, вони зосереджені двома 

групами – у південній та центральній частинах старого словʼянського 

поселення. В південній частині селища досліджено три напівземлянки і 

чотирикутний котлован (підкліт) наземного житла. Ці будівлі знаходилися на 

ділянці розмірами 60×10 м, відстань між сусідніми житлами 10–20 м. У 

центральній частині селища шість напівземлянок розміщені в два ряди вздовж 

берега. Їх виявлено на ділянці розмірами 80×50 м. Відстані між сусідніми 

будівлями тут більша, від 20 до 40 м.  

Статистичні дані дозволяють простежити спад чисельності неукріплених 

поселень в ХІ ст. і поступове зростання їх кількості в ХІІ – першій половині 

ХІІІ ст. (табл. Б15; Б16). Матеріали ХІ ст. зібрано на 240 поселеннях, в той час 

як до попереднього періоду (Х ст.) віднесені 262 поселення, отже, їх кількість 

зменшилась на 8,4%. Зазначимо, що у різних мікрорегіонах ці показники мають 

суттєві відмінності. В поріччі Горині, в межах Волинської височини, кількість 

поселень в ХІ ст. складала 81% від числа поселень Х ст. Близький показник 

отримано і для басейнів рік Збитинки (80%) та Стубли (82,4%). У басейні р Усті 
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зменшення чисельності селищ більш суттєве, їх залишилось лише близько 

половини – 55,6%. Ці дані свідчать про загальне скорочення сільського 

населення в середній течії р. Горині в період активного одержавлення цих 

територій.  

У ХІІ ст. в більшості мікрорегіонів басейну р. Горині простежується 

зростання кількості поселень У порівнянні з показниками ХІ ст. позитивна 

динаміка досить значна: поріччя Горині – 151%, басейни Усті – 184%, Стубли – 

108%.  Лише у басейні Збитинки цей показник зменшується до 81%. Якщо ж 

порівнювати дані ХІІ ст. і Х ст., то зростання виявиться незначним (поріччя 

Горині – 122%, басейни Усті – 102%), або ж показника Х ст. не було досягнуто 

(Збитинка – 65%, Стубла – 89%).  

Зазначимо також, що частина якісно обстежених сільських поселень у ХІІ 

ст. мають меншу площу, ніж у Х ст. Про таку тенденцію свідчать матеріали 

досліджень поселення в урочищі Шанків Яр поблизу с. Хрінники. Подібні 

процеси простежені і в сусідньому мікрорегіоні, в басейні р. Ікви. Наведемо 

дані про динаміку просторового розвитку детально обстеженого 

середньовічного поселення Волиця, що знаходиться на південній окраїні м. 

Дубна. Культурний шар простежено на ділянці завдовжки 1,2 км і завширшки 

до 100–120 м. У центральній частині поселення виявлено споруди празько-

корчацької та райковецької культур [605]. У Х ст. воно досягає найбільших 

розмірів, археологічні знахідки цього часу зібрані на площі близько 5–6 га [606, 

с. 47–48]. В ХІ ст. розміри поселення значно зменшуються, заселеною була 

лише ділянка південно-східного мису, її площа не перевищує 1 га. У ХІІ – 

першій половині ХІІІ ст. спостерігається розширення заселеної території, 

формуються два поселення – південно-східне (1,5 га) і північно-західне (2 га), 

відстань між ними становила 700 м.     

На кількох сільських поселеннях вдалося зібрати серії знахідок, які 

вказують на тривале перебування тут давньоруської знаті. Їх виявлено в поріччі 

середньої течії р. Горині (Тайкури, № 43; Новосілки, № 54; Підліски, № 66; Біла 
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Криниця, № 132) та у верхівʼях р. Усті (Верхів, № 11) (рис. 82, г). Ці селища 

займають миси та мисоподібні виступи корінних берегів невеликих струмків, 

допливів Горині та Усті. Їх площа складає від 2 до 4 га, вони відносяться до 

середніх (Підліски – 2 га; Тайкури – 2,5 га) та великих (Новосілки – 3,5–4 га; 

Біла Криниця – 3–3,5 га; Верхів – 4 га) за площею поселень. На трьох селищах 

ділянки, на яких перебували представники соціальної верхівки окреслені на 

підставі концентрації престижних речей (Тайкури, Новосілки, Біла Криниця), 

ще на двох вони виокремлюються також за своїм топографічним положенням 

(Підліски, Верхів).  

Одне з таких селищ знаходиться на схід від с. Тайкури в урочищі Черпак 

у верхівʼях струмка Місток (рис. 89, 43). Культурний шар простежений на двох 

сусідніх мисах на правому березі струмка (рис. 90) [49, с. 21–22]. Миси 

невисокі, підвищуються над заплавою на 2,0–3,5 м. Ділянка, на якій зібрано 

престижні речі, зокрема предмети військового спорядження та писало, 

знаходиться біля північного краю північно-західного мису (рис. 90, б), її 

розміри близько 100×60 м.  

У басейні струмка Місток розташоване також селище поблизу с. 

Новосілки (рис. 89, 54). Воно знаходиться на лівому березі струмка (тепер 

пересохлого) на двох мисах, розділених балкою (рис. 91, 1, 2). Миси мають 

лагідний схил із південно-східною експозицією. Культурний шар на північно-

східному мисі (пункт 1) поширюється на території розмірами 400×80–120 м. На 

південно-західному мисі (пункт 2) культурний шар виявлено на стрілці мису і 

південно-східному схилі підвищення, на ділянці розмірами 200×80–100 м. В 

обох пунктах зібрано речі соціальної еліти. Ще три ділянки з культурним 

шаром ХІ–ХІІ ст. виявлено на правому березі струмка, на лагідних схилах біля 

підніжжя мисів (рис. 91, 3–5). 

Cелище на північ від с. Біла Криниця знаходиться над правим бортом 

давнього яру, по дну якої протікає струмок (рис. 84). Відгалуженням яру 

поселення розділене на дві частини: південно-східну і північно-західну. Крім 
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культурного шару періоду Київської Русі тут виявлено шар пізньоримського 

часу. Південно-східна частина давньоруського селища має розміри 300×50–120 

м. Північно-західна частина значно менша, тут культурний шар ХІ–ХІІІ ст. 

поширюється на площі близько 100×50 м. У східній частині селища, в глибині 

корінного берега, виявлено ділянку, на якій зустрічаються престижні речі, її 

розміри близько 70×80 м (рис. 84, 1а). 

Селище в урочищі Ольгопіль поблизу с. Підліски займає два розташовані 

поряд миси (рис. 92). Північно-західний мис має лагідні схили, на яких 

простежено культурний шар на ділянці розмірами 150×90 м і виявлено рештки 

будівлі з нішоподібною піччю для випічки хліба [507, с. 16–17]. У південно-

cхідній частині поселення знахідки, в тому числі престижні речі, 

концентруються на вершині мису, на ділянці розмірами 85×70 м (рис. 92, б), 

вона підвищується над долиною струмка на 18–20 м. Нижче схили досить 

стрімкі, в підйомному матеріалі знахідок тут зібрано мало.  

З двох частин складається також селище поблизу с. Верхів в урочищі 

Шлях (рис. 93). Ділянка на північно-західному краю мису овальна у плані, 

розмірами 300×250 м, північний край її розчленований ярами, а вздовж 

південного краю проходить природне валоподібне підвищення, дугоподібне у 

плані, заввишки до 2,0–2,5 м над рівнем денної поверхні мису. Висота цієї 

частини мису над рівнем заплави близько 20 м. Південно-східна частина 

поселення знаходиться в глибині мису, на вищій ділянці. Вздовж її західного і 

північного схилів виявлено 11 округлих та овальних заглиблень діаметром 6–8 

м. Вони розташовані ланцюжком із південного заходу на північний схід, 

відстань між крайніми заглибленнями близько 150 м. В ході шурфування 

одного з таких заглиблень встановлено, що западина утворилася на місці 

котловану давньої будівлі, датованої за археологічними знахідками ХІІ ст. 

Знахідки престижних речей повʼязані саме з південно-східною частиною 

поселення  [50, с. 24]. 
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Набір «статусних» предметів, які вказують на перебування на цих 

поселеннях представників соціальної верхівки, включає зброю, деталі 

спорядження воїна і верхового коня, предмети особистого благочестя, писала, 

прикраси із кольорових металів і скла, уламки північно-причорноморських 

амфор. Більшість із них датовані ХІІ – першою половиною ХІІІ ст. Велику 

кількість знахідок зібрано на селищах Новосілки, Підліски, Верхів.  

Під час обстеження селища Новосілки (пункт 1) на поверхні поля зібрано 

залізні стремено (рис. 95, 1) і пряжку від кінської упряжі (рис. 95, 2). Досить 

представницькою є колекція предметів спорядження воїна-дружинника, 

виготовлених із кольорових металів: бронзова острога (рис. 95, 3), поясні 

пряжки різних типів (рис. 96, 1–10), кільця (рис. 96, 11, 12), наконечники (рис. 

96, 13–15), накладні бляшки (рис. 96, 16–21), розподільник ременів (рис. 96, 22), 

деталь пояса (рис. 103, 23). Серед знахідок є предмети християнського культу 

(рис. 97, 1–6), підвіски, зокрема амулети у формі підвісок-сокирок (рис. 97, 8, 

9), а також прикраси (персні, браслети). 

На селищі в урочищі Ольгопіль поблизу с. Підліски знайдено фрагменти 

трьох острог (рис. 101, 1–3), стремен (рис. 101, 4), вудил (рис. 101, 8), а також 

псалій (рис. 101, 5), пряжки (рис. 101, 6, 7). Великою є колекція деталей пояса, 

виготовлених із кольорових металів, вона включає пряжки (рис. 102, 1–10), 

наконечник (рис. 102, 15), накладні бляшки (рис. 102, 12, 13), розподільник 

ременів (рис. 102, 11). Із предметів християнського культу (рис. 103, 1–8) 

виокремимо цілий і уламки хрестів-складнів (рис. 103, 1–3). Відзначимо також 

знахідки двох фрагментованих амулетів у формі підвісок-сокирок (рис. 103, 11–

12). Особливий інтерес викликає висла свинцева печатка розмірами 20×22 мм 

(рис. 103, 17). На обох її сторонах є погрудні рельєфні зображення святих. На 

одному боці – зображення у високому рельєфі святого з бородою і вусами, німб 

позначено крапками, біля лівого плеча у стовпчик три букви: «О», «А», «И». На 

іншому боці – зображення святого, навколо голови німб, позначений 

рельєфною лінією. Зображення обличчя збереглося погано. Біля лівого плеча у 
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стовпчик дві букви: «Ν», «Л». Подібну печатку, вірогідно, відтиснуту тією ж 

парою матриць, знайдено на дитинці Дорогобужа [569, с. 185, рис. 166, 4]. 

Очевидно, ці вислі печатки належали одному з представників роду 

Рюриковичів, який був удільним князем у Дорогобужі. 

У підйомному матеріалі на південно-східній частині селища Верхів 

трапились предмети озброєння та спорядження воїна-дружинника: залізні 

наконечник списа (рис. 107, 1), пряжки (рис. 107, 2, 3), вудила (рис. 107, 4, 5), 

уламки стремена (рис. 107, 6) і остроги (рис. 107, 7). Із бронзи виготовлені 

пряжки (рис. 108, 1, 2), розподільник ременів (рис. 108, 3), поясна накладна 

бляшка (рис. 108, 3). 

Слід також зазначити, що на всіх поселеннях знайдені 

сільськогосподарські знаряддя праці: наральники і чересла від орних знарядь 

(рис. 94; 98; 99, 1; 95; 104; 105, 1, 2), окуття лопат (рис. 99, 2, 3), серпи (рис. 

100, 2–4; 106), коси (рис. 100, 1), мотики (рис. 105, 3). Очевидно, що частина 

мешканців цих сільських поселень займалися землеробством та скотарством. 

Із пʼяти розглянутих вище селищ на чотирьох виявлені матеріали кінця 1 

тис. н. е. Лише в Білій Криниці найбільш ранній глиняний посуд датується ХІ 

ст. Знахідки з інших чотирьох сільських поселень свідчать, що вони теж 

існували в ХІ ст. Але більшу частину колекцій з описаних вище пʼяти поселень 

складають речі ХІІ – середини ХІІІ ст. 

На селищі в урочищі Ольгопіль поблизу с. Підліски матеріали Х і ХІ ст. 

нечисленні, це перевано уламки глиняного посуду. А от керамічних виробів та 

індивідуальних знахідок кінця ХІ – першої половини ХІІ ст. зібрано досить 

багато. Очевидно, що на рубежі ХІ і ХІІ ст. в розвитку цього сільського 

поселення відбуваються важливі зміни. З огляду на численні знахідки речей, 

типових для давньоруських воїнів-дружинників, можна зробити висновок, що 

тут знаходився двір феодала. Він розташований за 10 км на південний захід від 

Дорогобужа, якого київський князь Святополк у 1100 р. передав в уділ князю 

Давиду Ігоревичу і той залишався дорогобузьким князем наступні 12 років. 
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Вірогідно, саме в цей час в урочищі Ольгопіль розбудовується княжий двір (на 

південно-східньому мисі) і поряд з ним формується поселення, мешканці якого 

обслуговували цей двір (на північно-західному мисі). В подальшому цей двір 

міг перейти у володіння княжого боярина чи дружинника, але за 

археологічними джерелами, його статус «двір представника соціальної 

верхівки» не змінювався до середини ХІІІ ст., коли поселення перестало 

функціонувати. Вірогідно, цей двір став адміністративним центром для пʼяти 

сільських поселень у басейні струмка Пруськи (рис. 89). 

Свої особливості мав процес формування поселення періоду Київської 

Русі поблизу с. Новосілки. Тут серії знахідок ХІ–ХІІІ ст., що повʼязані з 

давньоруською знаттю, концентруються на території, де знаходилось більш 

раннє словʼянське поселення ІХ–Х ст. (рис. 91, 1, 2). Поблизу, на високих мисах 

протилежного берега струмка знаходяться общинне городище Х ст. (рис. 91, А) 

і великий курганний могильник, на ньому збереглося 45 насипів (рис. 91, Б). 

Такі характерні ознаки, як наявність значного поселення ІХ–Х ст., городища Х 

ст. і курганного могильника дозволяють розглядати цей поселенський комплекс 

як общинний центр кінця 1 тис. н. е. [682, с. 31–35]. В ХІ ст. городище було 

покинуте, на зручних ділянках поселення із південно-східною експозицією 

(рис. 91, 1, 2) зʼявляються житла представників князівської адміністрації і тоді 

ж заселяються менш зручні мисові ділянки на правому березі струмка (рис. 91, 

3–5), на них виявлено лише речі, характерні для повсякденного вжитку рядових 

сільських жителів. Вірогідно, поселення Новосілки в період Київської Русі 

зберігає значення адміністративного центру для всіх поселень в басейні 

струмка Мосток (рис. 89). Можливо, важливе значення цього поселення 

визначалося також його розміщенням на шляху від переправи через Горинь, яку 

контролював гарнізон укріплення у с. Вільгорі (рис. 72, 30) до літописного 

Мильська на р. Усті (рис. 72, 55). Археологічні джерела свідчать, що обидва 

укріплені поселення функціонували від початку ХІ ст.    
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Вірогідно, адміністративні та фіскальні функції виконували також 

поселення поблизу сіл Верхова в урочищі Шлях та Білої Криниці. Поблизу 

Верхова фіксується гніздо поселень Х ст., яке включає городище-сховище та 6 

неукріплених поселень. В ХІ ст. поселення, де виявлено серію статусних 

предметів, сформувалось за 1,5 км на схід від старого общинного центру, який 

продовжував розвиватися в ХІ–ХІІІ ст., як і інші чотири поселення цього гнізда. 

Археологічні дослідження засвідчили, що адміністративна структура 

Смоленської землі середини ХІІ ст. являла собою ієрархію територіальних 

ланок: община-верв, погост і волость. Можливо, деякі общини співпадали з 

погостами [682, с. 30–31; 372, с. 101]. Як показали дослідження В.О. 

Петрашенко, в Середньому Подніпровʼї в кінці Х – на початку ХІ ст. функцію 

погоста виконувало поселення Григорівка в урочищі Чернече. Археологічні 

матеріали ХІІ–ХІІІ ст. теж свідчать про належність його до князівського домену 

[508, с. 144–148]   

На Чернігівщині зафіксовані гнізда поселень періоду Київської Русі і в 

центрах таких гнізд знаходилось, як правило, найбільше поселення. В деяких 

випадках вдалося встановити, що на площах таких селищ формувались навіть 

окремі райони, відокремлені від іншої селищної території природними 

кордонами чи навіть деревʼяною огорожею. Саме тут, як свідчать різноманітні 

археологічні знахідки, мешкали представники соціальної верхівки. На думку 

В.П. Коваленка, вони уособлювали собою державний апарат і виконували певні 

адміністративно-господарські та військово-поліцейські функції [448, с. 54]. 

Вірогідно, сільські поселення в центральних районах Погориння, про які йшла 

мова вище, теж виконували подібні функції.  

До окремого типу неукріплених поселень відносимо спеціалізовані 

поселення металургів. Одне з них обстежувалось за 2 км на північ від села 

Велика Клецька Корецького району, в лісі [59, с. 28–29]. Поселення 

знаходиться на мисі, обмеженому із півночі долиною, по якій колись протікав 

струмок, а тепер тут збереглося лише сухе русло (рис. 109, 1). Майданчик має 
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рівну горизонтальну поверхню, з трьох сторін (за виключенням південної, 

напільної) виділяється в рельєфі місцевості, він округлий у плані, розмірами 

70×80 м, підвищується над долиною струмка на 4–5 м. Значну кількість 

знахідок зібрано в руслі струмка, воно заповнене залізними шлаками, разом з 

ними зустрічаються уламки глиняних сопел та гончарних горщиків періоду 

Київської Русі. Такі ж знахідки виявлені і на самому підвищенні на денній 

поверхні. В шурфі біля північного краю площадки під шаром дерну, від 

глибини 0,15–0,2 м, простежено рештки зруйнованої печі – це лінзоподібний в 

розрізі шар дрібних фракцій перепаленої глини з включенням шматків печини, 

завтовшки до 0,2 м, він округлий в плані, діаметром близько 1,2×1,3 м (рис. 

109, 2). Нижче, на глибині до 0,65 м зібрано уламки глиняних сопел, гончарних 

горщиків, великі шматки міцно випалених глиняних стінок печі, в тому числі 

напівсферичного приймача сиродутного горна та залізо-напівфабрикат у 

вигляді округлої чушки вагою 2,5 кг. На глибині 0,6–0,8 м залягає чорний 

ґрунт, насичений дрібним вугіллям і попелом. Нижче простежено материк – 

жовтий пісок. Виявлений у шурфі об’єкт можна інтерпретувати як рештки 

наземного горна, в якому варили залізо. Такі горни відомі на багатьох 

пам’ятках Києво-руського періоду, зокрема, вони досліджені у Вишгороді, 

Звенигороді [211, с. 70–75]. Зібрані артефакти дозволяють визначити пам’ятку 

як поселення металургів і попередньо датувати її кінцем Х–ХІ ст. [601]. Такі 

знахідки відомі також на інших поселеннях у регіоні, що розглядається, 

зокрема, залізні шлаки та уламки глиняних сопел трапились поблизу сіл 

Сапожин, Користь, Залізниця, Харалуг Корецького району. Однак вони зібрані 

в підйомному матеріалі, тому віднесення їх до періоду Київської Русі 

залишається сумнівним.    

У басейні р. Горині виявлено значну кількість неукріплених поселень ХІ 

– середини ХІІІ ст. Вони розміщені нерівномірно, із 389 памʼяток, відомих у 

цьому регіоні, на Волинській височині знаходиться 264 (67,8%). Найчастіше 

заселялись миси на берегах рік і струмків, таких селищ нараховується 226 
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(79,3%). Значно менше прибережних (33 селища, 11,6%) і на підвищеннях (25 

селищ 8,8%). Їх розміри коливаються від 1000 кв. м до 5 га, а середній показник 

їх площі становить 1,3 га. За цим показником селища басейну р. Горині 

поділяються на три групи: малі (до 1 га), середні (від 1 до 3 га) та великі (від 3 

до 5 га). Статистичні дані дозволяють простежити спад чисельності 

неукріплених поселень в ХІ ст. і поступове зростання їх кількості в ХІІ – 

першій половині ХІІІ ст. Скорочення сільського населення в ХІ ст. припадає на 

період активного одержавлення цих територій. На кількох сільських 

поселеннях вдалося зібрати серії знахідок, які вказують на тривале перебування 

тут представників соціальної верхівки. Набір «статусних» предметів включає 

зброю, деталі спорядження воїна і верхового коня, предмети особистого 

благочестя, писала, прикраси із кольорових металів і скла. Такі селища 

сформувались на території гнізд поселень, на місці старих общинних центрів 

кінця 1 тис. н. е. (Новосілки) або на раніше слабко заселених ділянках на 

відстані 1,5–3,5 км від старих общинних центрів (Підліски, Верхів). 

Представники соціальної верхівки, які перебували в цих селах, уособлювали 

собою державний апарат і виконували певні адміністративно-господарські та 

військово-поліцейські функції.  

 

3.2.3. Могильники  

У басейнах рік Горині та Стиру в другій половині ХІХ – першій половині 

ХХ ст. були проведені розкопки на багатьох курганних могильниках кінця І – 

початку ІІ тис. н. е. Зібрані матеріали дозволили провести ґрунтовний аналіз 

поховального обряду дулібів-волинян [731; 683, с. 94–101; 447, с. 7–8, 114–116]. 

В той же час в регіоні слабко дослідженими залишались ґрунтові могильники 

періоду Київської Русі, тому матеріалів для вивчення поховального обряду 

ранніх християн було недостатньо. Хоча повідомлення про перші виявлені у 

Погоринні (в Пересопниці) середньовічні безкурганні поховання відносяться до 

кінця ХІХ ст. та 20–30-х років ХХ ст. [136, с. 41; 813, s. 190; 842, s. 249], 
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основна джерельна база для аналізу таких памʼяток була сформована в ході 

археологічних робіт у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (табл. Б19). 

На сьогодні в басейні р. Горині зібрано інформацію про 80 ґрунтових 

поховань на десяти могильниках (в трьох випадках поховання знаходились за 

межами кладовищ) та 3 братські могили (табл. Б19). Для порівняння зазначимо, 

що далі на захід, в середній течії р. Ікви, відомо лише про незадокументовану 

знахідку підплитових поховань поблизу с. Тараканів Дубенського району [67, с. 

93–94] та в 2014 р. в Дубні поблизу Спасо-Преображенської церкви було 

відкрито одне поховання періоду Київської Русі [622].  

Майже всі охарактеризовані обʼєкти фунеральної культури досліджені в 

середній течії р. Горині на території Волинської височини і лише могильник у 

Кордишеві знаходиться в межах Північно-Подільської височини. Дані для 

аналізу розміщення могильників по відношенню до поселень маємо з 

Пересопниці, Рівного, Кордишева. Виділяються два типи взаємного 

розташування поселення і могильника: 1) поселення займало прибережну 

мисову ділянку, а могильник був винесений за його межі, знаходився на 

невеликій відстані від поселення в глибині височини (Рівне, поблизу урочища 

Дворець; Кордишів); 2) могильник був розміщений в межах поселення 

(Пересопниця, урочище Пастівник; Басівкутське городище). Очевидно, 

могильники другого типу були повʼязані з культовими спорудами. Як 

зазначалося вище, в урочищі Пастівник поблизу від північного могильника, 

вірогідно, досліджено рештки культової християнської будівлі [581, с. 84–85, 

рис. 52].  

Два могильники в урочищі Пастівник були відділені від поселення 

ровами. Переріз рову центрального могильника показав, що його ширина 

становила 8–9 м, дно рову рівне, горизонтальне, завширшки близько 2 м, 

знаходилось на глибині 2,9 м від рівня сучасної денної поверхні (рис. 110, 2). 

Стінки рову мали крутизну близько 40–45°. Рів північного могильника у розрізі 

трикутної форми, завширшки 2,2–2,5 м, глибина від рівня виявлення – 1,2–1,3 
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м. Слідів валів не простежено, землю із ровів могли використати для підсипки 

майданчиків, відведених під кладовища. Очевидно, ці рови так само, як ровики 

навколо курганів, відділяли територію живих від території мертвих.  

Відомі й інші способи виокремлення місць захоронення померлих. У 

княжому Галичі та поблизу від нього досліджувались укріплені монастирі з 

рештками культових споруд і кладовищами, зокрема в с. Пітрич в урочищі 

Гора-монастир [760, с. 48–49]. Невелике кладовище при церкві в урочищі 

Царинка було обмежене огорожею-стіною [760, с. 40–41]. Огорожу навколо 

кладовища домонгольського часу зафіксовано в Києві. Під час археологічних 

розкопок на вул. Великій Житомирській, 20 виявлено безінвентарні поховання, 

на думку дослідників, серед них 16 комплексів належать до давньоруських 

горизонтів. На розкопі простежено рівчаки від парканів, які оточували 

кладовище [309, с. 41]. 

Більшість ґрунтових могил були прокопані до рівня передматерикового 

шару чи материка і їх контури виявляються погано. Глибина таких поховань від 

0,3–0,4 м до 0,9–1,1 м. Однак, на трьох могильниках окремі поховання були 

опущені в материк і тому вдалося простежити чіткі контури поховальних ям, а 

в Дорогобужі чотирикутну яму поховання № 1 врізали в насип оборонного валу 

дитинця, її розміри 2,15×0,55 м. У чотирикутних ямах були здійснені поховання 

в Кордишеві. У Пересопниці на могильнику в центральній частині урочища 

Пастівник чотирикутна яма поховання № 9 мала ширину 1,1 м і довжину 

близько 2,4 м (рис. 111). У подібних ямах великих розмірів були здійснені 

поховання на дитинці літописного Пліснеська [770, с. 329–330]. У Рівному на 

площі Короленка дві ями були чотирикутні (поховання № 12, 16) розмірами 

2,08×0,5 м і 1,8×0,6–0,7 м, а яма поховання № 13 мала округлені кути, її розміри 

1,85×0,83 м. В овальних ямах знаходились скелети, досліджені на могильнику в 

Крилові. Їх розміри 2,1×0,8 м і 2,5×1,0 м. Нечіткі овальні ями простежені на 

західному могильнику в Городку. Сліди трун (тлін дерева, залізні цвяхи) 
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зафіксовані в пʼяти похованнях на могильниках у Кордишеві, Рівному на 

Басівкутському городищі та поблизу ур. Дворець. 

На розкопаній ділянці могильника в центральній частині урочища 

Пастівник поблизу Пересопниці простежується чіткий ряд із шести поховань 

(рис. 110; 111). На могильнику на площі Короленка в Рівному виділяються 

окремі групи поховань. У південній групі поряд знаходились три поховання, 

зорієнтовані на північ (№ 6, 8) і північний схід (№ 4). У північній групі три 

поховання (№ 5, 9, 10) мають північно-західну орієнтацію. Вірогідно, кожна з 

таких груп включала поховання людей, звʼязаних родинними вузами. Інші 

поховання, переважно із західною орієнтацією, виявлені на різних ділянках 

розкопу, частина з них були пошкоджені чи повністю зруйновані котлованами 

пізніших будівель, тому простежити якісь закономірності в їх розміщені не 

вдалося.  

Під час дослідження могильників у Погоринні не було виявлено слідів 

позначення захоронень на давній денній поверхні, наприклад, стовпових ямок 

від хрестів, як це вдалося простежити на давньоруському кладовищі на 

Замковій горі в Любечі [695, с. 159]. В регіоні не набули поширення підплитові 

поховання. На сьогодні єдина памʼятка, де вони надійно датовані 

домонгольським часом – це могильник в центральній частині урочищі 

Пастівник поблизу Пересопниці. Однак, і тут плити на момент виявлення були 

порушені. Очевидно, поява таких поховань на Волинській височині зумовлена 

культурними впливами населення Поділля і Прикарпаття. Звичай перекривати 

поховання плитою розповсюдились у населення Прутсько-Дністровського 

межиріччя та Поділля в період поширився християнства [509, с. 168–172; 759, с. 

109–110].  

Тіла похованих лежали випростаними на спині, лише в одному випадку в 

парному похованні на території окольного міста Дорогобужа у похованого ноги 

виявились зігнутими в колінах [569, рис. 117]. Але така особливість цього 

поховання, очевидно, повʼязана з екстремальними умовами влаштування 
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захоронення. Майже всі поховання одиночні. Відомо лише два парних: згадане 

вище в Дорогобужі на території окольного міста і в Рівному на площі 

Короленка в похованні № 3 виявлено жінку з дитиною. 

Положення рук зʼясовано для 65 поховань. Найчастіше руки були зігнуті 

в ліктях і кисті розміщені на кістках тазового пояса (19 поховань, 29,2%). Такі 

захоронення виявлені на семи могильниках. У восьми похованих руки були 

складені на грудях (12,3%). Зафіксовані також варіанти: кисть лівої руки на 

кістках тазового пояса, права – на хребцях поясного відділення хребта (3 

поховання); обидві руки на хребцях поясного відділення хребта (4 поховання); 

одна рука на  кістках тазового пояса, друга – на грудях (6 поховань). На пʼяти 

могильниках виявлено 17 поховань, у яких руки покладені вздовж тіла (26,2%). 

У восьми поховань одна рука покладена вздовж тіла, а друга зігнута і кисть 

лежить на кістках тазового пояса. Зауважимо, що сім таких поховань виявлені 

на могильниках у Пересопниці і ще одне трапилось на площі Короленка в 

Рівному.  

Орієнтація похованих визначена у 79 випадках. Переважають 

захоронення, в яких померлого поклали головою на захід (33 поховання) і 

південний захід (36 поховань), що становить 87,3%. Така орієнтація відповідає 

канону християнської релігії і найчастіше зустрічається на території Південної 

Русі [447, с. 58]. У Києві таку орієнтацію мали 84,6% усіх поховань [309, с. 

112]. У семи випадках в басейні р. Горині виявлено північно-західну 

орієнтацію. Причому з цієї групи два поховання з Дорогобужа знаходились за 

межами кладовищ, а інші досліджені на площі Короленка в Рівному. Там же 

виявлено два поховання, зорієнтовані головою на північ і одне – на північний 

схід.    

Речовий інвентар виявлено в 19 могилах, це становить 23,7% від 

загальної кількості поховань. Серед знахідок є глиняний посуд, знаряддя праці, 

побутові вироби, деталі одягу, прикраси, предмети християнського культу. 
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Чотири рази зафіксовано гончарний посуд: дрібні уламки трапились в 

двох похованнях на могильнику поблизу урочищі Дворець в Рівному, розвал 

верхньої частини великого горщика виявлено в Лючині, розвал маленького 

горщика знайдено в Кордишеві.  

Уламки залізних ножів, кресала, кремінь до них трапились у двох 

похованнях чоловіків на площі Короленка в Рівному. Там же виявлено залізні 

фібулу, пряжку, кільце. Залізна фібула лежала на правому плечі похованого і, 

очевидно, скріплювала одяг. Знахідка залізних пряжки, кільця, кресала і 

кременю на кістках тазового поясу в похованні № 6  дозволяє висловити 

припущення, що з померлим було покладено пояс і сумку чи кисет. Ще М.С. 

Грушевський відзначав, що в похованнях княжої  доби знаходили «ремені для 

причіплювання підручних річей або шкіряні мішечки, мошонки; траплялися 

такі мошонки і з цілим своїм інвентарем: огнивом, маленьким бруском до 

гострення, кусничком сірки й кількома баранячими астрагалами (до гри)» [250, 

с. 270]. 

Із елементів костюму знайдено також литий бронзовий ґудзик в 

похованні № 1 в центральній частині урочищі Пастівник поблизу Пересопниці 

(рис. 111, 2). Однією знахідкою представлені предмети християнського культу 

– це бронзовий хрест-складень із парного поховання на окольному місті 

Дорогобужа [569, рис. 19, 1].  

Найчастіше в похованнях зустрічаються прикраси: скроневі кільця із 

бронзи і срібла, намистини, персні, браслети. Дротяні перснеподібні скроневі 

кільця з кінцями, що накладаються один на другий і на півтора оберти знайдені 

в шести похованнях на чотирьох могильниках (Кордишів, Лючин, площа 

Короленка в Рівному, Пересопниця). В Городку в двох похованнях трапились 

S-подібні скроневі кільця, а в Дорогобужі на східному посаді в дитячому 

похованні виявлені кільця з навивкою тонкого дроту [569, рис. 144, 6. 7]. В 

пʼяти похованнях на могильниках в Кордишеві, на площі Короленка в Рівному, 

в Городку знайдені скляні намистини. У Кордишеві, Городку, Пересопниці в 
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пʼяти похованнях були бронзові та срібні персні. Вони різних типів, але 

детальний опис наявний лише для прикрас із Пересопниці, з північного 

могильника в урочищі Пастівник. Перстень із поховання № 7 масивний, із 

овальним щитком, а в похованні № 14 трапилась проста обручка із округлого в 

перетині дроту [581, рис. 52, 4, 6]. На Басівкутському городищі в похованні № 4 

знайдено два бронзові браслети: із округлого в перетині дроту і пластинчастий 

широко серединний (рис. 112). На руках дівчинки в похованні на окольному 

місті Дорогобужа збереглися чотири скляні браслети [569, рис. 119, 2–5]. 

Рідкісною знахідкою для Волині є набір із одинадцяти бляшок від головного 

убору із жіночого поховання в Крилові. Вище вже відзначалося, що матеріали 

для реконструкції таких уборів найкраще представлені на могильниках 

Південно-Західного Поділля та Покуття. Бляшки від головного убору відомі із 

поховання № 11 на могильнику в Грудеку Надбужному [831, s. 261, 263].  

Аналіз елементів поховального обряду, супроводжуючого інвентарю, 

стратиграфічні спостереження дозволяє більшість досліджених в басейні р. 

Горині ґрунтових поховань датувати ХІІ–ХІІІ ст. Оскільки поховань з 

інвентарем виявлено небагато, їх вузьке датування встановити не вдається. 

Лише знахідки S-подібних скроневих кілець у двох могильниках у Городку 

дозволяють уточнити дату поховань з такими прикрасами. S-подібні скроневі 

кільця є характерними оздобами західних словʼян у Х–ХІІІ ст. [834, s. 132–140; 

490, с. 33]. Їх хронологія визначається діаметром виробів: найбільш ранні 

мають менший діаметр, у пізніших він збільшується [829, s. 47–50; 818, s. 166–

170]. На Волині зустрічаються невеликі S-подібні скроневі кільця, у більшості з 

них внутрішній діаметр не перевищує 20 мм. Вони знайдені в курганних 

похованнях Х – початку ХІІ ст. на території між ріками Західним Бугом і 

Горинню [824, tabl. I; Власова, 1961, с. 92, рис. 1, 3, 6; 500, с. 240–242, рис. 4]. 

Таке датування підтверджують і ряд знахідок з поселень. Зокрема, три S-

подібні скроневі кільця входили до складу скарбу з городища в с. Торговиці 

Млинівського району Рівненської області [551, с. 219, рис. 5, 4–6]. Цей 
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комплекс речей формувався тривалий час, вірогідно, у другій половині Х–ХІ ст. 

і був захований в кінці ХІ – на початку ХІІ ст. [548]. S-подібне скроневе кільце 

знайдене на дитинці Жорнівського городища, яке зазнало військового погрому 

на рубежі ХІ–ХІІ ст. і після цього занепало [581, с. 153–157, рис. 106, 10]. Тому 

можна погодитись із думкою І.К. Свєшнікова, що поховання на могильниках в 

Городку датуються ХІ ст. Але залишається дискусійним питання, чи були ці 

захоронення ґрунтовими, чи в давнину вони були влаштовані під курганами. 

Адже назва урочища Кургани свідчить, що раніше на цій території були 

курганні насипи. Поховань бронзового чи раннього залізного віків під час 

розкопок І.К. Свєшніков тут не виявив, тому цілком можливо, що в урочищі 

Кургани на схід від с. Городка знаходився курганний могильник волинян ХІ – 

початку ХІІ ст.  

За матеріалами могильників з території Польщі простежено еволюцію 

поховального обряду за положенням рук похованих: найраніші християнські 

поховання кінця Х–ХІ ст. мають руки, покладені випростаними вздовж тіла, 

згодом кисті рук покладаються на животі і пізніше їх схрещують на грудях 

померлого [847, s. 45–47]. Якщо аналізувати лише дані з ґрунтових поховань 

періоду Київської Русі на території Волині та Прикарпаття, то хронологічні 

відмінності в положенні рук похованих виявити важко. Не простежено звʼязку 

між положенням рук і хронологією поховань на кладовищі в Грудеку 

Надбужному, датованому від ХІ до ХІІІ–ХІV ст. [831, s. 263–264]. Не вдалося 

виявити таку послідовність зміни покладання рук за матеріалами ґрунтових 

могильників ХІІ–ХІІІ ст. із території Галицької землі [759, с. 57, 109]. Однак, 

такі хронологічні відмінності в положенні рук виявляються при порівнянні 

більш ранніх підкурганих поховань і ґрунтових поховань ХІІ–ХІІІ ст. За В.Б. 

Антоновичем в курганних захороненнях Волині найчастіше руки померлих 

покладені вздовж тіла (43%), на тазових кістках – 30%, на поясниці – понад 

17%, на грудях, шиї – 8% [139, с. 136]. За матеріалами з ґрунтових могильників 

Погориння, у ХІІ–ХІІІ ст. кількість похованих із покладеними вздовж тіла 
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руками помітно зменшується (26,2%), приблизно на тому ж рівні залишається 

кількість захоронень, в яких руки знаходяться на тазових кістках (29,2%) і 

спостерігається зростання проміжних варіантів до 20% (одна рука на тазових 

кістках, інша на поясниці; одна рука на тазових кістках, інша на грудях), а 

також покладання рук на грудях (12,3%). 

Антропологічний аналіз частини матеріалів із поховань ХІІ–ХІІІ ст. у 

Дорогобужі та Пересопниці провів співробітник відділу біоархеології Інституту 

археології НАН України Ю.В. Долженко [281]. Опрацьовано 8 чоловічих і 14 

жіночих черепів. Жіноча група за даними краніометрії несе в собі той же 

мезокранний середньолиций краніологічний тип, до якого належать полянки 

київські. Чоловіча вибірка віднесена до мезокранного, з широким обличчям 

краніологічного типу, простежено її подібність до вибірки з Путивля. За 

етнічною краніоскопією, де чоловіків і жінок розглядали разом, простежено 

подібність досліджуваної групи із Погориння до населення із Середнього 

Подніпровʼя (поляни) і Лівобережжя (сіверяни).   

За археологічними джерелами виявляється ряд етапів еволюції 

поховального обряду у волинян в кінці І – на початку ІІ тис. н. е. Захоронення 

решток трупоспалення під курганним насипом змінюється покладанням тіла 

померлого на рівні давньої денної поверхні або ж у ямі та влаштуванням 

курганного насипу над могилою. На заключному етапі традиція насипати 

курган відмирає і утверджується християнський обряд поховання покійника у 

могильній ямі головою на захід  [447, с. 83–85, 97–101, 106].  Така 

послідовність змін поховального обряду добре простежується за 

археологічними джерелами на Волинській височині. На Волинському Поліссі 

відсутні курганні захоронення в ямах, а традиція насипати кургани зберігається 

довше, до ХІІ ст. включно [500, с. 249; 258, с. 76]. Аналіз матеріалів із 

ґрунтових могильників дозволяє зробити висновок, що на Волинській височині 

звичай поховання померлого в ямі за християнськими канонами поширюється в 

ХІІ ст.   
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3.2.4. Житлові та господарські споруди 

Для характеристики жител періоду Київської Русі в басейні р. Горині 

нами використано дані про 37 досліджених у регіоні будівель ХІ–ХІІІ ст. 

Більшість із них розкопані за останні 25 років, тому ці нові матеріали не були 

включені до узагальнюючої роботі М.М. Кучинка, присвяченої аналізу 

житлового будівництва Х – середини ХІV ст. на території Волинської землі 

[395]. Найбільше жител виявлено в головних центах Погориння – Дорогобужі 

(17) та Пересопниці (9), сім будівель розкопано в Острозі, дві на Жорнівському 

городищі, по одній на Білівському городищі та на поселенні Новостав Дальній 

поблизу Пересопниці (табл. Б20; Б21).  

Житла ХІ ст. були розкопані також на Листвинському городищі, але в 

підсумковій публікації усі вони автором віднесені до одного етапу розвитку 

поселення, датованого в широких хронологічних межах – Х–ХІ ст., до того ж 

описи досліджених будівель неповні, тому неможливо уточнити їх хронологію і 

виокремити обʼєкти ХІ ст. [790, с. 23–38, 84–86]. Сліди наземних будинків 

другої половини ХІІ – середини ХІІІ ст. виявлені також на городищі біля с. 

Городище поблизу Шепетівки [496, с. 76].   

Не зважаючи на погану збереженість архітектурно-будівельних залишків 

наземних частин будівель, які відкриті на памʼятках басейну р. Горині, рештки 

досліджених котлованів, печей та сліди дерев’них конструкцій все ж 

дозволяють із достатнім ступенем достовірності реконструювати зовнішній 

вигляд жител, виявити особливості і розкрити історію їх розвитку. 

Житла за особливостями влаштування основи будівлі віднесені до двох 

типів: із заглибленим жилим приміщенням (напівземлянки та землянки) і 

жилим приміщенням, що знаходилося на рівні денної поверхні. В свою чергу 

будівлі другого типу за вертикальним розвитком поділяються на наземні 

будинки і такі, що мали заглиблену частину (підліт). 

Всього використано дані про 24 будівлі, що мали заглиблені жилі 

приміщення, більшість з них досліджено в Дорогобужі (10) та Острозі (7), три 
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будівлі розкопано в Пересопниці, дві – на   Жорнівському городищі, по одній 

виявлено на Білівському городищі та на поселенні в Новоставі Дальньому 

(табл. Б20). 17 напівземлянок датуються ХІ – початком ХІІ ст., ще 7 

функціонували в ХІІ – середині ХІІІ ст.  

Котловани напівземлянок були квадратними або прямокутними в плані. 

Більшість з них (9 будівель) за розмірами відносяться до середніх, їх площа 9–

14 кв. м. Ще 10 котлованів великих, площею  понад 14 кв. м. Лише два 

котловани віднесені до малих – із Жорнова і Пересопниці (табл. Б20, 18, 21). 

Відзначимо також, що третина з досліджених напівземлянок мала площу від 18 

до 26 кв. м. Вірогідно, значне поширення великих будівель пояснюється тим, 

що аналізуються матеріали із головних центрів Погориння – Дорогобужа і 

Пересопниці, а також із літописного Острога та двох городищ, а дані про житла 

з неукріплених поселень відсутні. Найчастіше глибина котлованів 

напівземлянок від рівня виявлення становила від 0,6 м до 1,2 м. Найбільшу 

глибину мав котлован житла № 26, дослідженого в Острозі біля костелу 

Пресвятої Богородиці, вона складала 1,4 м (табл. Б20, 2). 

Долівку в житлах влаштовували на рівні материка, слідів дерев’яного 

настилу підлоги не виявлено. На площі котловану часто викопувались 

господарські ями та заглиблення іншого призначення. В житлах ХІ ст. з 

Острога і Дорогобужа (табл. Б20, 2, 10) в центральній частині котловану 

виявлено ямку, в яку було поставлено нижню частину глиняного горщика, 

заповненого вугіллям та попелом. Вірогідно, тут зберігали жар або ж 

запалювали вогонь для освітлення приміщення.  

Про конструкцію стін свідчать стовпові ямки, вертикальні ніші в кутах 

котловану та обвуглені рештки деревʼяних частин будівлі. В 11 житлах 

виявлено чотири і більше стовпових ямок, вони знаходились в кутах 

котлованів, у центральній частині та на середині довжини стін. Їх округла в 

плані форма свідчить, що вертикальними опорами найчастіше були колоди, але 

на середині довжини стін іноді використовували півколоди, на це вказують 
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сегментоподібні в плані ямки, вони зафіксовані в житлі № 13 на дитинці 

Дорогобужа (табл. Б20, 10). 

Стіни могли мати каркасну або зрубну конструкцію. Обшивку котлованів 

робили з колод, півколод, брусів. Як уже зазначалося вище, рештки 

обвугленого зрубу збереглися в напівземлянковому житлі Х ст., дослідженому 

в Острозі в розкопі № 9 на проспекті Незалежності, 3 (див. підрозділ 2.3.3) [581, 

с. 109]. У датованому ХІІ ст. житлі № 7 на поселенні в урочищі Високий Берег 

поблизу с. Хрінники частково збереглася обвуглена ділянка обшивки котловану 

напівземлянки, що складалася з двох шарів: вздовж стіни були вертикально 

поставлені півколоди чи плахи завширшки 0,15–0,17 м (пласкою стороною 

вони повернуті всередину приміщення), їх притискали до стіни горизонтальні 

бруси, які фіксувалися масивними стовпами в кутах приміщення [346, с. 293–

293]. Така обшивка стін могла використовуватись лише до рівня денної 

поверхні, а наземні стіни, очевидно, влаштовували за межами котловану. На те, 

що заглиблені котловани напівземлянок не завжди визначають всього обʼєму 

житла, вже звертали увагу дослідники. Наземна частина може бути більша за 

котлован, зокрема тоді, коли піч щільно прилягає до стінок котловану, коли є 

нішоподібні печі (а значить, простір над ними повинен був входити до 

приміщення [446, с. 156–157]. Ці спостереження можуть бути використані для 

реконструкції житла № 2 із Жорнівського городища. Воно вирізняється малим 

котлованом площею 7,6 м і розташуванням печі щільно при стінках котловану 

(рис. 74). Так само і майстерня косторіза досліджена на дитинці Пересопниці 

В.С. Терським  (табл. Б20, 21) [71, с. 10–11], мала стіни, поставлені за межами 

невеликого котловану розмірами 2,4×1,8 м. 

Як зазначалося в підрозділі 2.2.3, в басейні р. Горині в словʼянських 

житлах VIII–Х ст. зустрічаються печі кількох типів: 1) кам’яні, складені насухо; 

2) кам’яно-глиняні; 3) глинобитні; 4) основа і стінки вирізані в материковому 

останці; 5) нішоподібні. Таке ж різноманіття печей було характерним і для 

жител ХІ ст. Складені насухо печі-камʼянки використовувалися в цей час у 
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Листвині, камʼяно-глиняні печі виявлені в житлах в Острозі (дод. Б20, 2, 4, 7), 

Жорнові (дод. Б20, 18, 19). Глинобитні печі в ХІ–ХІІІ ст. були поширені в 

Дорогобужі та Пересопниці. Печі, стінки яких вирізані в спеціально залишених 

материкових останцях, виявлено в житлах у Дорогобужі та на Білівському 

городищі (дод. Б20, 15, 24). 

Виразних слідів входів до напівземлянок ХІ–ХІІІ ст., досліджених у 

басейні р. Горині, виявити не вдалося. Вірогідно, в приміщення спускалися по 

деревʼяній драбині. В сусідньому регіоні, в басейні р. Стиру, були досліджені 

напівземлянки із заглибленими в ґрунт входами-коридорами. На поселенні 

періоду Київської Русі в урочищі Високий Берег біля с. Хрінники в котловані 

житла № 7 піч знаходилась у східному куті, а вхідний коридор був 

влаштований біля північно-східної стіни будівлі, він мав розміри 1,3×1,7 м [346, 

с. 292]. На тому ж поселенні в житлі № 10 рештки печі виявлені в західному 

куті, а вхідний коридор був влаштований біля південно-західної стіни, його 

ширина 1,55 м [346, с. 295]. В обох випадках піч знаходилася в ближньому до 

входу куті зліва. Входи-коридори простежені також у двох житлах (№ 1, 9) 

другої половини ХІІІ – початку ХІV ст., розкопаних на поселенні Гнідавська 

Гірка біля Луцька Розміри заглиблених входів 1,2×0,7 м і 1,9×0,9 м [175, с. 98–

99]. В обох випадках піч знаходилася в ближньому до входу куті справа.  

Наземні житла домонгольського часу на сьогодні відомі лише з розкопок 

Дорогобужа і Пересопниці. У Дорогобужі такі житла досліджені на дитинці, а в 

Пересопниці – на посаді в урочищі Пастівник. Три будинки були наземними 

(табл. Б20), а решта мали заглиблену частину (підкліт). 

У Дорогобужі місце розташування наземного житла № 15 визначене за 

розміщенням печі, поширенням пухкого коричневого шару органічного тліну 

завтовшки до 0,3 м та концентрацією знахідок (табл. Б21, 4) [569, с. 66, 68]. Цей 

шар простежено на глибині 2,3–2,6 м від рівня сучасної денної поверхні, а 

материк залягав на глибині 3,5–3,6 м. Враховуючи площу, яку займав шар 

органіки, приблизні розміри будівлі можна визначити в межах 4,0×3,5 м. Піч у 
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житлі глинобитна, збудована на дерев’яному каркасі на рівні підлоги. Її розміри 

0,95×1,15 м, стінки збереглися на висоту до 0,6 м Звернені до стін житла стінки 

печі у плані прямі, а внутрішня північно-східна стінка дугоподібна у плані. Ці 

спостереження дозволяють зробити висновок, що піч стояла у південному куті 

приміщення. На площі будівлі у коричневому шарі органіки виявлено велику 

кількість знахідок – це знаряддя праці, побутові та культові вироби, прикраси, 

предмети озброєння воїна-дружинника і коня, серед них і шолом воїна-

дружинника [578]. Житло № 15 перестали використовувати після погрому міста 

в середині ХІІІ ст. 

Більш раннє житло № 2 з Дорогобужа датується ХІІ ст., його простір 

визначають рештки глинобитної печі та підсипка материкового суглинку 

завтовшки 0,1–0,15 м, на якій було влаштовано долівку. Вона щільна, втоптана, 

простежена на площі 3,5×4,5 м, залягала на 0,3–0,5 м вище материка (табл. Б21, 

1) [569, с. 52]. Піч глинобитна, підковоподібна у плані, стояла біля північної 

стіни будівлі, челюстями була повернута на південь. Стінки її зруйновані, 

збереглася лише основа із суглинку з черенем.  

Досліджена в Пересопниці будівля № 3а була наземною, каркасно-

стовпової конструкції, приблизні її розміри 5×3 м, вони визначаються за 

розміщенням великих кутових ям, в які, очевидно, були вкопані масивні стовпи 

(табл. Б21, 10) [581, с. 81–82]. Всі чотири стовпові ями овальні у плані, 

розмірами від 0,4×0,5 м до 0,5×0,65 м, мали глибину 0,55 м від рівня виявлення, 

їх стінки поступово звужувалися до дна, дно рівне, горизонтальне. Біля 

західного кута будівлі знаходилось вогнище діаметром 0,6 м. В культурному 

шарі на площі будівлі зібрано уламки гончарних посудин ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст., фрагменти скляних браслетів, два уламки дзвона.  

Наземні житла з підвальною частиною (підклітом) визначаються за 

особливостями залягання нашарувань, які сформувалися на площі котловану. В 

нижній частині котловану в заповненні трапляється мало знахідок, іноді тут 

виявляються скупчення суглинку, шматків печини та череня від зруйнованої 
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печі. У верхній частині котловану простежується шар ґрунту, насичений 

різноманітними речовими знахідками. Цей шар значно опускається в 

центральній частині котловану, очевидно, що він сформувався в процесі 

руйнації наземної частини будівлі.  

Серед досліджених котлованів без опалювальних пристроїв переважають 

чотирикутні в плані, є також чотирикутні із заокругленими кутами і овальні. Їх 

розміри досить різноманітні, найменший – 1,3×3,4 м (табл. Б21, 7), найбільший 

– 3,8×5,2 м (табл. Б21, 3).  

Виразні сліди руйнації наземної частини житла простежені в котловані 

будівлі № 11 з розкопу 1 в урочищі Пастівник поблизу Пересопниці (табл. Б21, 

9) [556; 581, с. 76–78]. Вона датована серединою ХІІ – початком ХІІІ ст. і, 

очевидно, була знищена пожежею. Котлован будівлі № 11 чотирикутний у 

плані із заокругленими кутами, розмірами 3,5×3,8 м. Стінки котловану у 

верхній частині близькі до вертикальні, дно знаходилося на глибині 1,4 м від 

рівня виявлення об’єкта.  

У верхній частині заповнення котловану простежено шар пухкого ґрунту 

сірого кольору завтовшки до 0,3 м, він був насичений вугіллям і попелом, 

містив різноманітні знахідки: уламки глиняного посуду ХІІ – початку ХІІІ ст. та 

північно-причорноморських амфор, кістки тварин, шматки печини, вироби із 

заліза, бронзи, скла і каменю. Стратиграфічні спостереження та особливості 

концентрації знахідок на різних глибинах свідчать, що досліджена будівля 

№ 11 була деревʼяним наземним будинком, який мав заглиблену частину – 

підкліт.  

Будівля № 2 з розкопу 6 на урочищі Пастівник у Пересопниці мала 

чотирикутний котлован із заокругленими кутами, його довжина 3,5–3,7 м, 

ширина – 2,4–2,6 м, глибина від рівня виявлення 0,6 м (табл. Б21, 13) [582, с. 

125–129]. Стінки котловану рівні, близькі до вертикальних. Найбільше знахідок 

зібрано у шарі, що перекривав заповнення заглибленої частини будівлі. Він був 

насичений вугіллям і попелом, шматками печини, фрагментами глиняного 
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посуду і різноманітними виробами з металів, кості, скла. Нижче заповнення 

складалося частково з материкового суглинку, а частково – з чорного 

гумусного ґрунту. На дні котловану будівлі № 2 поблизу західної стіни 

знаходилась невелика господарська яма, а вздовж південної стіни виявлено три 

стовпові ями.  

У котлованах трьох будівель були влаштовані нішоподібні печі (табл. 

Б21, 3, 5, 12). Найбільш виразні ознаки наземної частини житла виявлені під час 

дослідження будівлі № 20 на дитинці Дорогобужа [569, с. 81–84]. Вона мала 

великий прямокутний котлован, у розкопі відкрито лише його північно-східний 

кут. Ділянка північної стінки котловану в межах розкопу мала довжину 3,6 м, а 

східної – 1,8 м. Глибина котловану від рівня давньої денної поверхні 1,9 м. 

Його заповнення перекривав коричневий шар тліну дерева завтовшки до 0,3 м, 

насичений вугіллям і попелом, різноманітними знахідками. Нижче у заповненні 

котловану знахідок небагато, переважно це уламки глиняного посуду. 

Очевидно, шар тліну дерева є рештками конструкцій наземної частини будівлі, 

які були знищені пожежею.  

Підвальна частина житла перебудовувалася. Спочатку біля північної 

стінки котловану було вирізано нішоподібну піч 2. Її округлий у плані черінь 

діаметром 1,1 м знаходився на 0,9 м вище рівня дна котловану. Піч частково 

зруйнована під час розширення котловану. Внутрішній її простір заповнили 

камінням і суглинком, дно котловану підсипали шаром суглинку завтовшки 

0,2 м. Пізніше збудували нішоподібні печі 1 (біля північної стінки) і 3 (біля 

східної стінки). Ці печі мали округлі в плані черені діаметром відповідно 1,2 і 

1,5 м замощені уламками горщиків і камінців. Основи черенів були влаштовані 

на 0,7 і 0,15 м вище рівня підсипки на дні котловану. 

Уздовж північної стіни, але за межами котловану будівлі № 20, на рівні 

материка виявлено дві стовпові ями діаметром 0,6 м і 0,5 м, на відстані 0,6 м і 

0,7 м від краю котловану. Вірогідно, закопані тут стовпи були елементами 

наземних конструкцій будівлі. 
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Будівля № 22 з урочища Пастівник у Пересопниці мала близький до 

чотирикутного в плані котлован розмірами 5,0×3,3 м, завглибшки 1,0–1,2 м від 

рівня виявлення (табл. Б21, 12) [582, с. 118–121]. Біля північно-західної стінки 

котловану знаходились дві нішоподібні печі з округлими черенями, обидві були 

вирізані в материковому суглинку за межами котловану. Піч 1 споруджена біля 

північного кута котловану, її черінь діаметром 1,15 м, знаходився на 0,7 м вище 

дна котловану. Піч 2 була виявлена біля західного кута будівлі, її черінь мав 

значно більші розміри –  1,65×1,4 м, він був влаштований на 0,45 м вище дна 

котловану.  

Придонна частина котловану будівлі № 22 була заповнена шаром чорного 

однорідного пластичного ґрунту потужністю 0,2–0,35 м, вірогідно, це намул, 

який сформувався, коли заглиблену частину будівлі перестали 

використовувати. Знахідок в цьому шарі небагато, переважають уламки 

гончарних горщиків ХІІ – початку ХІІІ ст. Вище заповнення котловану 

складалося із темно-сірого гумусного ґрунту насиченого вугіллям, дрібними 

шматками печини, кістками тварин, керамікою та іншими речами. Заповнення 

котловану було перекрите потужним прошарком материкового суглинку 

завтовшки до 0,3 м з включенням великої кількості шматків печини, очевидно, 

це рештки печі, яка знаходилася в наземній частині житла. Речові знахідки 

концентрувалися вище і нижче прошарку суглинку. 

Наземні житла на підкліті домонгольського часу досліджені також в 

інших волинських та болохівських містах, зокрема в Дубні [615, с. 339–340], 

Возвяглі [300, с. 9–10], Губині [204, с. 30–35].  

За матеріалами досліджень Дорогобужа встановлено, що наземні 

будинки на дитинці зʼявляються в кінці ХІ – на початку ХІІ ст., коли це 

поселення стає центром удільного княжіння. Відкриті в Пересопниці на 

Пастівнику наземні житла датуються ХІІ – першою половиною ХІІІ ст. В інших 

регіонах Південної Русі наземні житла теж поширюються з ХІІ ст. [248, с. 156]. 

Однак, поряд із наземними житлами, на території Волинської землі, в тому 
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числі і в Погоринні, продовжували використовувати напівземлянки, окремі з 

них були зруйновані під час погрому міста в середині ХІІІ ст. Як показали 

дослідження в басейні р. Стир поблизу від Луцька, такі житла будували і в 

пізньому середньовіччі. Відкриті на Гнідавській Гірці напівземлянки датуються 

другою половиною ХІІІ – початком ХІV ст., а будівля № 11 із поселення 

Високий Берег біля Хрінників функціонувала в кінці ХІV – першій половині 

ХV ст. (див. підрозділ 4.4.). 

Рештки споруд господарського призначення виявляються завдяки 

заглибленим частинам у вигляді котлованів та ям, а також за розміщенням ямок 

від  стовпів, які входили до конструкції стін.  

У період Київської Русі населення продовжувало використовувати 

будівлі з невеликим котлованом, у стінці якого вирізали велику нішоподібну 

піч. У регіоні вони досліджені на багатьох ранньословʼянських поселеннях 

райковецької культури (див. пункт 2.3.3). Подібну будівлю, датовану ХІІ ст.,  

розкопано в урочищі Пастівник поблизу Пересопниці (споруда № 4 в розкопі 

13) [43, с. 13–14]. Вона мала чотирикутний у плані котлован розмірами 2,3×2,9 

м, завглибшки 0,7 м від рівня виявлення. Велика нішоподібна піч  була 

влаштована біля західного кута котловану, добре зберігся округлий черінь 

діаметром 1,3×1,4 м, він був замощений по краю кістками тварин, а в центрі 

основа складалась із суглинку, зверху підмазаний шаром глини завтовшки 2–3 

см, цей шар міцно випалений. 

До окремої групи віднесені заглиблені споруди без опалювальних 

пристроїв, у плані вони овальної чи чотирикутної форми,  витягнуті. Їх 

виявлено в Дорогобужі і Острозі. Досліджені на дитинці Дорогобужа об’єкти 

VI, XXIV, XLVI мали котловани розмірами відповідно 2,7×2,0 м, 3,4×1,5 м, 

4,3×1,8 м, завглибшки 0,5–1,2 м [569, с. 55, 57, 85–86]. Вони датуються кінцем 

ХІ – першою половиною ХІІ ст., знаходились поряд із синхронними житловими 

та господарськими будівлями. У котлованах двох об’єктів (VI, XXIV) виявлені 

знахідки, які свідчать про їх зв’язок із обробкою металів. Два обʼєкти із розкопу 
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в Острозі на ділянці де стояла Миколаївська церква (№ 12, 58) містили знахідки 

ХІІ–ХІІІ ст., їх розміри відповідно 3,2×1,7 м, 1,8×0,9 м, глибина 0,6 м і 0,3 м від 

рівня виявлення [35, с. 26, 31]. 

Наземні будівлі в ряді випадків простежені за розміщенням стовпових 

ямок. У Дорогобужі по периметру будівлі № 4а, датованої ХІ ст., виявлено 5 

ямок, вони обмежують прямокутну ділянку розмірами 2,6×2,9 м [569, с. 49]. В 

Острозі в розкопі біля костелу по периметру чотирикутної будівлі № 18 ХІ ст. 

відкрито 7 ямок, вони окреслюють контури приміщення розмірами 2,8×3,5 м 

[44, с. 21]. Для цих будівель можливі два варіанти конструкції стін: 1) каркасно-

стовпова; 2) сплетені з хмизу, як тин чи пліт.      

Господарські ями відрізняються розмірами і глибиною, але мають 

спільні риси. У плані вони округлі чи овальні, у розрізі глибокі ями 

конусоподібні чи бочкоподібні, а серед неглибоких (до 1,0 м) переважають 

напівсферичні та конусоподібні. Деякі глибокі ями мали напівсферичне у 

розрізі дно (ХХХV, XLVIII), але в більшості випадків воно рівне 

горизонтальне. 

Великі ями-погреби другої половини ХІІ – першої половини ХІІІ ст. (ХХ, 

ХХІ) досліджені на дитинці Дорогобужа [569, с. 61–62]. Їх глибина 2,0 м і 2,4 м. 

Для зручності користування на краю ями іноді влаштовували сходинку. Яма 

ХІV з Дорогобужа мала сходинку, замощену камінням [569, с. 49]. Рештками 

погреба, очевидно, була споруда № 24 з розкопу 1 на урочищі Пастівник у 

Пересопниці. На рівні виявлення контурів, на глибині 0,7 м, вона була 

овальною в плані розмірами 1,8×2,95 м, завглибшки 1,4 м. Її стінки похилі, 

звужувалися до дна, з південно-східної сторони було влаштовано вхід, 

заглиблений лише на 0,5 м від рівня виявлення споруди.  

Основним типом жител у басейні р. Горині в ХІ ст. залишалися 

напівземлянки із каркасно-стовповою та зрубною конструкціями стін. В них 

зустрічаються печі різних типів: камʼянки, камʼяно-глиняні, глинобитні, із 

стінами, вирізаними в материковому останці. Стіни могли мати каркасну або 
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зрубну конструкцію. Такі житла в регіоні продовжували використовувати і в 

ХІІ–ХІІІ ст. Третина досліджених напівземлянок мала площу від 15 до 26 кв. м. 

Вірогідно, значне поширення великих будівель пояснюється тим, що 

аналізуються матеріали із головних центрів Погориння – Дорогобужа і 

Пересопниці, літописного Острога і двох городищ, а дані про житла з 

неукріплених поселень відсутні. З рубежу ХІ і ХІІ ст. поширюються також 

наземні житла без підвальних приміщень і такі, що мали заглиблену частину 

(підкліт).  

У період Київської Русі населення Погориння продовжувало 

використовувати будівлі з невеликим котлованом, у стінці якого вирізали 

нішоподібну піч. До окремої групи віднесені заглиблені споруди без 

опалювальних пристроїв, у плані вони овальної чи чотирикутної форми,  

витягнуті. Наземні будівлі в ряді випадків простежені за розміщенням 

стовпових ямок. Для цих будівель можливі два варіанти конструкції стін: 1) 

каркасно-стовпова; 2) сплетені з хмизу, як тин чи пліт. Господарські ями 

відрізняються розмірами і глибиною, але мають спільні ознаки. У плані вони 

округлі чи овальні, у розрізі глибокі ями конусоподібні чи бочкоподібні, а серед 

неглибоких (до 1,0 м) переважають напівсферичні та конусоподібні. 

 

3.3. Становлення і розвиток міст 

 

На ХІІ – першу половину ХІІІ ст. припадає бурхливий розвиток міських 

центрів по всій території Київської Русі. У цей період багато явищ у 

господарській і соціальній сферах життя суспільства, які притаманні 

феодалізму, проявляються чіткіше. Зʼясуванню цих питань сприяє розширення 

джерельної бази історичної урбаністики. Це дає змогу досліджувати питання 

топографічної структури і характеру окремих топографічних частин міських 

пунктів, елементи оборонної системи, культову і цивільну архітектуру, житлові 

та господарчі будівлі, соціальний склад і головні заняття населення, рівень його 
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матеріальної та духовної культури, релігійні вірування, регіональні та 

міжнародні контакти [688, с. 10].  

У останні десятиліття ХХ ст. замість достатньо жорсткого і 

безапеляційного формулювання «місто – центр ремесла і торгівлі», зʼявилось 

нове визначення, запропоноване А.В. Кузою, за яким «давньоруським містом 

слід вважати постійний населений пункт в якому з обширної сільської округи – 

волості, концентрувалася, перероблялася й перерозподілялася більша частина 

виробленого там додаткового продукту» [372, с. 52]. На думку О.П. Моці, таке 

визначення давньоруського феодального міста відображає всі його основні 

соціально-економічні функції та дозволяє, використовуючи кількісні та якісні 

критерії, достатньо обґрунтовано виділяти місто з поміж інших укріплених 

поселень кінця ІХ–ХІІІ ст. [453, с. 53].  

Загальновідомим є набір основних міських ознак, що його запропонував 

Б.А. Рибаков: «типовим слід вважати поєднання в місті таких елементів: 

фортеці, дворів феодалів, ремісничого посаду, торгівлі, адміністративного 

управління, церков» [642, с. 433]. Кожен із перерахованих елементів відображає 

ту чи іншу функцію міста у феодальному суспільстві, а разом вони дають не 

тільки історичну, а й археологічну його характеристику. 

У дослідженні, присвяченому малим містам Давньої Русі, А.В. Куза 

особливу увагу звернув на розробку археологічних ознак середньовічних міст і 

систематизував «міські» ознаки за такими рубриками [373, с. 49–51]: 

І. Економіка: 1) ремесло (виробничі комплекси, знаряддя праці, 

напівфабрикати); 2) торгівля (привізні речі, монети, грошові зливки); 3) 

сільське господарство (знаряддя обробітку ґрунту, знаряддя збору урожаю). 

ІІ. Адміністративне управління (печатки, пломби). 

ІІІ. Військова справа: 1) зброя; 2) захисний обладунок; 3) спорядження 

коня і вершника. 

ІV. Монументальна архітектура: 1) камʼяні храми; 2) цивільні камʼяні 

будівлі. 
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V. Писемність: 1) памʼятки епіграфіки; 2) знаряддя письма. 

VI. Побут феодалів: 1) предмети боярсько-князівського парадного убору; 

2) дорогі речі. 

VII. Топографія: 1) укріплення складного плану; 2) укріплення простого 

плану; 3) садибно-дворова забудова. 

У Погоринні для виявлення археологічних критеріїв міст ХІІ–ХІІІ ст. 

найбільш придатними є матеріали з Дорогобужа, Пересопниці та Каменця, 

памʼятки яких досліджувалися широкими площами.  

 

3.3.1. Центри удільних княжінь Дорогобуж, Пересопниця, Каменець 

Дорогобуж неодноразово згадується в літописах від кінця ХІ до початку 

ХІІІ ст. (див. підрозділ 3.1.). Памʼятки середньовічного Дорогобужа 

знаходяться на високій терасі лівого корінного берега р. Горині поблизу 

впадіння у неї струмка. Тут збереглися рештки городища (рис. 79, І) та 

виявлено великі ділянки посаду (рис. 79, ІІ–ІV).   

Дорогобузьке городище належить до фортець складномисового типу, 

воно охоплює три укріплені частини загальною площею 5,5 га. Дитинець 

площею 1,7 га було збудовано на мисі (рис. 80, А), із напільної сторони він 

оточений валом заввишки до 4 м. Із півночі дитинець був захищений трьома 

паралельними валами, які не збереглися. На старих планах тут простежується 

узвіз чи ділянка дороги, яка виводила до Горині, вірогідно, до деревʼяного 

мосту, згаданого в літописах [499, с. 130]. На південний схід від дитинця 

міститься майданчик окольного міста (рис. 80, Б). Його розміри 125×110 м, із 

трьох сторін (за винятком західної, прилеглої до дитинця) він захищений 

дугоподібним у плані валом заввишки до 4 м. Західний відрізок валу на початку 

ХХ ст. було зруйновано і перетворено на систему терас. Далі на південь, за 

100 м від валу східної ділянки окольного міста, проходила ще одна лінія 

оборони, яка захищала другий майданчик окольного міста (рис. 80, В). 



250 

 

 

Збережені ділянки валу й рову починаються на сході біля яру, перетинають 

височину та спускаються по західному схилу до заплави струмка. 

Найбільші за обсягом археологічні розкопки здійснено на вцілілій частині 

дитинця [569, с. 24–97]. У 1982–1990 рр. вони були зосереджені в південно-

східному розкопі на площі 1160 кв. м. Тут виявлено культурні нашарування Х–

ХІІІ ст., з якими пов’язані 23 житлові та господарські будівлі, 19 ям різного 

призначення, дві братські могили жертв погрому міста в середині ХІІІ ст., інші 

об’єкти. У південній частині дитинця загальна площа розкопу 21 становила 

234 кв. м. Тут досліджено 10 давньоруських житлових і господарських будівель 

та 14 господарських ям. На території південно-східного майданчика окольного 

міста були проведені роботи на двох ділянках (розкопи 24, 26). Розвідковий 

розкоп 27 прокопано також на південному майданчику окольного міста. На схід 

від городища досліджено 358 кв. м на посаді.  

Прорізку валу дитинця здійснено біля південно-східного краю 

майданчика. Встановлено, що первісний вал було насипано із шарів 

материкового суглинку з домішкою глинистого гумусного ґрунту. Ширина 

підошви валу – близько 11 м, первісна висота – 2,5 м. Вершина валу на 7–8 м 

підвищується над прилеглою зовні ділянкою окольного міста. Під насипом валу 

зберігся шар похованого ґрунту потужністю 0,2–0,6 м. Вал було насипано на 

вже обжитому місці в другій половині Х ст. Про це свідчать зібрані в нижніх 

шарах насипу нечисленні уламки ліпного слов’янського посуду VIII–IX ст. та 

ранніх гончарних горшків ІХ–Х ст. [594, с. 38–41].  

Вздовж валу досліджено рештки будівель Х ст., а серед знахідок із ранніх 

відкладів культурного шару є предмети озброєння, в тому числі наконечники 

стріл і залізна шпора із гачкувато загнутими до середини зачепами для ремінців 

[581, рис. 31, 1]. Довжина виробу 7,6 см, ширина 7,2 см, довжина шипа 2,2 см. 

Значну кількість таких шпор знайдено у басейні верхньої течії Західного Бугу 

на памʼятках VII–IX ст. [501, с. 110]. В.Б. Перхавко запропонував верхню межу 

їх побутування обмежити ІХ ст. [490, с. 123–124]. Однак на городищі Уніас біля 
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с. Антонівці Шумського району Тернопільської області такі шпори виявлені в 

заповненні споруд Х–ХІ ст. [230, 55–56; рис. 7а, 1; 10, 2]. На дитинці 

Дорогобжа шпора із гачкувато загнутими до середини зачепами для ремінців 

трапилась разом із уламками гончарного горщика кінця Х – початку ХІ ст. [569, 

рис. 26, 1]. Наведені приклади підтверджують думку А.М. Кірпічнікова, що на 

території Київської Русі такі шпори використовувались до ІХ–ХІ ст. [328, с. 56–

57]. 

На рубежі Х–ХІ ст., на цій ділянці було поновлено оборонні споруди. 

Ґрунт для підсипки валу брали поряд на мисовому майданчику, у результаті 

цих робіт були зняті ранні відклади культурного шару, а вздовж валу 

утворилося заглиблення (яма IV). Висота валу зросла до 3 м. На вершині він 

мав дерев’яні конструкції, які знищила пожежа. Про це свідчить шар вугілля та 

попелу завтовшки до 10 см, виявлений на внутрішньому схилі насипу валу.  

Після пожежі було вдруге підсипано вал. Для цього використали взятий 

поблизу культурний шар, насичений уламками кераміки ХІ – початку ХІІ ст., а 

знахідки з культурного шару, що сформувався після поновлення валу, датовані 

другою половиною ХІІ – першою половиною ХІІІ ст. Тому другу 

реконструкцію валу відносимо до першої половини чи середини ХІІ ст. Висота 

валу зросла ще на один метр і досягла 4 м. Внутрішній схил поновленого валу 

теж перекривають прошарки вугілля й попелу – сліди ще однієї пожежі, яка 

знищила дерев’яні конструкції на вершині валу. За археологічними джерелами 

ці сліди руйнації укріплень датуються серединою ХІІІ ст. і можуть бути 

повʼязані з монголо-татарською навалою на Південну Русь. 

Внутрішній схил оборонного валу південно-східного майданчика 

окольного міста було відкрито в розкопі 26. Під валом, насипаним із 

материкового суглинку, виявлено культурний шар ХІІ – першої половини ХІІІ 

ст., завтовшки до 1 м. Стратиграфічні спостереження та аналіз археологічних 

джерел дають можливість висловити думку, що в першій половині ХІІ ст. на 
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цій ділянці було проведено реконструкцію оборонних споруд, а ближче до 

середини ХІІІ ст. насипано вал, частково виявлений у розкопі 26 [569, с. 21]. 

У Дорогобужі досліджено близько 30 жител домонгольського часу. 

Переважають будівлі з прямокутними котлованами, у яких в одному з кутів 

виявлені залишки опалювальних пристроїв. Більшість таких напівземлянок 

датовані Х–ХІ ст. [569, с. 39–43], але використовували подібні житла і в ХІІ – 

першій половині ХІІІ ст. (буд. 6, 14, 17). Відкрито також рештки наземних 

жител ХІІ – середини ХІІІ ст. без підвалів (буд. 2, 15) і з підвальними 

приміщеннями, у яких були влаштовані нішоподібні печі (буд. 12, 20), або ж 

без опалювальних пристроїв (буд. 3, 23) [569, с. 124–129].  

На дитинці зібрано значну кількість виробів домонгольського часу. 

Найчисленнішими категоріями речей є уламки гончарних горшків, скляних 

браслетів, північнопричорноморських амфор, шиферні прясельця. Колекція 

містить також вироби із заліза та кольорових металів, кістки, каменю та інших 

матеріалів [594, табл. 1]. До складу скарбів, захованих у середині ХІІІ ст., 

входили срібні й золоті прикраси, культові вироби [569, с. 29, рис. 18; 108–110], 

серед знахідок є рідкісні предмети озброєння та спорядження воїнів-

дружинників. 

Посадські райони Дорогобужа лежали на береговій височині на схід і 

південь від городища. Ділянка високого корінного берега із заходу обмежена 

долиною струмка, а в східній частині корінний берег розчленований ярами, що 

слугували природними рубежами поселення, довжина якого із заходу на схід 

становила 1200 м. Далі на північний схід, у районі с. Подолян, берег значно 

нижчий і круто повертає на північ. Особливості рельєфу дають змогу виділити 

три частини посаду: північну, південно-західну і південно-східну (рис. 79, ІІ–

ІV). Їх загальна площа – близько 20 га. 

За 350 м на південний захід від Дорогобузького городища, на високій 

ділянці у глибині мису, оточеного із заходу долиною струмка, а зі сходу – 

балкою, стоїть Успенська церква (рис. 79, в). До нашого часу дійшов храм, що 
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його, вірогідно, побудував наприкінці ХVІ ст. князь Костянтин Острозький. Ще 

О.А. Фотинський указував на те, що в основі Успенської церкви лежить більш 

давня будівля князівської доби [776, с. 84]. Пізніше про наявність у стінах 

церкви ділянок кладки з плінфи на цементівковому розчині, що залишилися від 

будівлі домонгольського часу, повідомляли Ю.С. Асєєв та І.Р. Могитич [633, 

с. 105]. Під час архітектурно-археологічних досліджень Успенської церкви 

Г.А. Пєсковою в 1988 р. були відкриті залишки найдавнішої церкви [9]. 

Встановлено, що рештки давньоруської церкви, зорієнтованої по лінії захід-

схід, виступають східною частиною на 8 м за межі нинішньої церкви XVI ст. 

Південна і західна стіни цих церков містяться в одній площині. Досліджено 

фундаменти, кладку стін будівлі, зібрано інформацію про планування та етапи 

будівництва храму домонгольського періоду. 

На мисі на північ і схід від Успенської церкви виявлено сліди поселення 

ХІ–ХІІІ ст. площею близько 4 га. У 2013–2014 рр. на північ від церковної 

території виявлено шар будівельного сміття, яке, очевидно, винесли під час 

капітального ремонту церкви. Ця відбудова культової будівлі за 

археологічними джерелами датована кінцем ХІV–XV ст. Нижче досліджено 

культурний шар з матеріалами ХІІ–ХІІІ ст. [581, 64–66, рис. 33]. Шар 

будівельного сміття насичений битою плінфою, фрагментами штукатурки із 

фресковим розписом, уламками облицювальних плиток, частина з яких укрита 

різнокольоровою поливою [589, с. 477–481]. Переважають квадратні плитки, за 

розмірами вони поділяються на дві групи. Більші плитки мають довжину сторін 

11,5–12,0 см, товщину 1,4–2,0 см, хоча трапилося кілька виробів завтовшки 

близько 2,5 см. Частина з них має на лицевій стороні монохромне покриття 

поливою чорного, зеленого або жовтого кольору. На плитках із поліхромним 

покриттям нанесено орнамент, що нагадує «фігурні дужки» або ж «вічка». 

Довжина сторін менших плиток – 5,5–6,1 см, товщина – 2,3–2,5 см, вони мають 

монохромне покриття.  



254 

 

 

Успенська церква в Дорогобужі згадується як монастирська у датованому 

1514 р. привілеї Зигмунта І [245, с. 102]. У ньому король підтверджує за князем 

К.І. Острозьким право майорату над місцевим монастирем на честь Успіння 

Пресвятої Богородиці, яке існувало і раніше, у XV ст., за часів королів 

Казимира й Олександра. Вірогідно, що і в домонгольський час Успенська 

церква належала пригородному монастирю. Отримані в ході нових 

археологічних досліджень джерела дозволяють датувати масштабний ремонт 

Успенської церкви кінцем ХІV – першою половиною ХV ст. Забудова на 

монастирській ділянці на північ від церкви відновлюється у ХV ст., а виявлені 

обʼєкти та численні знахідки з культурного шару підтверджують повідомлення 

писемних джерел про розвиток монастиря у ХVІ ст. [589, с. 481–483]. 

Як свідчать археологічні джерела, фортецю в Дорогобужі збудовано в 

другій половині Х ст. Серед знахідок із ранніх комплексів дитинця є зброя та 

предмети спорядження воїнів-дружинників, виявлено сліди залізообробного 

виробництва. Забудова фортеці на першому етапі розвитку, у другій половині 

Х ст. здійснювалася за певним планом: житла-напівземлянки були розміщені 

вздовж валу й зорієнтовані по лінії оборонних споруд. Подібне планування 

забудови дитинця по периметру головної укріпленої лінії мали князівські 

фортеці у Ревному ІБ на Пруті, у Судовій Вишні (городище І) та ін. [733, с. 46; 

392, с. 89–90]. Поряд із Дорогобузькою фортецею, на південь і схід від неї, було 

значне за площею поселення Х ст.  

Великі розміри мисового укріпленого майданчика, сліди перебування 

воїнів-дружинників та діяльності ремісників, стале планування забудови 

дитинця на наступних етапах розвитку вказують на те, що це була фортеця 

київських князів. Вірогідно, її побудували невдовзі після підкорення княгинею 

Ольгою древлян у 945–946 рр.  

Наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. було проведено масштабну 

реконструкцію укріплень Дорогобужа: посилено оборонний вал дитинця, 

зʼявилися наземні будинки, у тому числі на підкліті, викопано колодязь 
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завглибшки близько 20 м [569, с. 94–97]. Ці заходи збігаються в часі з роками 

князювання тут Давида Ігоревича (1100–1112 рр.).  

У ХІІ ст. Дорогобуж розвивається як середньовічне місто, його площа 

досягає 30 га. Серед важливих факторів, які впливали на розвиток Дорогобужа 

в період Київської Русі, можна назвати його статус адміністративно-

політичного центру Погориння, центру удільного князівства, зручне 

розміщення на перехресті шляхів – водного по Горині й сухопутного, який вів 

із Києва до Володимира-Волинського, порубіжне положення Погоринської 

волості на пограниччі Київського і Волинського князівств. 

Картину знищення Дорогобужа під час монголо-татарської навали 

вдалося відтворити за матеріалами археологічних розкопок. На території 

дитинця й окольного міста виявлено рештки зруйнованих житлових і 

господарських будівель з великою кількістю залишених речей, поспіхом 

приховані цінності, а в межах садиб були влаштовані братські могили убитих 

дорогобужців [569, с. 64–73, 87–94]. 

Пересопниця згадується в літописах із 1149 р. по 1246 р., у середині ХІІ – 

першій половині ХІІІ ст. вона неодноразово була центром удільного княжіння 

(див. підрозділ 3.1.). Назва поселення походить від словʼянського слова 

«пересип», тобто земляний насип у вигляді валу [417, с. 392; 741, с. 323].  

У районі давньоруської Пересопниці збереглися два городища (у 

с. Пересопниці та поблизу с. Білева), а також були великі курганні могильники. 

Вивчення цих археологічних пам’яток розпочалося понад сто років тому із 

розкопок курганних поховань. У 1897–1898 рр. К.М. Мельник дослідила 93 

кургани на могильниках біля сіл Пересопниці, Білева та Старожукова [432; 

433]. Знайдені під час цих робіт речі зберігаються у Національному музеї історії 

України в Києві. Збірка вміщує кераміку, металеві та кістяні побутові речі, 

знаряддя праці, зброю, прикраси. 

Знаряддя праці представлені залізними черешковими ножами, уламком 

серпа, точильними каменями, набором інструментів з унікального поховання 
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ювеліра (залізні молоточки, коваделко, бронзові шаблони для виготовлення 

прикрас, велика і мала ваги). Із предметів побуту збереглися залізні обручі від 

дерев’яних відер, калачеподібне кресало з язичком, кістяний набірний 

однобічний гребінь Х – середини ХІ ст. Серед предметів озброєння відзначимо 

залізну петлю від сагайдака та бойову сокиру. Поясні пряжки належать до 

різних типів: ліроподібна Х–ХІ ст., напівкругла ХІ–ХІІІ ст., дві інші, різночасні, 

датуються ХІІ–ХІІІ ст. 

Серед прикрас є бронзові та срібні скроневі кільця («волинського типу», 

дротяні на один і півтора оберти, s-кінечні); намистини: металеві (лопатеві, 

сферичні й бочкоподібні вкриті зерню), скляні (у тому числі покриті золотою 

фольгою), із сердоліку та агату (призматичні пласкі та багатогранні), 

кришталева сферична. 

Аналіз поховального обряду та інвентарю дає змогу датувати курганні 

могильники поблизу Пересопниці, Білева й Старожукова Х – початком ХІІ ст. 

та віднести їх до пам’яток волинян. Однак населення Пересопниці не було 

однорідним. Знайдені в низці курганних поховань s-кінечні скроневі кільця 

свідчать про проникнення сюди західнослов’янського населення [683, с. 100]. А 

в одному з курганів, що його дослідив у 1929 р. Р. Якимович, трапилося 

ромбощиткове скроневе кільце, яке є етновизначальною ознакою словенів 

новгородських [842, tabl. XIII, 16]. 

Матеріали з поховань свідчать також про перебування тут представників 

соціальної верхівки давньоруського суспільства. Зокрема, на це вказують 

відкриті на могильниках підкурганні поховання в зрубних гробницях [447, с. 

23–24]. 

Дослідники характеризували городище літописної Пересопниці в межах 

одного укріпленого майданчика [629, с. 55–56; 416; 392, с. 194]. Це чотирикутне 

в плані укріплення, збудоване на невисокому мисі, його розміри по 

зовнішньому обводу – 200×210×260×290 м, площа укріпленого майданчика – 

близько 4 га (рис. 81, 1). По периметру майданчик був захищений потужним 
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земляним валом, що найкраще зберігся із північно-східної, напільної сторони. 

Тут також було прокопано широкий рів.  

Однак, судячи з опису памʼяток Пересопниці, що його зробила 

К.М. Мельник наприкінці ХІХ ст., у північній частині села існувала ще одна 

лінія оборони. Вона складалася із двох паралельних валів і ровів, які 

перетинали берегове підвищення від заплави р. Стубли до долини струмка [432, 

с. 533]. Цю зовнішню лінію оборони середньовічного міста досить приблизно 

було показано на планах у публікаціях сучасних дослідників Пересопниці [722, 

рис. 5; 573, рис. 3]. Виявилося, що на військовій карті 1939 р., підготовленій за 

матеріалами топографічної зйомки 1889 р., цей оборонний рубіж нанесений на 

південь і захід від сільського кладовища  (рис. 81, д). Він проходив зі сходу на 

захід, починався від долини струмка й виходив до берега р. Стубли у місці, де 

була гребля, по якій здавна переправлялися на лівий берег річки. Вірогідно, вал 

захищав не тільки частину середньовічного поселення, а й переправу через 

річку. 

Як бачимо, Пересопницьке городище складалося як мінімум із двох 

укріплених частин: дитинця й окольного міста. Загальна площа укріпленої 

частини поселення становила 10–12 га. Поряд із городищем, на обох берегах 

Стубли, лежали неукріплені поселення. Найбільші з них розміщувалися на 

таких урочищах, як Пастівник, Загребля, Мигор, Замостя, їхня cумарна площа – 

близько 40 га (рис. 81). 

Найбільші за обсягом розкопки на дитинці Пересопниці здійснила 

експедиція Рівненського обласного краєзнавчого музею під керівництвом 

львівського дослідника В.С. Терського в 1974–1992 рр., а в 90-х роках ХХ ст. 

археологічні роботи тут проводив С.В. Терський [722, с. 13]. На дитинці 

виявлено залишки давньоруських напівземлянкових і наземних будівель, 

зокрема житло-майстерню косторіза [795]. Та оскільки розкопки велися на 

розрізнених невеликих ділянках, зібрано недостатньо інформації для 

відтворення планування й забудови дитинця. Викликає сумнів виконана В.С. 
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Терським реконструкція житла-напівземлянки майстра-косторіза з дитинця 

Пересопниці. За його припущенням, стіни цього житла мали каркас із тонких 

жердин, переплетених гілками, обмазаний товстим шаром глини [722, рис. 13]. 

Як приклад зовнішнього вигляду волинських жител, цю реконструкцію 

подають й інші дослідники [248, с. 159, рис. 55, и]. В.С. Терський використав як 

взірець для реконструкції косторізної майстерні матеріали з південних регіонів, 

заселених словʼянами. Однак у традиційному українському житлі на Волині 

стіни складалися з дерева, вони були переважно зрубної [827] або ж каркасно-

стовпової конструкції, при цьому простір між стовпами заповнювався 

горизонтальними брусами. А от у південних районах Українського лісостепу, в 

інших кліматичних умовах, за відсутності якісної будівельної деревини, 

каркасні стіни заповнювали плетінням з великою кількістю глиносоломи.   

У колекції археологічних знахідок із Пересопницького городища з 

розкопок В.С. Терського та С.В. Терського, що зберігається в Рівненському 

обласному краєзнавчому музеї, кількісно переважають керамічні вироби [581, 

рис. 38]. Зазначимо, що на дитинці вінця горщиків Х – початку ХІ ст. 

становлять 5–7 % загальної кількості вінець Х–ХІІІ ст. Невеликий відсоток (3–

5 %) і вінець горщиків ХІ ст. Більшість знахідок датується ХІІ–ХІІІ ст. Окрім 

горщиків, у колекції є фрагменти облицювальних плиток та посудин, укритих 

поливою, північнопричорноморських амфор.  

Серед предметів побуту найбільше зібрано залізних ключів від навісних 

та внутрішніх замків [581, рис. 39]. Виокремимо також залізні калачеподібне 

кресало з язичком і писала, кістяний двобічний набірний гребінь. Подібний 

гребінь трапився в житлі 9 на окольному городі Звенигорода, яке В.Д. Гупало 

датує серединою ХІІІ – першою половиною ХІV ст. [259, с. 158, рис. 45].  

Із предметів озброєння є залізні наконечники стріл, деталі спорядження 

вершника й верхового коня: шпори, стремено, кістяний псалій [581, рис. 41]. 

Він за формою та елементами орнаменту подібний до виробу Х–ХІ ст., 

знайденого на території Десятинної церкви в Києві [781, с. 184–185; 692, табл. 
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54, 4]. Такий же за формою псалій виявлено в літописному Сутейську на 

території Польщі [846, rys. 34].  

Знайдено також бронзові пластинчасті браслети, прясельця з овруцького 

рожевого шиферу, уламки скляних браслетів і посудин [581, рис. 40]. Серед 

комплексів, повʼязаних із розвитком ремесел, слід відзначити знахідки 

заготовок, напівфабрикатів і обрізків рогів із косторізної майстерні ХІІ – 

першої половини ХІІІ ст. [581, рис. 42]. 

За археологічними джерелами формування поселення на дитинці 

Пересопниці відбувалось у Х ст., це поселення розвивалося далі й в ХІ ст., але 

інтенсивність життя тут помітно зростає лише у ХІІ ст. Більшість виробів, які 

можна віднести до дружинно-міської культури, датуються ХІІ–ХІІІ ст. Ці 

знахідки підтверджують думку, що Пересопницьке городище у ХІІ–ХІІІ ст. 

було ядром княжого міста, його дитинцем. 

Із північного сходу до дитинця прилягав ще один укріплений майданчик, 

так зване окольне місто. Найбільш потужний і насичений знахідками 

культурний шар виявлено поблизу дитинця у східній частині височини. У 2012 

р. на цій території проведено охоронні розкопки на садибі М.В. Федоришина 

[610]. Зібрані в культурному шарі потужністю близько 1 м речові знахідки та 

досліджені об’єкти вказують, що ділянка була заселена в неоліті, мідному, 

бронзовому й ранньому залізному віках, у словʼяно-руський час (ІХ–ХІІІ ст.) та 

за литовсько-польської доби (ХV–ХVІІІ ст.). Про те, що на цій ділянці існувало 

значне поселення періоду Київської Русі ХІІ–ХІІІ ст., свідчать численні 

знахідки уламків гончарного глиняного посуду, виробів із заліза та кольорових 

металів, каменю, скла. В колекції є свинцева князівська печатка [581, рис. 43, 

4], бронзові натільні хрестики, уламки скляних браслетів.  

Посадські райони Пересопниці досліджувалися археологічними 

розкопками в урочищах Пастівник і Замостя. 
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Урочище Пастівник – це окреме підвищення площею близько 10 га на 

північний схід від дитинця, з усіх сторін воно оточене заболоченими долинами, 

де протікає струмок (рис. 81, 3).  

Археологічні розкопки на Пастівнику у 1977–1995 рр. проводили В. С. і 

С.В. Терські на площі близько 400 кв. м [722, с. 33], а в 2002–2005 рр. і 2015–

2016 рр. роботи були продовжені автором [581, с. 74–85]. На різних ділянках 

підвищення досліджено 1300 кв. м площі поселення та могильників. Відкрито 

19 об’єктів ХІІ – першої половини ХІІІ ст.: 10 житлових і господарських 

будівель, 8 господарських і одну жертовну яму. У північній частині підвищення 

в розкопі 1 розкопано залишки чотирьох житлових і господарських будівель, 

трьох господарських ям, що, вірогідно, належали до однієї садиби [582, с. 116–

123]. 

Будівля № 6 мала чотирикутний у плані котлован розмірами 5,4×3,8 м, 

заглиблений у материк на 0,6 м. Тут знайдено уламки глиняного посуду, залізні 

ніж, голку, цвяхи, дужку шпори, два шиферні прясельця, фрагменти скляних 

браслетів та посудин, бронзовий перстень. Трапилися також шматки залізних та 

керамічних шлаків, а у верхньому шарі заповнення котловану виявлено 

бронзовий пристрій для виготовлення об’ємних металевих виробів із 

кольорових металів технікою виколотки [581, рис. 48, 3].  

Будівля № 22 чотирикутна в плані, розмірами 5,0×3,3 м, орієнтована 

кутами за сторонами світу, заглиблена в материк на 1,0–1,2 м від рівня 

виявлення. Біля північно-західної стінки котловану розміщувалися дві великі 

нішоподібні печі з округлими черенями, вирізаними в материковому суглинку 

за межами котловану. Черінь 1 мав діаметр 1,15 м, розміри череня 2 – 

1,65×1,4 м. Вірогідно, вони мали виробниче призначення. 

Серед знахідок із будівлі № 22 є уламки горщиків, фрагменти 

північнопричорноморських амфор, різноманітні вироби із заліза, зокрема ножі, 

долото, шарнірні ножиці, пінцет ювеліра, обручі, цвяхи, фрагмент шпори, 

бронзові перстень, уламки пластинок, дзвіночок чи ґудзик сферичної форми, 
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уламки скляних браслетів. Знахідки свідчать, що будівля № 22 була пов’язана із 

ремісничим виробництвом, як і розміщені поряд будівлі № 6, 11. 

Контури наземної будівлі № 3-а визначені за виявленими чотирма 

стовповими ямами та рештками вогнища. Ями були розраховані на масивні 

стовпи, вони овальні у плані, розмірами від 0,4×0,6 м до 0,6×0,8 м, завглибшки 

0,55 м. Судячи із розташування стовпових ям, можна зробити висновок, що 

будівля була чотирикутна в плані (3,0×4,5 м), а вогнище розміщувалося в 

західному куті приміщення. 

У заповненні будівлі № 12 серед інших знахідок трапилися залізні різець 

(штихель) для нанесення орнаментів на металеві вироби  та шпора [581, рис. 48, 

6; 49, 12]. На площі розкопу та в підйомному матеріалі на прилеглих ділянках 

зібрано зливки свинцю, бронзи, виплески кольорових металів, обрізки мідних 

пластин, фрагменти дзвона. Ці уламки є частинами корони і нижнього краю 

дзвона. Встановлено, що діаметр нижнього краю виробу становив близько 40 

см, а діаметр корони – 8–9 см. Порівняння цих фрагментів із добре 

збереженими дзвонами епохи Київської Русі, знайденими під час розкопок 

Десятинної церкви у Києві [364] та городища літописного Городеська [193] 

дозволяє здійснити реконструкцію знахідки із Пересопниці [581, рис. 51, 3].  

Відзначимо, що значне скупчення відходів ювелірного виробництва 

виявлено на ділянці між будівлями № 6 і 11. Серед знахідок із культурного 

шару є різноманітні ювелірні вироби. Це поясні пряжки, підвіски-лунниці, 

круглі підвіски, натільні хрестики, ґудзики, персні, браслети. Поясна бляшка з 

прямокутною петлею-рамкою має аналогії серед знахідок давньоруського часу 

зі Смоленського Подніпровʼя [581, с. 82]. 

Ділянку із рештками багатих будинків ХІІ–ХІІІ ст., в яких виявлені сліди 

ювелірного виробництва, дослідила в Новогрудку Ф.Д. Гуревич. Вона 

висловила припущення, що це – квартал корпорації золотарів [263, с. 132–136]. 

Однак їй заперечив П.П. Толочко, адже знахідки озброєння в будинках 

вказують на їх дружинний характер [751, с. 118–119]. Вірогідно, князівським 
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дружинникам належали і описані вище будівлі, розкопані в урочищі Пастівник 

поблизу Пересопниці.   

На площі розкопів у північній та центральній частині урочища Пастівник 

частково досліджено два давньоруські ґрунтові могильники (див. підрозділ 

3.2.3). На північному могильнику в 2003–2005 рр. відкрито 18 поховань, 

відрізок рову, що відділяв могильник від поселення, будівлі 14, 16, які 

використовувалися до того, як тут почали хоронити померлих (вони були 

перекриті похованнями), а також виявлено будівлю 25, яка, вірогідно, є 

рештками невеликої дерев’яної церкви [581, с. 83–85]. 

Під час археологічних розкопок 2015–2017 рр. у центральній частині 

урочища Пастівник поруч із камʼяним хрестом досліджено 9 ґрунтових 

поховань, здійснених за християнським обрядом. За 10 м на південний захід від 

камʼяного хреста відкрито ділянку рову. У його заповненні зібрано уламки 

гончарного посуду ХІІ – середини ХІІІ ст., залізні ножі, деталі навісних замків, 

фрагменти скляних браслетів. Очевидно, що рів обмежував ділянку кладовища 

ХІІ – середини ХІІІ ст. 

Слов’янське поселення в урочищі Пастівник розвивалося у VІІІ–Х ст., а 

от знахідок, які б свідчили про існування тут поселення в ХІ ст., не виявлено. 

Можливо, у цей час жителі переселяються на інші ділянки, зокрема в ХІ ст. 

значні поселення існували на мисі, де сформувався дитинець княжої 

Пересопниці та поряд з Білівським городищем. У ХІІ ст. життя на урочищі 

Пастівник відроджується. Окрім житлової забудови, яка включала також 

господарські та виробничі будівлі, на двох ділянках (у центральній частині та 

на північному краю височини) знаходились ґрунтові могильники, відокремлені 

від заселеної території ровами. Багаті колекції археологічних знахідок 

ілюструють життя та побут представників соціальної верхівки та їхнього 

оточення. Очевидно, що цей район Пересопниці був заселений княжими 

людьми, серед яких були воїни-дружинники, священик, водночас тут 

розвивалися ювелірне, залізообробне, косторізне, деревообробне ремесла [582]. 
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У середині ХІІІ ст. поселення на Пастівнику було покинуте і більше не 

відновлювалося. 

На північній окраїні села, в урочищі Загребля (рис. 81, 6), розвідкові 

археологічні роботи проводилися у 2010–2013 рр. Поселення лежить на мисі 

правого берега р. Стубли. Західний край мису зайнятий сільськими садибами, 

тому збори підйомного матеріалу й шурфування проводилися на схід від садиб, 

на північному краї і в глибині мису [48, с. 25–26; 39, с. 7]. Мис підвищується 

над заплавою ріки на 3–5 м. Товщина культурного шару 0,4–0,6 м, на окремих 

ділянках – до 1 м, він поширюється на площі близько 3 га. У підйомному 

матеріалі трапилися вінця гончарних горщиків Х ст. і ХІІ–ХІІІ ст., два залізні 

ножі, стремено, ключ від навісного замка, скляні браслети, вироби з кольорових 

металів: кулястий дзвіночок із прорізом-щілиною, уламки хреста-складня, 

пряжки [581, рис. 53]. 

Урочище Замостя лежить на південний захід від дитинця літописної 

Пересопниці, на заплаві лівого берега р. Стубли (рис. 81, 5). Це окреме 

підвищення заввишки 2–4 м. Має неправильну трикутну форму, його довжина 

із північного заходу на південний схід – 650 м, із північного сходу на південний 

захід – 750 м. Площа підвищення – близько 20 га, потужність культурного шару 

на різних ділянках – від 0,4 м до 1,0 м. 

Перші значні дослідження на Замості провів у 30-х роках ХХ ст. 

О. Цинкаловський: тоді було виявлено ранньослов’янські знахідки, 

давньоруські житла-напівземлянки і ґрунтовий могильник [783, с. 225; 722, с. 

25]. У 1995–1998 рр. розкопки у східній частині урочища здійснив С.В. 

Терський. Він дослідив дві слов’янські напівземлянки VІІІ – початку ХІ ст. та 

будівлю ХІІІ–ХІV ст. із чотирикутним котлованом [720, с. 29; 722, с. 25]. Там 

же знайдено ливарну формочку, у якій виготовляли ромбоподібні підвіски. С.В. 

Терський відніс її до матеріалів ранньословʼянського поселення [722, с. 55–56, 

рис. 29]. Однак зауважимо, що такі прикраси були поширені на Русі в ХІІ–ХІІІ 

ст., зокрема їх знайдено в Середньому Подніпровʼї, поблизу Теребовлі, на 
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півночі Русі, у Брянській області [508, с. 96; 636, табл. ХІІ, 20; 287, с. 125, 138; 

377, с. 47]. Тому і формочку з Пересопниці, очевидно, слід віднести до часів 

Київської Русі.  

Під час обстеження Замостя у 2013 р. було зібрано підйомний матеріал на 

трьох ділянках. Найбільш насиченою знахідками виявилася центральна частина 

підвищення. Тут трапилися уламки гончарних посудин ХІІ–ХІІІ ст., залізні 

черешкові ножі, стремено із дугоподібною у профілі підніжкою та вироби із 

кольорових металів, зокрема лунниця, сферичний дзвіночок із прорізом-

щілиною, натільний хрестик, уламок браслета із краплеподібним кінцем, 

пряжки. На південно-східній ділянці знайдено уламки гончарних горщиків ХІ 

ст. і ХІІ–ХІІІ ст., бронзові трикутну ранньословʼянську підвіску і фрагмент 

«кинджальчика», який, імовірно, був фіксатором застібки від книги. У північній 

частині підвищення трапилися уламки гончарних горщиків Х–ХІІІ ст. [581, рис. 

54].  

Зіставлення свідчень різних видів джерел дає змогу окреслити основні 

етапи розвитку середньовічної Пересопниці [565; 573, с. 250–251]. Найбільш 

ранні сліди заселення слов’янами берегів р. Стубли в районі Пересопниці 

виявлені в урочищах Пастівник і Замостя, вони датуються VІІІ–ІХ ст. (рис. 81, 

а). У наступному столітті стрімко зростає площа поселень і щільність забудови. 

Культурний шар Х ст. простежено на всіх зручних ділянках мисів і на 

підвищеннях на заплаві уздовж обох берегів Стубли, довжина цього 

поселенського комплексу близько 3 км. На більшості поселень в ХІ ст. життя 

припиняється. У цей час заселеними були дитинець Пересопниці й ділянки 

південної частини окольного міста. Наприкінці Х – в ХІ ст. ще один 

поселенський комплекс формується нижче по течії річки, у районі с. Білева. Він 

охоплював городище, поселення й курганний могильник. Однак на рубежі ХІ–

ХІІ ст. Білівське городище занепадає, а від середини ХІІ ст. фортеця в 

Пересопниці стає місцем проживання удільного князя та представників 

князівської адміністрації. Поряд із фортецею, що складалася із дитинця й 
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окольного міста, формуються посадські райони. Їх загальна площа досягала 

40 га, а весь поселенський комплекс Пересопниці у другій половині ХІІ – 

першій половині ХІІІ ст. займав площу близько 50 га.      

Каменець згадується в літописах з 1196 по 1240 р. (див. підрозділи 1.1; 

3.1). Вважаємо, що рештками цього поселення є велике городище, розташоване 

на південній окраїні с. Городища Шепетівського району Хмельницької області, 

на невисокому мисі лівого берега р. Гуски. Пам’ятка відома в науковій 

літературі з ХІХ ст. [136, с. 104]. М.К. Каргер, який досліджував городище в 

1957–1964 рр., висловив припущення, що це залишки літописного Ізяславля 

[319]. Однак у 80-х рр. ХХ ст. були відкриті об’єкти й культурний шар епохи 

Київської Русі в самому м. Ізяславі, тому стало очевидно, що городище біля 

Шепетівки є рештками іншого давньоруського міста. Узагальнювальну 

характеристику пам’ятки за археологічними джерелами подано в роботах Г.А. 

Пєскової [493; 494]. У спільній публікації дослідниці з С.В. Бєлєцьким були 

наведені аргументи на користь ототожнення цього городища з літописним 

Каменцем [498]. 

Під 1240 р. літописець, розповідаючи про похід монгольського війська на 

захід через землі Волинського князівства, зазначив, що Батий затримався біля 

добре укріпленого Колодяжина й обманом здобув фортецю, а далі були взяті 

Каменець та Ізяславль [103, с. 109]. Існує давня традиція локалізації Каменця на 

лівому березі р. Случі у районі с. Камʼянки, тепер обʼєднаного із селищем 

Мирополем Дзержинського району Житомирської області [132, с. 73–74; 365, с. 

73–74; 629, с. 110]. Біля Камʼянки згадується городище, воно не збереглося, 

немає також археологічних матеріалів для його характеристики [Кучера, 1999, 

с. 195]. Зауважимо, що знаходиться це поселення за 5 км на північ від 

Колодяжина і розміщене воно не на шляху до Ізяславля. Очевидно, ще в дні 

облоги Колодяжина монголо-татарські загони розорили навколишні поселення і 

літописцю не було б потреби згадувати Каменець під час руху Батия на захід. 

Між Колодяжином та Ізяславлем є рештки лише двох великих укріплених 
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поселень першої половини ХІІІ ст. – у м. Полонному на р. Хоморі та в с. 

Городище поблизу Шепетівки.  Літописний Полонний знаходиться за 14 км на 

захід від Колодяжина і теж, вірогідно, був захоплений у дні облоги останнього. 

А від Колодяжина до городища поблизу Шепетівки 45 км, тому виходить, що 

саме ця фортеця названа першою після Колодяжина на шляху завойовників.      

Найбільш інформативними для локалізації Каменця в Погоринні є 

повідомлення Галицько-Волинського літопису за 1235-й і 1240 рр. У літописній 

статті під 1235 р. розповідається, як галицьке військо та болохівські князі 

вторглися у володіння Данила Галицького й «спустошили вони по [ріку] 

Хомору, і пішли до Каменця. Взявши здобич велику, вони пішли [звідти]». Тоді 

Данилові бояри з підмогою, яка прийшла від київського князя Володимира 

Рюриковича, виїхали з Каменця, наздогнали нападників і «переможені були 

невірні галичани, і всі князі болохівські схоплені були і привели їх у 

Володимир до князя Данила» [115, с. 391; 103, с. 104].  

Оскільки в цьому повідомленні Полонний не згадується, а він знаходився 

у нижній течії р. Хомори, то мова, очевидно, йде про верхню та середню течію 

річки. Безумовно, Каменець лежав поблизу від р. Хомори, лівої притоки Случі, 

на шляху між поселеннями Колодяжином та Ізяславлем, які надійно 

локалізовані дослідниками.  

Городище біля с. Городища поблизу м. Шепетівки – єдина археологічна 

памʼятка, яка відповідає вимогам просторового розміщення Каменця і була 

потужною фортецею на південно-східному порубіжжі Волинської землі. До 

того ж за 13 км на північ від цієї памʼятки, у нижній течії р. Цвітохи 

розташоване с. Камʼянка.  

Майже всі більш ранні згадки про Каменець повʼязані з воєнними 

конфліктами, в яких він виступає надійним укріпленим поселенням на східній 

окраїні володінь спочатку Романа Мстиславича, потім Данила Романовича [498, 

с. 133–134]. У 1196 р. Роман Мстиславич послав своїх людей у Полонний і 

звідти повелів пустошити волость Давида Ростиславича і Ростислава 



267 

 

 

Рюриковича. У відповідь на це Володимир Ярославич з Мстиславом 

Мстиславичем Удатним «…попустошив і попалив волость Романову довкола 

[города] Перемиля, а Ростислав Рюрикович, поїхавши звідси з 

Володимировичами [Мстиславом, Ростиславом і Святославом] і з чорним 

клобуком, попустошили і попалили волость Романову довкола Каменця. І тоді, 

набравши здобичі челяддю і скотом і відомстивши, вернулися вони до себе» 

[115, с. 361; 109, с. 698]. Пізніше в Каменці перебували малолітні Василько і 

Данило Романовичі з матірʼю – княгинею Анною [103, с. 83]. У 1228 р. 

Володимир Рюрикович з Михайлом Всеволодовичем Чернігівським і ханом 

Котяном «…прийшли вони до Каменця, –  Володимир же з усіма князями, і 

Михайло з усіма князями, і куряни, і піняни, і новгородці, і туровці, – і 

обложили Каменець» [115, с. 384; 103, с. 94–95]. Проте Данилу Романовичу 

вдалося помиритися з половецьким ханом Котяном і той рушив грабувати 

Галицьку землю, а Володимир Рюрикович і Михайло Всеволодович не 

досягнувши нічого, вернулися.     

Городище в с. Городище поблизу Шепетівки має великі розміри, складне 

планування і потужну систему оборони. Площа городища – 3,6 га, воно 

складається з дитинця (0,6 га) та окольного міста, які розділені неглибоким 

ровом і ледве помітним валом із боку дитинця. Майданчик дитинця 

підвищується над рівнем річки на 6–8 м, а майданчик окольного міста – на 8–12 

м. Із трьох сторін (за винятком північної, звернутої до річки) городище оточене 

потрійною оборонною лінією, що складається з валів та ровів. З напільної 

сторони весь мис додатково укріплений неглибоким ровом. 

Городище майже повністю розкопала експедиція під керівництвом 

М.К. Каргера. Було вивчено конструкцію оборонних ліній, що оточували 

дитинець й окольне місто. Зовнішній вал окольного міста земляний, а 

внутрішній мав деревʼяні конструкції. Відкрито рештки дерев’яних клітей, що 

згоріли: 21 на дитинці та 29 на окольному місті. Це були зруби, поставлені в 

ряд щільно один поряд з одним, їх довжина – 3–5 м, ширина – 3–4 м. У насипі 
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валу, який захищав дитинець з боку окольного міста, деревʼяних конструкцій 

не виявлено. Потужність культурного шару на городищі різна, на окремих 

ділянках вона перевищує 1,5 м. У зрубах та в культурному шарі на майданчиках 

городища виявлено величезну кількість речових знахідок та скелети людей, які 

загинули під час погрому фортеці в середині ХІІІ ст. У колекції є 

сільськогосподарські знаряддя та ремісничі інструменти, побутові вироби, 

деталі одягу та прикраси, різноманітна зброя та деталі спорядження вершника й 

верхового коня. Окремі категорії знахідок були опубліковані [428; 325; 326; 

327; 328].  

Поблизу від городища на обох берегах р. Гуски на 15 ділянках виявлено 

селища ХІІ–ХІІІ ст. [270]. 

Г.А. Пєскова датувала городище рубежем ХІІ–ХІІІ ст. – 1240 р. [494, с. 

16]. Але нові дослідження окремих категорій знахідок дозволили дослідникам 

висловити припущення, що фортеця, можливо, була зруйнована під час походу 

Бурундая у 1259 р. і, відповідно, погодившись з такою датою, прийдеться 

відмовитись від ототожнення городища поблизу Шепетівки з літописним 

Каменцем  [429, с. 315]  

 

3.3.2. Економічний і соціальний розвиток міст  

Адміністративне управління. Про діяльність представників князівської 

адміністрації в містах свідчать знахідки князівських свинцевих печаток. У 

колекції вислих печаток із Дорогобужа є шість молівдовулів [569, с. 182–186]. 

Чотири з них було виявлено на дитинці, інші – на майданчику окольного міста 

та біля Успенської церкви. Одна печатка має на лицевій стороні зображення 

святого, а на звороті – процвітлого хреста, на двох печатках на лицевій стороні 

– зображення святого, а на зворотній – напис «ДНЄСЛОВО», ще дві печатки 

належать до найбільш поширеного в Давній Русі сфрагістичного розряду – 

печатки із зображенням святих на обох сторонах [806, с. 87–131].  
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Ще одна печатка трапилась під час дослідження поселення на північ від 

Успенської церкви. Це нерівний диск діаметром 12,5×10 мм із виїмками у 

верхній і нижній частинах [582, с. 481]. Аверс печатки зайнято рельєфним 

погруддям святого з кошлатою бородою, права рука піднята в 

благословляючому жесті. Навколо голови позначено крапками німб, над 

правим плечем збереглась ділянка крапок, які оконтурювали композиційне поле 

аверса. Біля правої руки збереглась літера «А». На реверсі печатки рельєфне 

погрудне зображення святого, німб передано крапками. Над головою 

збереглась ділянка крапок, які оконтурювали композиційне поле. Біля лівого 

плеча розміщені дві букви: «П», «А». Такі печатки із патрональними 

зображеннями святих були поширені у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. 

Цікаву печатку знайдено на окольному місті Пересопниці під час 

розкопок у 2012 р. Хоча її край пошкоджений (утрачено ¼ площі), однак 

зображення збереглися задовільно. На лицевій стороні вона має рельєфне 

зображення святого із шестикінцевим хрестом у руці; на зворотній – 

зображення одного з варіантів знака Рюриковичів [581, рис. 43, 4]. Діаметр 

печатки по каналу – 18 мм, перпендикулярно до каналу – 22 мм. Зображений на 

печатці знак належить галицько-волинському князю Роману Мстиславичу [443, 

табл. ІІ]. 

Під час розкопок городища літописного Каменця було знайдено чотири 

давньоруські печатки. З них три краще збережені належать до розряду печаток 

із зображенням святих на обох сторонах [498, с. 129–132]. 

Військова справа. Великі колекції зброї та військового спорядження 

воїнів-дружинників сформовані в ході досліджень Каменця й Дорогобужа. 

Значно менше знахідок, які характеризують військову справу, виявлено в 

Пересопниці. 

У Каменці знайдено кілька цілих мечів і шабель, вісім бойових сокир, 

близько 30 булав і кістенів, 35 наконечників списів, близько 1000 наконечників 

стріл, 243 шпори, десятки цілих і фрагментованих стремен [387, с. 277]. А.М. 
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Кірпічніков, дослідивши ці знахідки, зробив висновок, що на поселенні 

виявляються ознаки всіх тих військових груп, які були представлені у 

сформованому феодальному суспільстві. Військову функцію цього поселення 

підкреслюють знахідки дорогої, багато оздобленої зброї, а також використання 

захисниками фортеці найбільш досконалих для ХІІІ ст. технічних новинок – 

шпор з коліщатком і арбалета [328, с. 57]. 

Подібна картина простежується й під час аналізу колекції озброєння з 

Дорогобужа. Хоча ця колекція і поступається за кількістю предметів, але 

містить всі основні види зброї: два мечі, шість наконечників списів, три бойові 

сокири, дві залізні та дві бронзові булави, кістень, понад 80 наконечників стріл. 

До унікальних знахідок належить добре збережений залізний шолом [569, 

рис. 71], його виявлено в будівлі, зруйнованому під час погрому міста в 

середині ХІІІ ст. (житло № 15) [569, с. 66, 68]. Шолом відноситься до сферо-

конічних з напівмаскою, загальна висота вробу 32 см, основа корпуса 

деформована овальна, розмірами 17×24 см. Корпус має залом на середині 

висоти, верхня частина конічна, має шість граней. Навершя з «яблуком» 

кріпилося за допомогою шести виступів – «лапок». Дорогобузька знахідка 

свідчить про вміле використання місцевими зброярами часів Данила 

Галицького традицій, які розвивалися на Русі та технічних досягнень сусідніх 

кочових народів [578]. 

Ремесла. Традиційними для середньовічної міської археології є пошуки 

слідів ремісничого виробництва і визначення рівня його розвитку. У 

Дорогобужі, Пересопниці, Каменці під час археологічних розкопок знайдено 

велику кількість виробів із заліза, кольорових металів, кістки та інших 

матеріалів. Принаймні якась частина цих виробів була виготовлена на місці. 

Багатий асортимент залізних речей представлений у дорогобузькій колекції – 

близько 60 найменувань [594, с. 241]. Окремі з них вирізняються технологічною 

складністю і, ймовірно, були привізними. Але більшість залізних виробів, 

очевидно, зроблені місцевими майстрами. Сучасні дослідження дають змогу 
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стверджувати, що навіть сільські ковалі епохи Київської Русі могли 

виготовляти фактично увесь спектр продукції із заліза [210, с. 77–79]. До 

привізних виробів можна віднести деякі предмети озброєння і спорядження 

воїна, зокрема мечі та шоломи, а також окремі типи складних виробів, як-от 

замки та ключі, що мають стандартизовану форму і складаються з великої 

кількості деталей, з’єднаних за допомогою пайки. Прості у виготовленні вироби 

були продукцією місцевих майстрів: ножі, інструменти та знаряддя праці, 

цвяхи, дверні деталі (кільця, скоби), відерні обручі, дужки, вушка тощо. 

Залізоробне й залізообробне виробництво на поселеннях засвідчують 

знахідки глиняних сопел – циліндричних трубок, що їх використовували для 

нагнітання повітря у піч-домницю та в ковальське горно. Уламки сопел 

виявлені на Дорогобузькому городищі в ранніх будівлях, датованих другою 

половиною Х–ХІ ст. Сопла були у використанні, вони міцно випалені, поверхня 

деяких фрагментів ошлакована [569, с. 135]. На посаді Дорогобужа в будівлі 

другої половини Х – першої половини ХІ ст. черінь печі мав потужне 

замощення зі шматків залізних шлаків [569, с. 119–120]. Подібні печі, у яких 

черені мали замощення із використанням залізних шлаків, досліджені в 

ремісничих будівлях XI – першої половини XII ст. на Подолі в Києві [672, 

с. 41–42, 44].   

Під час розкопок Ю.М. Нікольченка на західній терасі дитинця 

Дорогобужа в шарі XII – першої половини ХІІІ ст. виявлено об’єкт 3-Б – 

скупчення каміння і глини, розмірами 1,2×1,4 м, під ним простежено підсипку 

із материкового суглинку [569, с. 30–31]. На камінні помітні сліди дії вогню, 

поруч лежали уламки кількох глиняних сопел. Характер знахідок указує на 

виробниче призначення об’єкта. Можна висловити припущення, що це 

зруйноване залізоробне горно. Один із типів наземного залізоробного горна 

раннього середньовіччя мав шахту, збудовану із каміння на глиняному розчині. 

Такі горна відомі у західних і південно-західних регіонах розселення слов’ян 

[211, с. 32–33]. 
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На дитинці Пересопниці, поблизу вʼїзду з боку р. Стубли, у 1982 р. 

В.С. Терський відкрив зруйнований обʼєкт, який він визначив як 

залізоплавильне горно. На глибині 1,2 м на площі 1,0×1,5 м було виявлено 

скупчення уламків глиняних сопел, печини, залізних шлаків (близько 50 

фрагментів) та гончарний посуд ХІІ–ХІІІ ст. [75, с. 11–12].   

Визначення згаданих вище обʼєктів із Дорогобужа й Пересопниці як 

залізоплавильних горен є дискусійним, адже вони були повністю зруйновані, а 

їх описи у звітах лаконічні. До того ж, слід зауважити, що залізоробний 

промисел більше поширювався серед сільського населення, тому що 

здійснювався поблизу від джерел сировини – болотної руди й деревного вугілля 

[356, с. 9–10; 503, с. 44–45]. 

На території окольного міста Дорогобужа досліджено будівлю, яку можна 

інтерпретувати як залізообробну майстерню. Вона складалася із чотирикутного 

котловану із заокругленими кутами розмірами 1,6×1,5 м, заглибленого в 

материк на 0,75 м, та решток округлої в плані печі, влаштованої біля західної 

стінки котловану [569, с. 110–112]. Основу череня діаметром 1,6–1,8 м було 

вирізано в материку. Черінь печі поновлювався п’ять разів, під час кожного 

ремонту його замощували шаром використаних матеріалів (залізними шлаками, 

уламками ошлакованих стінок печі, череня, глиняних сопел та гончарних 

горщиків) і підмазували шаром глини, так що потужність кожного череня 

сягала 5–8 см. У заповненні котловану будівлі зібрано уламки гончарних 

горщиків та сопел, залізні шлаки. Конструктивні особливості будівлі та череня, 

а також зібрані тут археологічні матеріали дають змогу датувати її ХІ ст. 

Зі спеціалізованих залізообробних інструментів у Каменці знайдено 

ковадло й молотки, зубила, напилки, пробійники [493, с. 68; 435, с. 107–108]. У 

Дорогобужі трапилися чотири пробійники в шарах і комплексах кінця ХІ – 

першої половини ХІІІ ст. [569, рис. 148, 7]. За їх допомогою пробивали отвори в 

металі.  
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Ковальські вироби додатково оброблялися обточуванням. Для цього 

використовували точильні кола з абразивного матеріалу. На Дорогобузькому 

городищі в культурному шарі ХІІ ст. знайдено точильний диск, виготовлений із 

рожевого шиферу та уламок подібного диска із глини [569, рис. 123, 5]. На 

думку Б.О. Колчина, глиняні точильні камені використовувались для тонкої і 

м’якої шліфовки, а також для обточки твердої сталі [355, с. 180]. 

Металографічні дослідження залізних виробів із городища літописного 

Каменця дали вченим змогу зробити висновок, що місцеві майстри володіли 

різними прийомами вільного відковування, зварювання заліза й сталі, термічної 

обробки сталі, обточування металу на точильному крузі та напилком, пайки і 

художньої ковки [211, 1996, с. 83–127]. 

Про те, що в Дорогобужі, Пересопниці, Каменці працювали ювеліри, 

свідчать знахідки тиглів, зливків кольорових металів, матриць, ювелірних 

інструментів, виробів із ливарними швами і бракованих. 

Два тиглі виявлені на дитинці Дорогобужа. Від одного зберігся лише 

уламок, але він дає можливість відтворити форму: виріб був циліндричний із 

чітко оформленим на вінцях зливом та напівсферичним дном. Другий тигель 

нагадує гостродонний ковшик із маленькою плоскою ручкою й носиком. Він 

мав два отвори: прямокутний зверху – в нього закладали сировину, і вузький 

отвір – для зливу розплавленого металу у формочки [569, рис. 53, 6; 148, 3].  

На посаді Пересопниці в урочищі Пастівник у придонній частині 

котловану будівлі № 11 виявлені зливок свинцю та глиняні тиглі, у яких 

плавили кольорові метали: два цілі, два розбиті та ще від двох чи трьох окремі 

фрагменти [581, рис. 48, 1, 2]. У верхніх шарах заповнення розміщеної поруч 

будівлі № 6 знайдено пристрій для виготовлення об’ємних виробів із 

кольорових металів технікою виколотки. Це мідний виріб у вигляді круглого в 

перетині стержня діаметром 1,6 см, завдовжки 24 см, зігнутий у формі букви 

«Г». Один кінець стержня розплесканий і загострений, а на другому кінці є 

розширення діаметром 3 см у формі голівки гриба [581, рис. 48, 3]. Такі 
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пристрої майстри використовують для зручності обробки складних за формою 

об’ємних виробів [775, с. 108–113]. Загостреним кінцем він забивається у важке 

поліно, а на протилежний кінець насаджується об’ємна заготовка і 

здійснюється її обробка або чеканами наноситься орнамент. 

Зі знарядь ювелірів, виявлених на урочищі Пастівник у Пересопниці, 

виокремимо залізні пінцет і штихель для нанесення орнаментів на поверхню 

виробу [581, рис. 48, 4, 6]. На місцеве ювелірне виробництво вказують також 

виявлені виплески кольорових металів, обрізки пластин та вироби, обробка 

яких не була завершена. Ливарні шви збереглися на мідному натільному 

хрестику. Знайдену в Пересопниці іконку-напівфабрикат опублікував С.В. 

Терський [722, рис. 28]. 

В археологічній колекції з Каменця є різноманітні ювелірні інструменти 

(щипчики, пінцети, ллячки, тиглі), двосторонні ливарні формочки та дві 

бронзові матриці для тиснення колтів [495, с. 32–33, рис. 10; 435, с. 109]. 

Обробка дерева була одним із найпоширеніших ремесел. Будинки, меблі, 

транспорт, посуд, різноманітні предмети повсякденного вжитку, деталі знарядь 

праці виготовлялися із дерева. За матеріалами Дорогобужа можна зробити 

висновок, що найбільш поширеними із деревообробних інструментів були 

сокири, ножі, тесла, долота, стамески, різці-ложкарі, бондарні пилки; знайдено 

також полотно пилки-ножівки, скобельку [594, с. 81–84].  

Ці інструменти могли використовуватися і для обробки кістки. Із 

спеціалізованих знарядь у Дорогобужі знайдено два залізні лучкові свердла для 

косторізної справи [594, рис. 58, 13].  

Сировиною для виготовлення виробів слугували кістки тварин і роги 

оленя, лося, козулі. На дитинці в Дорогобужі знайдено фрагменти рогів зі 

слідами розрубування сокирою та долотом, розпилювання пилкою, 

розрізування ножем, трапилися також заготовки виробів (стержневих застібок, 

застібок від кінських пут, вухочисток). У колекції кістяних виробів є ручки від 

ножів, дископодібні ґудзики і стержневі застібки, гребінці, вухочистки, швейні 
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голки та проколки. Із кістки виготовляли пластини для луків, наконечники 

стріл, петлі, які кріпилися до налуччя і до сагайдака, псалії [594, с. 84–88]. 

У 1977 р. В.С. Терський у південній частині дитинця Пересопниці виявив 

рештки косторізної майстерні [71, с. 10–11; 722, с. 45]. Будівля мала 

чотирикутний котлован розмірами 2,4×1,8 м, орієнтований кутами за сторонами 

світу, його стінки простежені на висоту 0,65 м. Дно котловану містилося на 

глибині 1,7 м від рівня сучасної денної поверхні. Вздовж південно-західної 

стіни котловану було залишено материковий майданчик завширшки до 0,5 м, 

що підвищувався над долівкою на висоту до 0,3 м. На середині довжини 

північно-східної стіни котловану простежено вхід завширшки 0,65 м, він був 

вирізаний у ґрунті, мав дві сходинки. У східному куті котловану знайдено 

рештки опалювального пристрою, тут частково відкрито округлий черінь 

діаметром 0,7 м. У заповненні котловану зібрано уламки горщиків ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст., обрізки рогів оленя, кози, заготовки виробів, а також шість 

черепів оленя з обрізаними рогами.  

Про розвиток гончарного виробництва свідчать передусім уламки 

глиняних посудин, вони є найбільш масовою категорією знахідок на 

давньоруських поселеннях. Розвитку місцевого гончарства сприяли такі 

фактори, як наявність покладів глини та простота виготовлення посуду, до того 

ж перевезення на значні відстані великих партій керамічних виробів було 

пов’язане із чималими труднощами.  

Вагомою підставою для локалізації гончарної майстерні є відкриття 

гончарного горна. Таку споруду було досліджено на поселенні біля городища в 

с. Дермані Другій Рівненської області. Горно двоярусне, обидві камери й 

перемичка між ними були вирізані в ґрунті. Камери округлі у плані, діаметром 

1,25 м. Дно верхньої камери містилося на глибині 0,9–1,1 м від рівня сучасної 

денної поверхні. Воно понижувалося до центру, різниця висот досягала 0,15 м. 

Верхня камера мала напівсферичне склепіння, її висота була близько 0,75 м. 

Шматки випаленої глини зі зруйнованої верхньої частини склепіння щільним 
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шаром лежали на перемичці. Нижня камера мала висоту 0,25–0,3 м, її черінь 

був підмазаний шаром глини завтовшки 2–3 см. Товщина перемички від 0,15 до 

0,25 м (біля стінок горна), вона не мала центрального опорного стовпа – 

«козла». У її вцілілій частині збереглося чотири отвори-продухи діаметром 10–

12 см, а всього їх було шість чи сім. Відкрите поруч із горном житло датоване 

кінцем Х – початком ХІ ст., а горно, вірогідно, використовували в ХІ ст.  

За функціональним призначенням глиняний посуд можна поділити на 

кухонний, столовий і тарний. Поряд із гончарними горщиками майстри 

виготовляли глеки, миски, ковші, кришки, корчаги, світильники. На денцях 

гончарних посудин трапляються клейма. Це опуклі відбитки малюнка, 

вирізаного на дерев’яній підставці гончарного кола. У дорогобузькій колекції 

збереглося понад 80 чітких клейм, серед них є 49 варіантів зображень [569, 

рис. 152]. Значну колекцію клейм зібрано також під час розкопок у 

Пересопниці [581, рис. 120]. Серед них переважають зображення типу солярних 

знаків. 

Клейма на посуді знаходять повсюди на слов’янських землях. Вони 

характерні для ранньої стадії використання ручного гончарного круга легкого 

типу [641, с. 169–171]. Є різні погляди щодо пояснення клейм: їх вважають 

знаками гончарів, які виготовили посуд [641, с. 363–367], знаками замовників 

[659], а також релігійно-символічними знаками. Найбільш обґрунтованим 

виглядає пояснення клейм як магічних символів-оберегів, що мали захистити 

продукцію майстра [749, с. 295, 298]. 

Торгівля. Через Погориння пролягали важливі водні та сухопутні шляхи, 

що створювало сприятливі умови для розвитку торгово-економічних зв’язків 

регіону з іншими землями. Літописи свідчать, що на ділянці головного 

сухопутного шляху із Києва на захід, до Володимира і далі до Польщі лежали 

міста Корчеськ, Сапогинь, Дорогобуж, Пересопниця, Чемерин. Ця ділянка 

входила до магістральної траси, яка зʼєднувала Київську Русь із західними 

словʼянами та європейськими державами [268, с. 99].  
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В ХІ–ХІІІ ст. у торговельних операціях використовували платіжні зливки 

усталеної ваги та форми – гривні. Вони поділяються на три типи: київські, 

новгородські, чернігівські. До складу скарбу, знайденого 1878 р. поблизу 

с. Висоцька Дубровицького району Рівненської області, входили 32 срібні 

гривні шестикутної форми київського типу [359, с. 135]. Гривню київського 

типу виявлено під час розкопок у Каменці [494, с. 16]. Дві гривні чернігівського 

типу витягнутої ромбічної форми з розплющеними кінцями знайдено в 

Дорогобужі [569, с. 123, 1, 2]. Про розвиток торгівлі свідчать також знайдені 

під час розкопок деталі кишенькових ваг і вагові гирі (Дорогобуж, 

Пересопниця, Листвин). 

Такі знахідки, як амфори для транспортування вина та оливкової олії, 

скляні вироби, мармурові натільні хрестики вказують на контакти населення 

регіону з візантійськими провінціями та Подунавʼям. Різноманітні ювелірні 

вироби, високоякісні предмети озброєння, скляні браслети й персні, окремі 

типи посуду, вироби з рожевого шиферу свідчать про торговельні звʼязки з 

Києвом та Середнім Подніпровʼям.  

Серед прикрас є вироби, які маркують торговельні та культурні контакти 

із Прибалтійським регіоном та землями між Волгою й Окою. У Пересопниці 

знайдено фрагмент литого браслета зі змієголовим кінцем [581, рис. 50, 21]. 

Такі прикраси були характерні для Прибалтики, де з’явилися в кінці Х – на 

початку ХІ ст. і побутували до ХІІІ ст. [691; 141, с. 95]. Перстень із заповнення 

будівлі 1 на посаді Дорогобужа має щиток із зображенням потиску двох рук 

[569, рис. 142, 8]. Подібні персні побутували в Західній Європі у XII–XIV ст. У 

Новгороді такий перстень знайдено на Готському розкопі, багатому 

західноєвропейськими речами. Цей виріб, на думку М.В. Сєдової, можливо, 

належав чужоземцю [687, c. 137]. Унікальною для Волині знахідкою є фібула, 

знайдена на дитинці Дорогобужа [568, рис. 3, 11]. Лицева поверхня її вкрита 

рельєфним орнаментом, а округлі завершення на кінцях прикрашені 

шестипелюстковими розетками. Залізна голка збереглася погано. Виріб має 
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аналоги серед прикрас із Новгорода, слов’янських пам’яток верхів’їв Дніпра та 

Волго-Клязьминського межиріччя [687, с. 89; 683, с. 190, табл. LX, 15]. 

Сільське господарство та промисли. Природно-географічні умови та 

клімат регіону, особливо Волино-Подільської височини, досить сприятливі для 

рільництва. Про розвиток орного землеробства свідчать насамперед знахідки 

знарядь праці для обробітку ґрунту, виявлені, зокрема, у Дорогобужі та 

Каменці. У колекції із Дорогобузького городища є леміш і три чересла [594, 

с. 44–47]. У Каменці знайдено 34 лемеші та 32 чересла [387, с. 277]. Знахідки 

широколопатевих наконечників і чересел мають велике значення для 

реконструкції орних знарядь, адже вони були найважливішими деталями 

раннього плуга, тобто знаряддя, за допомогою якого підрізався і перевертався 

шар ґрунту. 

Знаряддя для збирання врожаю на середньовічних поселеннях регіону 

представлені серпами та косами. Найбільша на Волині колекція 

сільськогосподарських виробів із Каменця складається з 219 кіс та 405 серпів 

(171 серп добре збережений). Колекція серпів із Дорогобужа нараховує шість 

цілих знарядь і 14 уламків.  

Для зберігання зерна використовували спеціальні ями, у Дорогобужі їх 

виявлено в усіх досліджених частинах міста. Були проаналізовані 

палеоботанічні матеріали ХІІ–ХІІІ ст. у вигляді обгорілих зернівок культурних 

рослин із Каменця. Тут виявлено зерна жита, пшениці, ячменю, вівса, гороху, 

сочевиці. Указаний видовий склад культурних рослин аналогічний до складу з 

інших земель Південної Русі, що свідчить про спільні традиції землеробства на 

цих територіях.  

Жорна для ручних млинків виготовляли з місцевих вапняків. У 

Дорогобужі уламки жорен знайдено на дитинці та окольному місті, цілих 

каменів трапилося два. У Каменці виявлено понад 80 цілих і фрагментованих 

каменів від ручних жорен. 
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Аналіз складу сільськогосподарського інвентарю з Каменця показує, що 

знаряддя збирання врожаю (серпи, коси) значно переважають над знаряддями 

обробітку землі, а це у свою чергу свідчить про велику частку тваринництва в 

господарській діяльності населення [494, с. 15]. 

Про склад стада у мешканців краю дає уявлення остеологічний матеріал, 

виявлений під час вивчення культурних шарів та об’єктів. Він представлений 

переважно кістками тварин, мʼясо яких уживали в їжу, а потім кістки були 

викинуті на сміття. Так, наприклад, на дитинці Дорогобужа в шарах ХІІ – 

першої половини ХІІІ ст. знайдено кістки великої рогатої худоби, вівці, кози, 

свині та коня [594, с. 236]. 

Дорогобуж і Пересопниця розміщені в зручних природних умовах для 

розвитку мисливства й рибальства. Широкі заплави рік та поліські ліси, що 

підступали до правого берега Горині, були чудовими мисливськими угіддями. 

За визначенням О.П. Журавльова, на дитинці Дорогобужа знайдено кістки тура, 

оленя, лося, козулі звичайної, кабана, ведмедя, лисиці, зайця і бобра [594, с. 

236]. На ведмедя полювали не тільки заради м’яса і шкури, для молодих воїнів 

полювання на цього звіра було своєрідним випробуванням, вони набиралися 

досвіду й хоробрості, навчалися долати небезпеку [737, с. 49].  

Про стан мисливства можна судити також на підставі знахідок 

наконечників стріл та списів, адже вони могли бути і бойовою, і мисливською 

зброєю. До спеціалізованих мисливських наконечників стріл можна віднести 

знайдені в Дорогобужі залізний дворогий зрізень для полювання на птахів та 

кістяні кулясті наконечники із втулкою, що їх використовували під час 

полювання на хутряного звіра.  

Помітну роль у забезпеченні населення продуктами харчування 

відігравало рибальство. На Дорогобузькому городищі виявлено кістки риб і 

риб’ячу луску, рибальські снасті. Із заліза виготовляли ості та рибальські гачки. 

Ость мала зуб на вістрі та колінчасто зігнутий черешок [594, рис. 48, 6]. Два 

рибальські гачки для лову великої риби мали довжину 10 і 15 см. У першого є 
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зуб-борідка і петля для волосіні, у другого зуба немає. Ще один рибальський 

гачок менший, завдовжки 6 см [594, рис. 57, 20; 59, 5, 6]. Мабуть, ці три гачки 

від снасті типу переметів. Невеликий гачок від вудки має довжину 2,5 см [594, 

рис. 59, 7].  

Монументальна архітектура. У Галицько-Волинському літописі 

знаходимо єдине писемне повідомлення про культову будівлю в Погоринні. Під 

1231 р. згадується церква Симеона в Шумську, в якій молився Данило 

Романович перед вирішальною битвою з уграми [109, с. 767]. До сьогодні місце 

розміщення цієї будівлі не встановлене. 

Найбільше інформації в ході археологічних досліджень отримано про 

Успенську церкву в Дорогобужі. Вона стояла за 350 м на південний захід від 

Дорогобузького городища, на сусідньому пагорбі (рис. 79, в). До нашого часу 

зберігся храм, перебудований наприкінці ХVІ ст.  

Як установлено в результаті розкопок 1988 р., це був чотиристовповий 

храм з однією апсидою. Його зовнішні розміри – 16,0×19,5 м. На думку 

Г.А. Пєскової, виявлені в Успенській церкві фрагменти покритої поливою 

декоративної кераміки та різноманітні складнопрофільовані цеглини 

зближують цю пам’ятку з церквою Іоанна Богослова в Луцьку. М.В. Малевська 

й Г.А. Пєскова вважають, що Успенська церква в Дорогобужі побудована в 70-

х роках ХІІ ст. і була першою в зодчестві Русі будівлею одноапсидною, 

квадратною в плані, з чотирма масивними опорами, які здатні нести високий 

барабан з куполом, що дозволяє бачити в ній попередницю храмів з 

баштоподібною композицією, які поширились на Русі на рубежі XII і XIII ст. 

[423, с. 60].  

Знайдені на дитинці та окольному місті Пересопниці облицювальні 

плитки, покриті поливою, дають змогу зробити припущення, що тут у 

домонгольський час теж було збудовано монументальну культову споруду. 

Вірогідно, на її місці тепер стоїть деревʼяна Миколаївська церква ХVІІІ ст. [240, 

с. 42].   
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Залишки дерев’яної церкви (будівля № 25) досліджені на посаді 

Пересопниці в урочищі Пастівник [581, с. 84–85]. Її вдалося простежити 

завдяки рівчакам, що визначають планову схему будівлі, вірогідно, їх було 

викопано для того, щоб горизонтально покласти обв’язку стін. Рівчаки виявлені 

в передматериковому й материковому шарах, на глибині 0,5–0,55 м від рівня 

сучасної денної поверхні. Вони були завглибшки 0,1–0,25 м і завширшки 0,85–

1,0 м. Дві поздовжні та одна бокова (західна) стіни будівлі утворюють 

чотирикутник, а четверта (східна) стіна складається з двох частин, що 

сходяться під тупим кутом (так виділялася апсида у християнських дерев’яних 

церквах), тож у плані будівля п’ятикутна. Її довжина із заходу на схід – 6,8 м, 

ширина – від 3,2 м у західній частині до 3,8 м у східній частині.  

У заповненні рівчаків будівлі № 25 та на її площі в культурному шарі 

знайдено уламки гончарних горщиків ХІІ – першої половини ХІІІ ст., розвал 

корчаги і фрагменти ще кількох таких посудин, зібрано велику колекцію 

уламків скляних браслетів, бронзові ромбощитковий перстень та уламок 

натільного хрестика. 

Своєрідне планування будівлі № 25 підтверджує припущення, що 

виявлено сліди невеликої церкви чи каплиці другої половини ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст. Якщо врахувати, що поряд був ґрунтовий могильник того ж 

часу, розміщення на цій ділянці культової споруди видається цілком можливим.  

Писемність. Про поширення грамотності серед місцевого населення 

свідчать знахідки предметів, які пов’язані з письмом, графіті на керамічних 

виробах і побутових речах, застібки від книг тощо. Найбільшу колекцію писал 

(20) зібрано в Каменці, але вона залишилася неопублікованою. 

На дитинці Дорогобужа знайдено 12 залізних писал. Усі вони мають 

стрижень із вістрям для нанесення написів (довжина збережених виробів 6,7–

13,2 см) і лопатку завширшки 0,7–1,8 см, яка слугувала для затирання 

написаного [569, с. 199–202]. Перехід від стрижня до лопатки прикрашений 

одним чи кількома валиками різних розмірів. Два писала мають перекручений у 
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середній частині стрижень. За формою лопаток їх віднесено до п’яти типів. Два 

писала з напівкруглою лопаткою належать до типу 2 за класифікацією 

А.Ф. Медведєва [427, с. 73, 76]. Чотири писала типу 4 мають трикутну лопатку 

з виступами або зубчиками на бокових поверхнях. Одне писало, що має 

лопатку у формі вузького бокальчика, належить до типу 7. Два писала типу 9 

мають п’ятикутну лопатку, а три писала типу 13 – лопатку у формі 

перевернутого трикутника.  

Під час розкопок у Пересопниці виявлено шість залізних писал і одне 

бронзове. Три писала з урочища Пастівник мають лопатку у формі букви «Т» і 

належать до типу 8 [427, с. 78]. Подібне писало знайдене на дитинці [722, 

рис. 34, 2], два ж інші писала з дитинця мають лопатку у формі бокальчика. 

Бронзове писало із урочища Пастівник має пʼятикутну лопатку із 

хрестоподібним прорізом [582, рис. 11, 6]. 

Ще одне залізне писало походить із Басівкутського городища в Рівному, 

воно має лопатку, прикрашену зубчастими фігурними вирізами з двох боків 

[581, рис. 115, 7]. А неподалік від городища, на поселенні на правому березі 

р. Усті, в підйомному матеріалі трапилося бронзове писало. Його довжина – 

11,8 см, розміри лопатки у формі бокальчика 2,5×2,3 см, максимальна товщина 

стрижня – 0,55 см. Під лопаткою перехід до стрижня оформлений у вигляді 

трьох поперечних валиків. На лопатці є заглиблені зображення: на одному боці 

– знак, який нагадує стилізоване зображення людини; на звороті – у трикутній 

рамці зображення у формі латинської букви «V». 

Про поширення грамотності серед місцевих жителів свідчать також 

знахідки графіті (написів чи окремих букв) на посуді та різних предметах. На 

уламках амфор із Дорогобужа збереглися частина слова «МЪ» та окремі літери 

«Ҍ», «ХК». Літеру «N» вигравірувано на залізному ключі від навісного замка. 

Уся поверхня прясельця із мергелю вкрита насічками, серед яких читаються 

літери кирилиці. 
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Бронзові застібки від книги з Дорогобужа і Пересопниці належать до типу 

трипетельчастих, вони були типовими для Русі. У Пересопниці та Острозі 

знайдено бронзові вироби, що нагадують мініатюрний меч чи кинджал [581, 

рис. 54, 10; 66, 9]. Подібний кістяний виріб виявлено в Дорогобужі [569, 

рис. 96, 17]. Більшість таких «кинджальчиків», відомих на території Київської 

Русі, металеві. Дослідники відносять їх до амулетів [241, с. 153–155] або ж 

визначають як застібки від книг [186, с. 39–40; 509, с. 212–213].  

Внутрішня топографія міст. Дорогобуж, Пересопниця, Шумськ і 

Каменець, Острог мали складну планову структуру: дитинець, окольне місто та 

неукріплені посади. У Дорогобужі поряд із дитинцем (рис. 80, А) розміщені два 

майданчики окольного міста (рис. 80, Б, В). Літописне поселення Тихомль, 

вірогідно, мало лише один укріплений майданчик, а планова структура 

Дубровиці і Степаня не встановлена.  

Від оборонних укріплень погоринських міст до нашого часу збереглися 

земляні вали та рови. Прорізка валу дитинця Дорогобужа показала, що він не 

мав внутрішніх деревʼяних конструкцій [569, с. 20–21]. Насипаними з ґрунту 

були також вали Білівського [629, с. 121] й Жорнівського городищ (рис. 74). У 

верхній частині північної ділянки валу дитинця Листвинського городища 

виявлено рештки камʼяної кладки, однак її призначення й датування 

залишилися не визначені [790, с. 18–22]. Лише у валах дитинця та окольного 

міста літописного Каменця досліджено залишки деревʼяних оборонних клітей 

[497]. Такі фортеці із суцільною лінією клітей, розміщених по внутрішньому 

периметру укріплених поселень, здебільшого в поєднанні з городнями, широко 

використовували в Південній Русі вже з кінця ХІ ст. в укріпленнях різних типів. 

Фортеці зі зрубними конструкціями у валах були поширені в Середньому 

Подніпровʼї [383, с. 189–195], на Буковині і в Подністровʼї (городища 

Чорнівське, Гринчук, Стара Ушиця) [212, с. 23–41; 479, с. 22, 33–35; 393, с. 65], 

у верхівʼях Південного Бугу, Случі, Тетерева (городища в селах Городищі на 



284 

 

 

р. Згарі, Теліженцях, Губині, Колодяжині, Райковецькому) [805, с. 46–51, 72–

73; 204, с. 21–27; 799; 242, с. 22–28].    

Співвідношення площ дитинців й окольних міст суттєво відрізняється. У 

Дорогобужі, Пересопниці, Каменці дитинці значно менші, ніж окольне місто. У 

Шумську дитинець і окольне місто майже однакові за площею. Загальна площа 

укріпленої частини цих поселень коливається від 2,7 га (Шумськ) до 10 га 

(Пересопниця), а разом із посадами вона становить 30 га (Дорогобуж) і 50 га 

(Пересопниця). 

У Дорогобужі й Пересопниці князівські двори розміщувалися, вірогідно, 

на території дитинців, однак археологічно вони не простежені. У Дорогобужі 

одним із небагатьох орієнтирів для пошуків місця розташування князівського 

двору є колодязь, виявлений у центрі східної частини дитинця [569, с. 94–97]. 

Він мав глибину понад 20 м, був укріплений деревʼяним зрубом. Таку складну 

інженерну споруду не могли збудувати на одній зі звичайних садиб дитинця. 

Ймовірно, колодязь був на території княжого двору або поблизу від нього, на 

вільній від забудови ділянці. Характер давнього рельєфу мисового майданчика 

дає змогу локалізувати княжий двір на південний захід від колодязя, на високій 

ділянці, яка була природно-географічним центром дитинця [569, с. 213–214]. 

Однією з важливих ознак міст епохи Київської Русі є дворово-садибна 

забудова. Літописи повідомляють про існуванні дворів у Києві, Чернігові, 

Переяславі, Галичі та інших містах. Під час археологічних досліджень садибну 

забудову виявлено в Києві, Звенигороді Галицькому, на сільських поселеннях 

Середнього Подніпровʼя [351, с. 124–125]. Головним показником садибної 

забудови слугують сліди огорож, які відділяли двір від вулиці та сусідніх садиб. 

Специфіка ґрунтів на памʼятках Погориння така, що дерево зберігається 

погано, тому рештки деревʼяної огорожі дворів простежити не вдалося. Лише в 

одному випадку на дитинці Дорогобужа було виявлено два ряди ямок від 

кілків, імовірно, від огорожі [594, рис. 13]. 
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Під час археологічних досліджень у Дорогобужі, Пересопниці, Каменці 

виявлено рештки розміщених поряд житлових і господарських будівель, які 

дають змогу виділити окремі житлово-господарські комплекси. У південно-

східній частині дитинця Дорогобужа відкриті житлово-господарські комплекси, 

які залишалися на тих самих ділянках від часу спорудження укріплень до 

середини ХІІІ ст. Один із таких комплексів у середині ХІІ – першій половині 

ХІІІ ст. мав два житла, які функціонували послідовно: раніше житло № 14 із 

заглибленим котлованом і пізніше наземне житло № 15. Поряд із ними 

виявлено господарські ями ХХ, ХХІ. Одночасно з житлом № 15 

використовувалася господарська споруда А і будівля В [569, рис. 79]. Далі на 

північний схід досліджено інший житлово-господарський комплекс, до якого 

віднесено житло № 6, будівлю № 3 і господарську будівлю ХІІІ. Вірогідно, ці 

житлово-господарські комплекси були розміщені вздовж вулиці, яка проходила 

на відстані 15–17 м від оборонного валу, паралельно до нього.  

На посаді Пересопниці в урочищі Пастівник на ділянці розмірами 8×27 м 

відкрито групу обʼєктів ХІІ ст., які розглядаємо як окремий житлово-

господарський комплекс [581, с. 75–82]. Центральне місце в групі належало 

будівлі № 11. Це було наземне житло, що мало чотирикутний підвал (підкліть). 

Поряд із ним досліджено рештки будівель (№ 3а, 6, 22) та погреба (№ 24). 

Серед археологічного матеріалу є різноманітні знахідки, які свідчать про 

розвиток ювелірного виробництва. А виявлені предмети спорядження воїна і 

верхового коня вказують на їх приналежність княжим дружинникам. 

На городищі літописного Каменця контури будівель не простежувалися. 

Про наявність тут жител свідчать рештки глинобитних печей і скупчення 

різноманітного інвентарю. Очевидно, будинки були наземними деревʼяними 

[493, с. 68]. 

Охарактеризовані вище житлово-господарські комплекси із дитинця 

Дорогобужа і посаду Пересопниці дозволяють зробити висновок про садибну 
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забудову різних частин цих міст у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. Хоча виразних 

слідів огорож таких садиб виявити не вдалося.   

У внутрішній топографії Погоринських міст виділяються укріплені 

частини (дитинець і окольне місто) та неукріплені поселення – посади.  Така 

планова структура простежена в Дорогобужі, Пересопниці, Каменці, Шумську, 

Мильську, Острозі. Дитинці цих поселень значно відрізняються за площею, в 

Острозі та Каменці вона становила відповідно 0,5 і 0,6 га, а в Дорогобужі та 

Пересопниці ці показники досягають 1,5 і 4,0 га.  

Найкраще дослідженим є дитинець Дорогобужа. Виявлені тут житлові та 

господарські будівлі віднесено до пʼяти будівельних періодів розвитку 

поселення періоду Київської Русі: 1) середина – кінець Х ст.; 2) початок – третя 

чверть ХІ ст.; 3) кінець ХІ – перша половина ХІІ ст.; 4) середина ХІІ – початок 

ХІІІ ст.; 5) перша половина – середина ХІІІ ст. [569, с. 43].  

У південно-східному розкопі на дитинці житла-напівземлянки першого 

будівельного періоду були розміщені вздовж валу на відстані 26–28 м одне від 

одного й зорієнтовані по лінії оборонних укріплень дитинця, у їх розміщенні 

простежується вплив єдиної планувальної структури дитинця [569, рис. 21, 3].  

Планування забудови другого періоду на досліджених південно-східній і 

південній ділянках дитинця не змінюється. Поряд із житлами виявлено 

господарські будівлі та ями, разом вони утворюють окремі житлово-

господарські комплекси. Таке об’єднання головного житла й кількох 

господарських приміщень свідчить про формування міського двору – основної 

самодіяльної одиниці середньовічного міста [569, рис. 21, 3].  

Нові будівлі третього періоду споруджувалися в межах уже існуючих 

садиб. Досліджені на дитинці житла (№ 12, 20) відрізняються конструктивними 

особливостями від більш ранніх [569, рис. 21, 4]. Це були наземні будівлі, деякі 

мали заглиблену частину (підкліть) із нішоподібними печами. До жител 

тяжіють господарсько-виробничі будівлі. Через те, що сліди огорож виявити не 

вдалося, розміри дворів дитинця встановлюються за планом їх взаємно 
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підпорядкованої забудови. Площа садиб третього будівельного періоду 

становила близько 350–450 кв. м. 

У четвертому і пʼятому періодах на садибах у південно-східній частині 

дитинця виразно простежується певна планувальна закономірність у забудові 

садиб – житлові та господарські будівлі розташовані по краях садиби, а її 

центральна частина залишалася вільною від забудови [569, рис. 21, 5]. На 

кожній із трьох найбільш повно обстежених садиб поряд із житлом досліджені 

господарські будівлі та ями. 

Посадські райони Дорогобужа лежали на береговій височині на схід і 

південь від городища. Ділянка високого корінного берега із заходу обмежена 

долиною струмка, а в східній частині корінний берег розчленований ярами, що 

слугували природними рубежами поселення, довжина якого із заходу на схід – 

близько 1200 м. Далі на північний схід, у районі с. Подолян, берег значно 

нижчий і круто повертає на північ. Особливості рельєфу дають змогу виділити 

три частини посаду: північну, південно-західну і південно-східну (рис. 79, ІІ–

ІV). Їх загальна площа – близько 20 га. 

Значні дослідження були проведені на одному з посадів княжої 

Пересопниці в урочищі Пастівник. Це окреме підвищення площею близько 10 

га на північний схід від дитинця, з усіх сторін воно оточене заболоченими 

долинами, де протікає струмок. Розквіт поселення припадає на середину ХІІ – 

першу половину ХІІІ ст. Саме тоді повідомлення про Пересопницю зʼявляються 

на сторінках літописів і вже перша згадка засвідчує, що місто було центром 

удільного княжіння, ним володів Вʼячеслав Володимирович, син Володимира 

Мономаха [109, с. 387]. 

На Пастівнику розкопано рештки жител, а також будівлі та інші обʼєкти 

господарського і виробничого призначення [582]. Більшість виявлених будівель 

мали заглиблені котловани, а стратиграфічні спостереження, зокрема наявність 

потужного шару, насиченого вугіллям і попелом, речовими знахідками, що 

перекривав заповнення заглибленої частини споруди, дозволяють визначити їх 
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як наземні житла на підкліті. Котловани-підкліті були чотирикутні в плані, із 

округленими кутами, завглибшки 0,6–1,4 м від рівня виявлення, мали стіни 

завдовжки 3,7–5,0 м і завширшки 2,6–3,5 м. Такі підкліті могли бути холодними 

(будівля № 11 в розкопі 1; будівля № 2 в розкопі № 6), або ж в них були 

влаштовані печі (будівля № 22 в розкопі № 1) чи вогнища (будівля № 12 в 

розкопі № 1). Лише наземна будівля № 3а в розкопі № 1 не мала заглибленого 

котловану. Рештки наземних жител на підкліті домонгольського часу 

досліджені також в інших волинських та болохівських містах, зокрема в 

Дорогобужі [569, с. 64–65, 81–84, 92, 94], Дубні [615, с. 339–340], Возвяглі [300, 

с. 9–10], Губині [204, с. 30–35].  

Заглиблена частина будівлі № 22 з розкопу № 1, вірогідно, 

використовувалась як реміснича майстерня. На це вказують речові знахідки і 

виявлені в котловані дві нішоподібні печі. Серед споруд господарського 

призначення виділяється заглиблена будівля № 4 з розкопу № 13 з великою 

нішоподібною піччю, вірогідно, її використовували для просушки зерна і 

випічки хліба. Виявлено також ями-погреби (споруди № 19, 24 в розкопі № 1, 

яма № 1 в розкопі № 6, споруда № 2 в розкопі № 13). 

Найбільш повно в урочищі Пастівник на площі розкопу № 1 досліджено 

комплекс будівель, які могли входити до однієї садиби середини ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст. Центром садиби, вірогідно, була будівля № 11, навколо неї 

знаходились будівлі житлового і господарського призначення (будівлі № 3а, 6, 

споруда № 24), житло і реміснича майстерня (будівля № 22). На цій садибі 

відсутні знахідки, які б свідчили про зв’язок її жителів із сільським 

господарством, зате в заповненні споруд і в культурному шарі зібрано численні 

свідчення розвитку ювелірного ремесла – зливки свинцю, бронзи, виплески 

кольорових металів, обрізки мідних пластин, глиняні тиглі, залізний пінцет і 

бронзовий пристрій ювеліра, вагову гирю. Як сировину могли зберігати 

знайдені в будівлі № 3а фрагменти дзвона [581, рис. 51].  
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Окремі категорії престижних знахідок (прикраси зі срібла, мідні речі з 

позолотою, деталі спорядження воїна-дружинника, залізне писало) свідчать про 

високий соціальний статус власника садиби. Поєднання знахідок, які 

характеризують дружинну культуру і заняття ремеслами, характерне також для 

будівлі № 12 в розкопі № 1 і будівель, досліджених С.В. Терським у західній 

частині Пастівника. 

У будівлі № 2 і в господарській ямі № 1 із розкопу № 6 поряд із 

предметами побуту та масовими категоріями знахідок виявлені речі, які 

дозволяють висловити припущення, що ці споруди належали до садиби 

священника. Це висла печатка єпископа Іоакима з Турова, невеликий хрест-

енколпіон, навершя палиці, три яйця, виготовлені із мергелю, писало [582, с. 

125–130].  

Крім ділянок із житлово-господарськими комплексами, на Пастівнику 

виявлено два християнські кладовища – в центрі і на північній окраїні посаду. 

Обидва кладовища були відділені від житлової забудови ровами. Центральне 

кладовище, вірогідно, сформувалося поряд із деревʼяною церквою, сліди якої 

поки що не вдалося виявити. Поряд з північним кладовищем досліджено 

рештки каплиці (будівля № 25 в розкопі № 5).  

Частина території Пастівника залишалася вільною від забудови. Зокрема, 

на північній окраїні підвищення і в східній частині (розкопи № 7, 10) не 

виявлено споруд ХІІ – першої половини ХІІІ ст., а культурний шар тут дуже 

бідний на знахідки. Вірогідно, такі ділянки використовувались як 

сільськогосподарські угіддя. Їх могли обробляти непривілейовані жителі 

посаду, зокрема, люди, залежні від власників досліджених садиб – 

представників князівської адміністрації та заможних ремісників.   

Отримані дані дозволяють зробити висновок, що розквіт посаду в 

урочищі Пастівник був повʼязаний із тим періодом в історії Пересопниці, коли 

вона була центром удільного княжіння. Разом з князем на нове місце 

переїжджали люди, які входили до його двору. Люди з близького оточення 
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заселяли дитинець та берегові узвишшя поряд з ним, а інші прибульці 

поселялися на більш віддалених  ділянках. Вірогідно, так виник окремий район 

в урочищі Пастівник. Про переселення до Пересопниці людності із Середнього 

Подніпровʼя свідчать антропологічні матеріали. За визначенням антрополога 

Ю.В. Долженка жіноча серія (5 черепів) із північного кладовища на Пастівнику 

належить до мезокранного з середньо-широким обличчям краніологічного 

типу, а такі ознаки характерні для полянок київських [281, с. 97].   

У Дорогобужі, Пересопниці, Каменці археологічні матеріали ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст. ілюструють більшість «міських ознак» (за А.В. Кузою). У 

літописних повідомленнях кінця ХІ – першої половини ХІІІ ст. ці поселення 

згадуються як центри удільних князівств. До цієї групи погоринських міст 

відносимо також центри уділів Шумськ і Дубровицю, хоч археологічно вони не 

вивчені. Окремі літописні поселення були центрами значних волостей 

(Ізяславль і Тихомль у басейні верхньої течії р. Горині, Мильськ у басейні 

р. Усті, Корчеськ у басейні р. Корчика). Вони проходили стадію становлення як 

малі міста, однак через відсутність археологічних джерел детально висвітлити 

ці процеси поки що неможливо. До числа адміністративних і військових 

центрів невеликих територіальних одиниць, імовірно, належали згадані в 

літописах Гнійниця, Острог, Чемерин, Сапогинь, Степань і не відомі з 

писемних джерел поселення, залишками яких є городища у Вільгорі, Хотині, 

Дермані, Клевані. 

Розглядаючи урбанізаційні процеси на Русі, П.П. Толочко відзначив, що 

процеси становлення міських форм життя були багатолінійними та 

реалізовувалися по-різному. Дослідник виділив три основні шляхи 

мітоутворення: торговельно-ремісничий, общинно-феодальний і феодальний 

(державний) [751, с. 50–86]. Проведене дослідження розвитку міст у Погоринні 

показало, що їх становлення відбувалось в руслі общинно-феодального 

(Пересопниця, Острог) і феодального (державного) (Дорогобуж, Каменець, 

Мильськ), шляхів.  



291 

 

 

3.4. Міста і їх сільськогосподарська округа 

 

Загальноприйнятим на сьогодні є висновок істориків, сформульований ще 

в ХІХ ст., про те, що у давньоруський час володіння містом означало також 

володіння округою [363, с. 88]. Насамперед давньоруське місто було центром 

сільськогосподарської округи [751, с. 233]. Ріст і значення міст в ХІ–ХІІІ ст. 

багато в чому залежали від розмірів та заселеності їх округів-волостей, тобто 

від можливості вилучити із сільського господарства більше сировини, 

продуктів землеробства, скотарства та промислів [450, с. 108]. 

Генеза феодальних областей (волостей) тісно повʼязана з процесом 

утворення міст на Русі. Поняття «волость», «власть» уживалося в джерелах у 

значенні «область», «земля», що перебуває під однією верховною владою, а у 

вужчому розумінні виступало лише як округ, що тяжів до того чи іншого міста. 

У свою чергу місто з прилеглою до нього територією складало частину 

«волості» в її першому значенні [709, с. 293].  

Труднощі, які виникають під час дослідження процесів формування 

адміністративно-територіального устрою земель-князівств, зумовлені 

обмеженим колом писемних джерел, багатозначністю термінології, що її 

використовували літописці, умовним характером міжволосних кордонів [645]. 

Навіть у спеціальних дослідженнях з історії окремих давньоруських князівств 

ці питання розглядалися побіжно [747; 288]. Наявні на сьогодні матеріали 

стосовно територіального устрою земель Південної Русі Х–ХІІІ ст. узагальнив 

Ю.І. Лоза [408].  

Значний вплив на формування адміністративно-територіальних одиниць 

мали природні чинники. Мережа середньовічного сільського розселення в 

давнину формувалася передусім під впливом природного середовища. 

Основним природним каркасом давнього й середньовічного розселення були 

річки [658, с. 15].  

Річкові басейни універсальні – це найбільш поширені на поверхні землі 



292 

 

 

комплекси; майже увесь суходіл складається із їх сукупностей. Басейни з 

кордонами-вододілами чітко виділяються на місцевості й на карті, саме тому є 

найбільш обʼєктивною природною основою для розв’язання різноманітних 

проблем. Гідрографічна і водороздільна мережі басейну річки – найбільш 

суворо ієрархічно впорядковані на планеті; у цьому ключ до систематизації в 

різних сферах. На «водних лініях» концентруються поселення й промислові 

обʼєкти, саме тому басейни можна розглядати як специфічні економічні 

просторові структури [361, с. 32]. Басейни річок є природними територіальними 

комплексами (ПТК), різні природні компоненти яких (земна кора, повітря, вода, 

ґрунти, угруповання рослин і тварин) створюють цілісне взаємозумовлене 

поєднання [756, с. 11]. 

Басейновий принцип аналізу археологічних памʼяток був використаний в 

процесі розгляду динаміки заселення Східного Поділля словʼяно-руської доби 

[755], для реконструкції сільськогосподарської округи Луцька епохи Київської 

Русі [477]. Як показало картографування памʼяток періоду Київської Русі на 

території Північної Буковини, сільська округа давньоруських міст охоплювала 

практично всі поселення, відомі на досліджуваній території [215, с. 164].  

У Погоринні найкраще обстеженою й забезпеченою археологічними 

джерелами для вивчення середньовічних поселенських структур є територія 

Волинської височини. За басейновим принципом вона поділяється на окремі 

територіальні одиниці – це поріччя Горині від впадіння р. Вілії до впадіння 

р. Усті, басейни Збитинки, Усті, Стубли й Путилівки. Спочатку розглянемо 

динаміку розвитку укріплених і відкритих поселень періоду Київської Русі 

кожної територіальної одиниці. 

У поріччі Горині на відтинку від впадіння р. Вілії до впадіння р. Усті Х 

ст. датуються 45 відкритих поселень. У цей час використовувалися також 16 

городищ, ураховуючи Острозьке (рис. 37). На шести городищах не виявлено 

культурного шару, це були невеликі общинні городища-сховища. До числа 

общинних укріплень відносимо також городище в Новосілках. Городища зі 



293 

 

 

складним плануванням у Томахові, Глибочку, Гощі, вірогідно, є залишками 

укріплень, які були повʼязані з племінними структурами. У Дорогобужі у 

другій половині Х ст. було збудовано князівську фортецю. Тоді ж зʼявилися й 

інші опорні пункти утвердження князівської влади, їх рештками є городища в 

Козлині та Розважі. Фортеця в Розважі розміщена за 3 км на північ від 

Острозького городища. Як уже зазначалося вище (див. пункт 2.3.2), за 

археологічними джерелами Острог наприкінці І тис. н. е. характеризується як 

велике поселення племінного періоду, а городище в Розважі могло бути місцем 

перебування дружинників київського князя.  

Матеріали ХІ ст. виявлено на 37 відкритих поселеннях поріччя Горині, 

тобто їх кількість зменшується порівняно із попереднім століттям (табл. Б15). 

Водночас і далі розвивається більшість укріплених поселень, на яких виявлено 

культурні нашарування Х ст. Виділяються своїми розмірами городища в 

Дорогобужі та Острозі. Обидва названі поселення в цей період зростають, а в 

кінці ХІ ст. згадуються в літописах: Дорогобуж стає центром удільного 

князівства, а Острог названий як центр волості. Важливі укріплені військово-

адміністративні центри Дорогобузького князівства формуються у Вільгорі, 

Гощі, Козлині (рис. 72, 30, 39, 46).  

У ХІІ – першій половині ХІІІ ст. в поріччі Горині спостерігається 

збільшення кількості відкритих поселень у 1,5 раз порівняно з показниками 

ХІ ст. У цей час за темпами розвитку Дорогобуж значно випереджає інші 

укріплені поселення, кількість яких істотно зменшується (зокрема покинуто 

городища в Розважі, Томахові, Глибочку, Козлині). Археологічні джерела 

дають змогу простежити деструктивні процеси в розвитку Острога – помітно 

зменшується щільність забудови на території окольного міста, площа посаду 

скорочується приблизно удвічі. У другій половині ХІІ – першій половині ХІІІ 

ст. Острог відстає від Дорогобужа за темпами розвитку, але, ймовірно, він 

залишається адміністративним і господарським центром сільської округи. Вона 

охоплювала нижні течії Вілії та Світеньки, а також землі над Горинню поблизу 
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впадіння Вілії. Такими ж військово-адміністративними центрами були 

городища Вільгір, Гоща, Хотин (рис. 82, 30, 39, 49). В ієрархії укріплених 

поселень у поріччі Горині в межах Волинської височини Дорогобуж займає 

вищу сходинку, тому всю цю частину басейну Горині розглядаємо як його 

сільськогосподарську округу. Вона мала площу близько 1800 кв. км.  

У басейні р. Усті нараховується 44 неукріплені поселення та сім городищ 

Х ст. (рис. 37). Серед останніх переважають невеликі общинні городища-

сховища. В ХІ ст. кількість неукріплених поселень скорочується майже удвічі. 

Водночас зростають потужні фортеці зі складним плануванням – Дермань у 

верхівʼях Усті, Мильськ у середній течії і Грабів у її нижній течії (рис. 82, 50, 

55, 59). Центром невеликої округи було також Басівкутське городище (рис. 82, 

57). Очевидно, такі ж функції виконувало укріплення біля села Кунин (рис. 82, 

53). У наступний період, у ХІІ – першій половині ХІІІ ст., кількість 

неукріплених поселень зростає і досягає показника Х ст., далі розвиваються 

укріплені поселення Мильськ і Дермань, інші ж фортеці були покинуті. 

Мильськ згадується в літописах під 1151 р., його першість поміж поселень 

басейну р. Усті підтверджують і археологічні джерела. Отже, саме Мильськ був 

центром волості, яка охоплювала більшу частину басейну Усті і мала площу 

близько 700 кв. км. Дермань, вірогідно, була територіально-адміністративним 

центром, якому підпорядковувалися землі у верхівʼях р. Усті і в середній течії 

р. Світеньки. У басейні Збитинки (Світеньки) немає укріпленого поселення, яке 

можна було б розглядати як територіально-адміністративний центр ХІІ – 

першої половини ХІІІ ст.     

У басейні р. Стубли відомо 12 городищ і 77 відкритих поселень Х ст. 

Серед городищ більшість (вісім) є залишками невеликих общинних укріплень. 

Виділяються своїми розмірами і складним плануванням фортеці в Листвині та 

Жорнові (рис. 82, 63, 65). Як було показано вище (див. підрозділ 3.2), 

Листвинське городище – це залишки князівської фортеці, а Жорнівське 

городище в Х ст. було племінним центром. Значне племінне поселення 



295 

 

 

розміщувалося також на території Пересопниці. В ХІ ст. кількість неукріплених 

поселень зменшується до 43, що становить 55,8 % показника Х ст. У цей час 

функціонували великі фортеці в басейні р. Стубли: у Листвині, Жорнові та 

Пересопниці. Матеріали ХІ ст. виявлено поблизу Клеванського замку, але 

питання про те, чи мало це поселення укріплення і якими були його розміри, 

досі не зʼясоване. У ХІІ – першій половині ХІІІ ст. кількість неукріплених 

поселень зростає до 64-х, але так і не досягає показника Х ст. Культурні 

нашарування ХІІ – першої половини ХІІІ ст. виявлено лише на двох городищах 

– у Пересопниці й Клевані. Писемні та археологічні джерела свідчать про 

значне зростання Пересопниці, яка стає центром удільного княжіння. 

Пересопницька волость охоплювала басейн р. Стубли площею близько 850 

кв. км, а також, імовірно, верхівʼя Збитинки і території на обох берегах Горині 

поблизу впадіння в неї Стубли (рис. 82).  

Свій варіант реконструкції територіальних меж Пересопницької волості 

періоду Київської Русі запропонував С.В. Терський [719; 724]. Дослідник відніс 

до неї, окрім земель в басейні р. Стубли, також басейн р. Путилівки з 

літописним Чемерином, а на сході провів кордон уздовж середньої і нижньої 

течії р. Усті. Цілком можливо, що в середині ХІІ – на початку ХІІІ ст. Чемерин 

зі своєю волостю в басейні Путилівки площею близько 500 кв. км уходив до 

Пересопницького князівства. Але висловлена С.В. Терським думка про те, що 

Мильськ не мав своєї волості, нічим не аргументована. Вище при розгляді 

динаміки розвитку поселень у регіоні зазначалось, що у ХІІ – першій половині 

ХІІІ ст. в басейні р. Усті існували лише два укріплені поселення – Мильськ у 

середній течії річки і Дермань у верхівʼях. Археологічні джерела дають змогу 

схарактеризувати Мильськ як складний поселенський комплекс, що охоплював 

потужну фортецю, значне відкрите поселення (посад) і могильники. Очевидно, 

що Мильськ був центром волості в басейні р. Усті, кордони якої проходили по 

вододільних ділянках між річками Стублою і Устею на заході та Устею і 

Горинню на сході.  



296 

 

 

У басейні р. Вілії літописи називають лише одне поселення – Шумськ, 

тому всю цю територію можна розглядати як сільськогосподарську округу 

міста у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. Вона мала площу близько 1200 кв. км без 

басейну р. Збитенки (Світеньки) і нижньої течії р. Вілії. На верхній Горині 

волосними центрами були Тихомль, Гнійниця, Вигошів. Площа кожної із цих 

волостей може бути визначена в межах 800–1000 кв. км. Наприкінці ХІІ – на 

початку ХІІІ ст. Гнійниця, очевидно, втрачає своє значення і функції волосного 

центру переходять до Ізяславля. Тоді ж на правобережжі Горині розбудовується 

Каменець і формується його сільськогосподарська округа. 

З приводу територіальних меж Корецької волості висловимо припущення, 

що вона охоплювала басейн р. Корчика, площа якого 1145 кв. км. На сьогодні 

тут відомо близько 30 поселень епохи Київської Русі. Як свідчать писемні 

джерела, Корецьке князівство в другій половині ХVI – на початку ХVII ст. 

обіймало значно більші території, його кордони проходили по таких річках: 

Стави на заході, Случ на півночі і Церем на сході (рис. 113) [172, с. 41–42]. 

Однак у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. землі в басейні Ставів, вірогідно, 

входили до волості, центром якої був Сапогинь, а в басейні Церему 

господарсько-адміністративним центром могло бути поселення, залишками 

якого є городище біля с. Пилиповичів Новоград-Волинського району 

Житомирської області [300, с. 126]. 

Процес формування Степанської волості у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. 

простежується слабко через недостатній рівень археологічного обстеження 

регіону. Краще виявляються за археологічними джерелами поселенські 

структури Х–ХІ ст. Городища та відкриті поселення розміщені над Горинню та 

вздовж її лівих приток на ділянці завдовжки близько 60 км. На півдні, поблизу 

від кордону Полісся і Волинської височини, лежить городище біля с. Бичалі 

(рис. 46, 2), а найбільш північним є городище біля с. Городця (рис. 46, 26). 

Поселенські структури Х–ХІ ст., які стали підосновою для формування 

Степанської волості, охоплювали територію площею близько 1300 кв. км. Як 
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свідчать писемні джерела, Степанська волость на початку ХVII ст. включала 

землі над Горинню від Деражні на півдні до Бережниці на півночі, на заході 

вона межувала із Чорторийською волостю, а на північному сході досягала 

р. Случі (рис. 109) [708, с. 126, 137–142]. Її площа – близько 2000 кв. км. 

Імовірно, однією з причин, які зумовили  прискорений розвиток Степаня та 

значне розширення Степанської волості, стало переміщення населення з півдня 

в безпечніші поліські райони після монгольських погромів середини ХІІІ ст.  

Проведений аналіз динаміки розвитку відкритих і укріплених поселень у 

басейні Горині на Волинській височині дає змогу зробити висновок, що в Х ст. 

їх кількість значно зростає (табл. Б6). На цій території культурні нашарування 

Х ст. виявлено на 182 відкритих поселеннях, у той час як поселень VІІІ–ІХ ст. 

відомо 75. Регіон, що розглядається, був щільно заселеним, ланцюжки поселень 

Х ст. простежуються вздовж Горині та її приток Усті й Стубли. Освоєними 

були також басейни малих річок та струмків. Саме в межах таких мікрорегіонів 

виявляються гнізда поселень, які дають змогу окреслити території окремих 

словʼянських общин, що займали площу 30–70 кв. км. Водночас залишалися 

незаселеними ділянки на вододілах, ширина їх досягала 5–10 км. 

В ХІ ст. спостерігається тенденція до зменшення кількості відкритих 

поселень, разом із тим формується мережа укріплень, що виконували 

військово-адміністративні функції і були центрами окремих територіальних 

одиниць. Для потреб одержавлення території були використані старі племінні 

укріплення й одночасно будуються нові фортеці (Дорогобуж, Мильськ, 

Листвин). Тому в середній течії р. Горині на Волинській височині 

спостерігається висока концентрація укріплених поселень, відстань між якими 

становила 10–20 км (рис. 72).  

У ХІІ – першій половині ХІІІ ст. на Волинській височині значно зростає 

кількість відкритих поселень порівняно з показниками ХІ ст. Але зіставлення їх 

кількості у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. з показниками Х ст. свідчить про те, 

що в результаті такого зростання вдалося лише відновити 
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сільськогосподарський потенціал регіону. Як і в попередні століття, широкі 

смуги вододілів залишаються незаселеними. У ХІІ – першій половині ХІІІ ст. 

зменшується кількість укріплених поселень: по два городища цього часу відомо 

в басейнах Усті та Стубли, взагалі відсутні городища в басейні Збитинки. Лише 

вздовж Горині поблизу Дорогобужа і далі функціонували фортеці в Гощі та 

Вільгорі й було збудовано невелике укріплення в Томахові. Вірогідно, їх 

стабільний розвиток був повʼязаний із потребою забезпечити контроль за 

переправами через Горинь на важливих сухопутних шляхах.  

На Волинській височині у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. відстань між 

волосними центрами коливалася від 20 до 30 км. За розмірами волості 

Погориння поділяються на три групи: найменші волості площею 500–700 кв. км 

мали Острог, Мильськ, Сапогинь, Чемерин; середні волості (800–1300 кв. км) 

мали Пересопниця, Корчеськ, Шумськ, Степань; велика Дорогобузька волость 

визначається в межах 1600–1800 кв. км. Ці показники свідчать, що різниця в 

розмірах волостей була досить значною і це суттєво впливало на темпи 

розвитку волосних центрів. Загалом же отримані для басейну р. Горині дані 

узгоджуються із середніми показниками площі міських волостей, що їх 

розрахував для території Південної Русі П.П. Толочко в межах 800–1200 кв. км 

[751, с. 99]. 

Підсумовуючи отримані результати можемо констатувати наступне. 

Землі над Горинню неодноразово згадуються наприкінці ХІ–ХІІ ст. у літописах 

як окреме територіальне утворення «Погорина», «Погоринські міста». В 

басейні р. Горині локалізовано 14 літописних поселень: Дорогобуж, Острог, 

Пересопниця, Чемерин, Шумськ, Зарічеськ, Мильськ, Тихомль, Вигошев, 

Гнійниця, Дубровиця, Каменець, Ізяславль, Степань. Тісно звʼязаними з 

Погоринням були також Корчеськ і Сапогинь, розміщені на лівих притоках 

р. Случі. Літописні повідомлення свідчать, що в кінці ХІ – середині ХІІ ст. 

Погориння формується як порубіжна територія на заході Київської землі, а в 

другій половині ХІІ ст. воно було включене до Волинського князівства. 
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Початковий етап освоєння великокнязівською владою Погориння 

припадає на другу половину Х – початок ХІ ст. У другій половині Х ст. було 

збудовано укріплення в Дорогобужі [569, с. 44–47, 74–76, 207–211]. Значні його 

розміри (площа дитинця 1,7 га), виявлені сліди перебування воїнів-

дружинників та ремісничого виробництва, стале планування забудови на 

наступних етапах розвитку свідчать про те, що це була фортеця київських 

князів. Імовірно, вона постала невдовзі після підкорення Києвом древлян у 945–

946 рр. До типу князівських фортець відносимо також Листвинське городище, 

ранні матеріали з якого датуються другою половиною Х ст. На це вказують 

особливості планування (великий дитинець площею 2 га, потужні оборонні 

лінії, велика загальна укріплена площа – 7,5 га), а також знахідки зброї і 

предметів спорядження воїнів-дружинників Х–ХІ ст.  

Загалом у басейні р. Горині відомо 37 городищ із культурним шаром ХІ 

ст. Відзначимо, що матеріали Х ст. виявлено на 34 городищах, і лише сім із них 

були покинуті наприкінці Х ст. чи на початку ХІ ст. Інші фортеці продовжували 

функціонувати в ХІ ст. Більшість із них (21) зосереджено в середній течії 

Горині на Волинській височині, у верхній течії Горині відомо 12 укріплених 

поселень і в межах Волинського Полісся – чотири. Більшість з них – це 

залишки укріплень волинян періоду племінного княжіння, які зберегли своє 

значення після входження Погориння до складу Київської Русі. На рубежі Х і 

ХІ ст. чи в першій половині ХІ ст. було збудовано ще дев’ять фортець у верхній 

течії Горині та на Волинській височині. Серед них – укріплення літописних 

поселень Тихомля у верхівʼях р. Горині, Мильська у середній течії р. Усті. 

Аналіз городищ ХІ ст. за головними показниками дає змогу виявити їх 

певну ієрархію. Виділяються великі фортеці зі складним плануванням, із 

дитинцями площею понад 1 га і загальною площею 2,5–12 га: Бриків 

(літописний Шумськ), Дорогобуж, Дермань, Новомильськ (літописний 

Мильськ), Листвин, Жорнів, Пересопниця. У Новомильську й Жорнові 

простежується така особливість планування, як багаторядні лінії оборони, що 
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захищали не лише територію поселення, а й значні незаселені ділянки, де під 

час ворожого нападу могло розміститися населення з навколишніх відкритих 

поселень. Для забезпечення водою захисників фортеці на дитинцях були 

влаштовані колодязі та цистерни для води, їх сліди збереглися в Новомильську, 

Жорнові, Листвині, а в Дорогобужі рештки такого колодязя вдалося дослідити 

археологічними методами. Городища цієї групи відносимо до типу князівських 

фортець. До другої групи входять складні городища площею 1–3 га із 

невеликим мисовим майданчиком (до 0,5 га): Михнів, Зіньки, Острог, Томахів, 

Гоща, Грабів, Клевань. Великі прості городища в Розважі (1,5 га) і Козлині (2 

га) віднесено до третьої групи, а памʼятки площею менше ніж 0,7 га належать 

до четвертої групи. Ці городища були військовими і територіально-

адміністративними центрами округів, більшість із них виникли ще в часи 

існування племінного княжіння волинян, а інші зʼявились у період активного 

державного будівництва. Фортеця в Розважі лежить за 3 км на північ від 

Острозького городища. Таке близьке розміщення двох укріплень, які сусідили 

наприкінці Х–ХІ ст., вірогідно, було викликане відмінними їх функціями. За 

археологічними джерелами Острог наприкінці І тис. н. е. характеризується як 

велике племінне поселення зі складною структурою, а городище в Розважі 

могло бути місцем перебування дружинників київського князя.  

Серед простих городищ привертають увагу памʼятки «волинського типу», 

які виділив П.О. Раппопорт. Ці городища мають у плані проміжну форму між 

колом і квадратом, тобто форму, близьку до прямокутника з однією чи двома 

округлими в плані сторонами. Встановлено, що укріплення «волинського типу» 

були збудовані в кінці Х–ХІ ст., вони позначають давні сухопутні шляхи, які 

пролягали по Волинській височині від Горині (Розваж) до Західного Бугу 

(Володимир-Волинський) [581, с. 48–52]. 

Отримані дані свідчать про цілеспрямоване освоєння в ХІ ст. 

великокнязівською владою Погориння, де проходив західний кордон «Руської 

землі» у вузькому значенні цього слова. Подальший розвиток в ХІ ст. значної 
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кількості старих укріплень волинян у басейні Горині підтверджує думку, що 

для державних потреб широко використовувалися вже існуючі в цьому регіоні 

общинні та племінні укріплення, а завдання «одержавлення» Погориння 

частково виконували представники місцевої племінної знаті. Очевидно, 

приєднання Волині до Києва за часів Володимира Святославича не викликало 

якоїсь значної протидії з боку місцевої племінної верхівки. У нових умовах 

племінна знать бере активну участь у централізованій експлуатації земель, у 

зборі державних доходів і контролі за ними. А старі фортеці волинян стають 

резиденціями представників князівської адміністрації. 

Основні напрями поширення київського впливу на захід – на Пліснеськ і 

на Пересопницю – раніше простежені за матеріалами курганних могильників 

[448, c. 65–67]. Картографування великих городищ підтверджує і доповнює ці 

спостереження. Один зі шляхів на захід проходив по північному краю 

Волинської височини, по лінії Гольсько–Сапогинь–Дорогобуж–Пересопниця–

Луцьк–Володимир. Інший шлях пролягав по північному краю Подільської 

височини по лінії Острог–Шумськ–Кременець–Пліснеськ–Бужськ. Третій 

напрямок одержавлення територій простежується вздовж південного краю 

Волинської височини по лінії Острог–Листвин–Дубен–Перемиль–Белз.  

Порівняння археологічних і писемних джерел виявляє, що боротьба між 

київськими і волинськими князями наприкінці ХІ – початку ХІІ ст. 

супроводжувалася нищенням фортець, похованням скарбів, а отже, викликала 

важливі зміни в структурі місцевої панівної еліти. Місцева знать, прагнучи 

самостійності, провокувала волинських князів на боротьбу з великокнязівською 

владою, проте в ході цієї боротьби втратила свої позиції, а частково була 

винищена. Свідками цих подій є спалені й покинуті фортеці та скарби срібних 

прикрас. Слід зазначити, що більшість скарбів, про які йдеться, знайдені в 

густозаселеному районі, в центральній частині Волинської височини, на 

території між річками Горинню і Стиром. 

У басейні р. Горині неукріплені поселення ХІ – середини ХІІІ ст. 



302 

 

 

розміщені нерівномірно, із 389 відомих у регіоні памʼяток, на Волинській 

височині знаходиться 264 (67,8%). Найчастіше заселялися миси на берегах рік і 

струмків, селищ із такою топографією нараховується 226 (79,3%). Значно 

менше прибережних (33 селища, 11,6%) і на підвищеннях (25 селищ 8,8%). Їх 

розміри коливаються від 1000 кв. м до 5 га, а середній показник площі 

становить 1,3 га. За цим показником селища басейну р. Горині поділяються на 

три групи: малі (до 1 га), середні (від 1 до 3 га) та великі (від 3 до 5 га). 

Статистичні дані дозволяють простежити спад чисельності неукріплених 

поселень в ХІ ст. і поступове зростання їх кількості в ХІІ – першій половині 

ХІІІ ст. Очевидно, ці показники відображають тенденцію до скорочення 

сільського населення в ХІ ст., саме в той час, коли за археологічними 

джерелами виразно простежуються  процеси одержавлення цих територій.  

В ХІ ст. в Погоринні, як і в цілому на території Волині, ще зберігається 

традиція захоронення померлого під курганним насипом. Однак, замість 

трупоспалення домінуючим стає обряд покладанням тіла померлого на рівні 

давньої денної поверхні або ж у ямі. Поступово традиція насипати курган 

відмирає і утверджується християнський обряд поховання покійника у 

могильній ямі головою на захід  [447, с. 83–85, 97–101, 106]. Краще ці  етапи 

еволюції поховального обряду простежується за археологічними джерелами на 

Волинській височині. В поліських районах курганні захоронення в ямах не 

зустрічаються, а традиція насипати кургани зберігається довше, до ХІІ ст. 

включно [500, с. 249; 258, с. 76]. За матеріалами розкопок ґрунтових 

могильників встановлено, що звичай поховання померлого в ямі за 

християнськими канонами поширюється в ХІІ ст.   

У ХІІ – першій половині ХІІІ ст. в регіоні зменшується кількість 

укріплених поселень. Обстеження 37 городищ, які використовувалися в ХІ ст., 

показали, що археологічні матеріали наступного періоду присутні лише на 13 

памʼятках. Водночас у ХІІ ст. зʼявляються 10 нових фортець. Серед них 

літописні поселення Ізяславль і Каменець у верхній течії р. Горині, Корчеськ на 
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східній окраїні Волинської височини, Дубровиця і Степань на Поліссі.  

Виділяються неукріплені поселення ХІІ – першої половини ХІІІ ст., на 

яких зібрано серії «статусних» предметів, вони вказують на тривале 

перебування тут представників соціальної верхівки. Набір таких речових 

знахідок включає зброю, деталі спорядження воїна і верхового коня, предмети 

особистого благочестя, писала, прикраси із кольорових металів і скла. Ці 

селища сформувались на території гнізд поселень, на місці старих общинних 

центрів кінця 1 тис. н. е. (Новосілки) або на раніше слабко заселених ділянках 

на відстані 1,5–3,5 км від старих общинних центрів (Підліски, Верхів). 

Представники соціальної верхівки, які перебували в цих селах, уособлювали 

собою державний апарат і виконували певні адміністративно-господарські та 

військово-поліцейські функції на території, де були розташовані одне чи кілька 

поселень. 

Історики визначають ХІІ – першу половину ХІІІ ст. як час бурхливого 

розвитку міських центрів по всій території Київської Русі [741, с. 36–43; 642, с. 

470; 751, с. 70–76]. Їх ріст і значення багато в чому залежали від розмірів та 

заселеності округів-волостей. Аналіз розміщення укріплених і відкритих 

поселень, центрів удільних князівств, інших літописних центрів дав змогу 

зробити висновок, що басейни рік, як природні територіальні комплекси стали 

основою для формування волостей. За розмірами волості ХІІ – першої 

половини ХІІІ ст. поділяються на три групи: малі, площею 500–700 кв. км 

(Острозька, Мильська, Сапогинська, Чемеринська); середні, площею 800–1300 

кв. км (Пересопницька, Корчеська, Шумська, Степанська); велика Дорогобузька 

волость охоплювала 1600–1800 кв. км. 

У структурі Погориння виділяються три основні частини: 1) Верхнє 

Погориння, 2) землі на Волинській височині, 3) поліські території в середній і 

нижній течії Горині (рис. 113; 114). Аналіз розміщення поселень регіону дає 

змогу виокремити землі Волинської височини як своєрідне ядро системи 

заселення Погориння. Саме тут розміщувалися два найбільші центри регіону – 
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Дорогобуж і Пересопниця. Під час досліджень цих поселень виявлено 

археологічні матеріали ХІІ – першої половини ХІІІ ст., які ілюструють 

більшість «міських ознак» (за А.В. Кузою). Зазначимо, що в літописних 

повідомленнях кінця ХІ – першої половини ХІІІ ст. вони згадуються як центри 

удільних князівств. До цієї групи Погоринських міст відносимо також 

Каменець (городище поблизу Шепетівки), та центри уділів Шумськ і 

Дубровицю, хоча археологічно вони вивчені недостатньо. Ряд літописних 

поселень були центрами значних волостей (Тихомль і Ізяславль у басейні 

верхньої течії р. Горині, Мильськ у басейні р. Усті, Корчеськ у басейні 

р. Корчика). До числа адміністративних і військових центрів окремих 

територіальних одиниць належали згадані в літописах Гнійниця, Острог, 

Чемерин, Сапогинь, Степань та невідомі з писемних джерел поселення, 

залишками яких є городища у Вільгорі, Хотині, Дермані, Клевані. 

Процес розвитку Погориння був порушений у середині ХІІІ ст., коли 

Волинь, як і інші землі Південної Русі спустошили монголо-татари. Війська 

Батия пройшли через землі Волинського князівства взимку 1240/1241 року. 

Тяжкими були також наслідки походу Бурундая у 1259 році. За його наказом у 

багатьох містах були зруйновані укріплення, які раніше відновили Данило і 

Василько Романовичі після Батиєвого погрому. Сліди жорстокого розгрому 

Погоринських міст виявлені в ході розкопок Дорогобужа і городища в с. 

Городище поблизу Шепетівки. Про занепад міст регіону свідчать також 

археологічні дослідження інших поселень, зокрема Пересопниці, Дубна, 

Кременця, Острога, Корця.  
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РОЗДІЛ 4. ЗЕМЛІ НАД ГОРИННЮ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО 

КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (СЕРЕДИНА ХІV – СЕРЕДИНА ХVІ СТ.) 

 

 

Волинська земля, до складу якої входило Погориння,  розвивалася в ХІV–

XV ст. в умовах вирішального впливу зовнішньополітичних факторів – 

боротьби Польського королівства і Литви за Галицько-Волинську Русь при 

активній участі Золотої Орди. В ході цієї боротьби основна частина  Волині 

була включена до Великого князівства Литовського. Як юридичне поняття ця 

назва держави зʼявляється в актах 20-х років ХV ст. [257, с. 261]. Від княжого 

титулу походить розширена назва держави «Велике князівство Литовське, 

Руське і Жемайтійське» [668, с. 43; 794, с. 92–93]. 

Останніми представниками династії Данила Галицького були його 

правнуки Лев і Андрій Юрійовичі, які володіли відповідно Галичиною і 

Волинню. Близько 1323 р. за невідомих обставин (припускають, що у поході 

проти Орди) вони загинули [220, с. 511; 794, с. 22]. Одним з претендентів на 

Галицько-Волинську Русь стає Любарт, син великого литовського князя 

Гедиміна (1316–1341 рр.), одружений з дочкою волинського князя Андрія 

Юрійовича. Однак, польський король підтримав іншого претендента – 

Болеслава, сина мазовецького князя Тройдена і Марії, дочки галицько-

волинського князя Юрія Львовича. В результаті порозуміння між Литвою і 

Польщею князем Галицько-Волинської Русі став Болеслав (Юрій ІІ) 

Тройденович. Та його політика сприяння в містах іноземцям і католицькому 

духовенству викликала невдоволення місцевої знаті, сформувалася опозиція і 

Болеслава у 1340 р. було отруєно, а на княжий стіл запросили Любарта 

Гедиміновича. Це був великий успіх Литви в справі розширення своїх 

територій [257, с. 106–107].   

Волинь увійшла до Великого князівства Литовського на правах удільного 

князівства, воно в цей час включало Луцьку і Володимирську землі, центром 



306 

 

 

його стає Луцьк. Як територіально-адміністративна одиниця, Волинська земля 

проіснувала до 60-х років ХVІ ст. Згідно з постановою Віленського сейму 1565-

1566 рр. вона була перетворена на Волинське воєводство у складі трьох повітів 

– Луцького, Володимирського і Кременецького, які в свою чергу ділилися на 

волості. Особливими територіально-адміністративними одиницями являлися 

володіння волинських магнатів. Землі в басейні р. Горині входили до складу 

Луцького і Кременецького повітів.  

 

4.1. Міста 

 

Дослідники відзначають, що перехід Південноруських земель під 

політичний протекторат Литви і Польщі не став таким болючим, як панування 

азіатської Золотої Орди. Особливо толерантною до підкорених була політика 

Великого князівства Литовського, яке на 90% являлося руським за складом 

населення. Литовський великокняжий уряд надав руським землям порівняно 

широку автономію і при цьому проголосив ліберальне політичне кредо «Ми 

старовини не руйнуємо і нового не  впроваджуємо» [454, с. 45]. 

На економічний розвиток Волині, як і Європи в цілому, в цей час 

негативний вплив мали зміни клімату. Якщо у Х–ХІІІ ст. клімат був порівняно 

теплий, то від рубежу ХІІІ і ХІV ст. спостерігається похолодання [184, c. 19–

23]. Очевидно, що перехід у ХІV–ХV ст. до більш прохолодного 

«льодовикового періоду» став однією з причин сповільнення темпів 

демографічного й господарського розвитку населення.   

Невдовзі після смерті Любарта,  у 1386 р. польський король Володислав 

Ягайло (1386–1434 рр.) передав Луцьке і Володимирське князівства правителю 

Великого князівства Литовського Вітовту (1393–1430 рр.). В подальшому, 

однак, обмеження влади удільних князів було призупинено у зв’язку з 

феодальною війною в Литві, головним змістом якої стала боротьба литовської 

правлячої еліти за відновлення державної самостійності Литви, втраченої за 
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умовами Кревської унії 1385 р. Суттєвим чинником цієї боротьби було 

невдоволення руської аристократії втратою автономії окраїнних земель. На 

білоруську та українську знать спирався Свидригайло Ольгердович у боротьбі 

за великокнязівський престол [254, с. 180–244]. Після десятирічної 

громадянської війни у 1440 р. новий великий князь литовський  

тринадцятирічний Казимір Ягайлович (1440–1492 рр., з 1447 р. і король 

Польщі) та його опікуни визнали за Свидригайлом номінальний прижиттєвий 

титул великого князя з уділом у Волинській землі.   

У період правління Свидригайла (1440–1452 рр.) на Волині сформувалися 

ті традиції суспільного побуту, які заклали підвалини політичного регіоналізму 

місцевої знаті на тривале майбутнє. Особливе становище Волинської землі 

фіксувалося двома привілеями Ягайла:  1392 р. – про надання тутешнім боярам 

(ті, що несли збройну службу) повністю усіх тих прав і законних звичаїв, якими 

користувалися зем’яни (шляхта-землевласники) Львівської землі і 1432 р. – про 

звільнення їх від усіх повинностей, окрім військової та про гарантії прав 

представникам обох віросповідань – православним і католикам [803, с. 37–39]. 

Найвищі щаблі в соціальній ієрархії займали сподвижники Свидригайла – 

розгалужений клан князів, нащадків Гедиміновичів і Рюриковичів. Їх володіння 

були, по суті, екстериторіальними, князі складали присягу вірності правителю і 

зобов’язувалися допомагати йому збройно в часи війни, а в решті питань 

почували себе власниками мікродержав у державі – з власними податками, 

судочинством, структурою влади. Такі землі називалися ленними, тобто 

феодально-спадковими володіннями, наданими сеньйором васалові при умові 

виконання військової або адміністративної служби. Згодом, у кінці ХV –  

першій половині XVI ст. 8-9 родин з числа так званих княжат головних, тобто 

чільних представників аристократичної еліти (Острозькі, Заславські, 

Гольшанські-Дубровицькі, Збаразькі, Вишневецькі, Корецькі, Чорторийські, 

Сангушки, Четвертенські) поділили між собою на зони впливу спершу Волинь, 

а далі – і Центральну Україну [803, 104].   
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Порівняно з досить бурхливим періодом містотворення ХІ – першої 

половини ХІІІ ст., друга половина ХІІІ – перша половина ХІV ст. 

характеризується кризовими явищами і лише в другій половині  ХІV–ХV ст. 

спостерігається поступове відновлення структури міст Волині. За підрахунками 

А.Є. Заяця, на цьому етапі за писемними джерелами виявляється всього 

одинадцять міських починань, з яких лише пʼять були вдалими [293, с. 30]. 

Дослідники називають кілька причин «затухання» урбанізаційного процесу в 

ХІV–ХV ст. По-перше, далась взнаки монгольська навала, яка значно підірвала 

продуктивні сили тогочасного суспільства, а також боротьба за ці землі між 

Польським Королівством і Великим князівством Литовським. По-друге, 

недостатня розвиненість у ХІV–ХV ст. великого землеволодіння, а без його 

існування урбанізаційний процес не активізувався [293, с. 30]. 

 У ХV ст. на Волині поступово формується велика земельна власність. Це 

був час інтенсивної кристалізації земельних волостей, у центрі яких стояли 

поселення, що їх можна розглядати як протоміста: ці поселення були містами 

не юридично, але значною мірою функціонально [293, с. 31]. Фактично 

містечка зʼявляються лише там, де закінчився етап формування шляхетських 

маєтків, яким необхідний був осередок, що виконував би функції ринкового 

центру. Дослідження урбанізаційних процесів на території Польщі свідчать, що 

розвиток малих міст напряму залежав від темпів формування великої земельної 

власності, їх поява становить важливу рису домініальної реформи і переходу 

від системи двірського господарювання до господарювання, яке користується 

найперше з чиншів і повинностей залежної сільської людності [832, s. 121, 130].  

 Одночасно з процесом творення земельних латифундій відбувався інший, 

теж важливий для урбанізації, процес – зміна форм власності. Кінець XV ст. 

був часом переходу форм земельної власності з умовної у спадкову. Слід також 

враховувати і те, що використовуючи сприятливу економічну ситуацію, яка 

склалась на кінець XV ст., волинські землевласники одними з перших в Україні 

втягуються у зовнішню торгівлю, згодом починають розуміти важливість і 
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внутрішньої торгівлі [693, с. 155, 164–172; 293, с. 32]. Як наслідок, вони 

усвідомлюють необхідність мати торгові центри – міста. Адже, як слушно 

зауважив Ф. Бродель, «…кожне місто, хоч би яким воно було, – це передусім 

ринок. Якщо ринку не було, то й місто було немислиме…» [187, с. 432–434]. У 

XV ст. на Волині закладався фундамент для розвитку міст, цей процес тут 

значно прискорився від початку XVІ ст. Не останню роль у появі міст 

відігравав і той факт, що, окрім економічної, міста виконували і важливу 

військову функцію, будучи оборонними пунктами [293, с. 32]. 

За даними писемних джерел у ХV–ХVІ ст., які узагальнив А.Є. Заяць, на 

території Волинської землі нараховується близько 100 міст (не враховуючи 

невдалі містозасновницькі ініціативи) [293, с. 129–134]. У каталозі міст басейну 

р. Горині зібрано дані про 44 міські поселення ХV–ХVІ ст., що становить 

близько 40% від загальної кількості волинських міст цього часу (табл. Б22; рис. 

115). Більшість з них були розміщені на Волинській височині (30), у верхній 

течії р. Горині, в межах Північно-Подільської височини їх відомо 11 і лише три 

із згаданих в писемних джерелах міста розташовані на Волинському Поліссі 

(Степань, Кричильськ, Дубровиця).  

Міста регіону віднесено нами до чотирьох хронологічних груп за першою 

їх згадкою в писемних джерелах. На першому етапі (кінець ХІV–ХV ст.) 

джерела засвідчують існування в басейні р. Горині семи міст: Вишневця, 

Жаславля, Острога, Рівного, Клеваня, Степаня, Корця. На другому етапі в 

першій третині ХVІ ст. джерела повідомляють ще про пʼять міст: Шумбар, 

Сураж, Дорогобуж, Тучин, Сатиїв. Третій етап (друга третина ХVІ ст., до 1569 

р.) відзначається зростанням кількості міст, їх у цей час вперше згадується 

десять: Вишгородок, Янушпіль, Шумськ, Милятин, Шпанів, Варковичі, Жорнів, 

Жуків, Білів, Межиріч (Корецький). На четвертому етапі (остання третина ХVІ 

ст.) джерела інформують про появу ще двадцяти двох міст. Простежена 

динаміка розвитку міст у басейні р. Горині в цілому узгоджується з 

тенденціями, які виявляються на території Волині. За спостереженнями А.Є. 
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Заяця, тут урбанізаційний процес найбурхливіше відбувався в другій половині 

ХVІ ст. [293, с. 69, 164]. Як відзначив В.І. Ульяновський, пік найвищої 

урбанізації на Волині припадає на 60-ті (29 нових міст) і 70-ті (43 нових міста) 

роки ХVІ ст., саме на період «активної доби» діяльності по розбудові міст князя 

В.-К. Острозького [765, с. 739, 741]. 

У басейні р. Горині всі міста перебували у приватній власності. 

Найважливіші державні міста (Луцьк, Володимир та Кременець) були 

головними адміністративними центрами Волинського воєводства. Найбільше 

міст (13) знаходилось у володіннях князів Острозьких: Сураж, Межиріч, 

Острог, Хорів, Дорогобуж, Козлин, Олександрія, Рівне, Жорнів, Сатиїв, 

Степань, Кричильськ, Берездів. 

Розглядаючи типологію українських міст ХVІ ст., П.М. Сас поділяє їх на 

три групи за демографічною ознакою. До малих міст він відносить такі, що 

мали до 200 димів, до середніх – від 200 до 700 і великими вважає міста, що 

мали понад 700 димів [677, с. 21–22]. Дані про чисельність димів для деяких 

міст басейну р. Горині містять поборові реєстри другої половини ХVІ ст. (табл. 

Б23). Вони дозволяють віднести ці міста до середніх (Корець, Межиріч, Острог, 

Рівне, Степань) та малих (Білів, Дорогобуж, Клевань, Тучин, Шпанів). На 

основі факторного аналізу 61 приватновласницького міста Волині за 

документальними джерелами другої половини ХVІ ст. В.Б. Атаманенко виділив 

наступні основні групи: 1) слабкорозвинуті містечка, 2) містечка, 3) міста, 4) 

розвинуті і високорозвинуті міські поселення [153, с. 128–129]. Згадані міста 

Погориння відповідно входять до групи слабкорозвинутих містечок 

(Дорогобуж, Клевань, Тучин) і міст (Острог, Рівне, Степань). 

Для вивчення історичної топографії окремих середньовічних міст басейну 

р. Горині (Острога, Рівного, Дорогобужа), маємо важливі свідчення писемних 

джерел початку ХVІІ ст. Дослідники відзначали, що планування міст пізнього 

середньовіччя та раннього модерного часу розвивалося повільно, протягом не 

одного десятиліття і в якійсь мірі залишалося консервативним [677, с. 36]. 



311 

 

 

Очевидно, що описи міст початку  ХVІІ ст. зберегли основні риси планування, 

притаманні їм у середині – другій половині ХVІ ст. Для Острога таким 

джерелом є акт поділу володінь Василя-Костянтина Острозького між його 

синами в 1603 р. [117, с. 74–82, 88–98; 334], а описи Рівного і Дорогобужа є в 

інвентарі ревізії володінь Олександра Острозького перед їх поділом між його 

дочками 1620 р. [97, s. 126–132 zw.; 182 zw.–184]. Зазначимо також, що 

важливу інформацію для вивчення територіально-планувальної структури 

Острога і Рівного містять плани цих міст кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. [651; 

653; 656] та здобуті за останні 15 років археологічні джерела [570; 579].  

За картографічними джерелами П.А. Ричков підготував планувальні 

схеми просторового розвитку Острога для чотирьох етапів його історії: а) ХІІ–

ХІV ст.; б) кінець ХV – початок ХVІ ст.; в) ХVІІ ст.; г) середина ХІХ ст. На 

думку дослідника, в кінці ХV – на початку ХVІ ст. місто мало ринок, близький 

до квадратного, до його кутів підходили чотири основні під’їдні шляхи, ця ж 

планувальна структура середмістя показана на схемі просторового розвитку 

Острога ХVІІ ст. [650, с. 117–118; 653, с. 27, рис. 21]. Однак писемні та 

археологічні джерела дозволяють виявити важливі зміни в планувальній 

структурі Острога, що відбулися в останній чверті ХVІ ст. 

Перша датована згадка про Острог як спадкове володіння князя Федора та 

його предків, князів Острозьких, належить до 1386 р. В документі Владислав 

Ягайло підтверджує права Федора на Острог за умови виконання тих самих 

служб, які виконувалися «володимирському найяснішому князеві, покійному 

Любарту» [124, s. 6]. Острог згадується також у «Списку руських міст дальніх і 

ближніх», складеному в кінці ХІV ст. [113, с. 240; 740, с. 224, 235] та у «Списку 

міст Свидригайла 1432 р. [528, с. 121].    

Поселення розвинулося на зручних мисах лівого берега р. Вілії. 

Територію міста формував перетин меридіональної долини р. Вілії і 

орієнтованої в широтному напрямку обводненої балки, по якій нині проходить 

проспект Незалежності (рис. 116). На північний схід від балки берегова лінія 
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утворює великий мис із лагідними схилами, зручний для заселення. 

Археологічні дослідження засвідчили, що найдавніші поселенці освоїли цей 

мис ще в неоліті (культура лінійно-стрічкової кераміки), у мідному віці тут 

існувало велике пізньотрипільське поселення, виявлені також матеріали 

маліцької культури, а пізніше мис був заселений у бронзовому і ранньому 

залізному віках [57, с. 30–35]. Словʼянське поселення на цій території виникло 

не пізніше VIII ст. і його розвиток тривав до ХІІІ ст. [581, с. 106–111]. На 

південний захід від балки високий корінний берег підходить до заплави р. Вілії. 

Він має стрімкі схили заввишки близько 20–22 м, розчленовані ярами. Такі 

особливості берегової ділянки дозволяли збудувати потужне укріплення, 

максимально використавши природні її особливості. Цей високий мис був 

заселений у Х ст. і, вірогідно, тоді ж були споруджені перші укріплення. На 

рубежі Х і ХІ ст. укріплення були поновлені, зокрема, підсипано земляний вал 

[581, с. 93–94]. У пізньому середньовіччі словʼяно-руське городище на 

південно-західному мисі використали для розбудови замку князів Острозьких, 

він складався з дитинця і пригородка (рис. 116, А, Б), а місто сформувалось на 

низькому північно-східному мисі. 

Для відтворення ранньої планувальної структури Острога базовими є 

наступні міркування. По-перше, важливий етап розвитку міста припадає на 

кінець ХV – першу третину ХVІ ст., саме тоді воно стало центром великих 

земельних володінь  князя Костянтина Івановича Острозького. По-друге, після 

передачі у 1542 р. Острога і Острозької волості Беаті та Гальшці Острозьким, 

очевидно, значних робіт по переплануванню міста не проводилось, тому дані 

актів 1542 р. та поборових реєстрів 1576 і 1577 років можуть бути використані 

для характеристики просторового розвитку міста часів князя К.І. Острозького. 

По-третє, в акті поділу володінь 1603 р. відображені значні зміни у плановій 

структурі міста, які відбулися в останній чверті ХVІ ст., коли воно перейшло у 

володіння князя Василя-Костянтина Острозького. На це звернув увагу в своїх 

публікаціях В.Б. Атаманенко [152, с. 37–38].   
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В документі 1542 р. вулиці Острога названі сумарно, переліку їх тут 

немає [117, с. 30]. А в первинному поборовому реєстрі 1576 р. згадані ринок, 

вулиця перед замком почавши від шпиталя і вулиця Зарванська [117, с. 47–48]. 

Обидві ці вулиці були повʼязані із основними під’їзними шляхами до міста. 

Вулиця «перед замком» сформувалась вздовж дороги, яка вела на захід, до 

Дерманя, Дубна, Луцька (рис. 116, В). Виходячи із аналізу особливостей 

рельєфу місцевості вважаємо, що спочатку ця дорога проходила на північний 

схід по давній долині, яка відділяла замок від міста. І лише після реконструкції 

міських укріплень, вірогідно, у другій половині ХVІ ст., проїзд на захід з вулиці 

«перед замком» був перекритий і стали виїжджати з міста по вул. Луцькій (рис. 

113, Д), яка вела з ринку до Луцької брами.   

Вулицю «перед замком» перетинала дорога, якою виїжджали з 

пригородка в місто, вона продовжувалась як шлях  на північ за місто, вздовж 

лівого берега Горині. На цій дорозі сформувались вулиця Зарванська (рис. 112, 

Г) і Зарванське передмістя. Якщо вʼїжджати в місто з півночі, то відгалуження 

цієї дороги (рис. 116, Д) виводило на греблю, якою добирались до передмістя за 

річкою Вілією (рис. 116, Е) [117, с. 49]. Вірогідно, це передмістя пізніше 

отримало назву Заставʼя, а в останній чверті ХVІ ст. перетворилося на окреме 

місто-пригород [152, с. 42].  

Скоріш за все, в часи князя К.І. Острозького почала формуватись вулиця 

Жидівська. Острозькі євреї згадуються в акті введення у володіння 1542 р. [117, 

с. 24]. Єврейські будинки постали при дорозі, яка вела на схід (рис. 116, Є), 

вірогідно, до передмістя «За Мишаікової мостом» (пізніша назва Заріччя) [117, 

с. 50; 152, с. 42]. Цією дорогою виїжджали також на правий берег Горині 

поблизу Вельбівного чи Нетішина [208, с. 194].  

У трикутнику, обмеженому ділянками вулиць «перед замком», 

Зарванською та ділянкою дороги, що перетинала територію міста із півночі на 

південь (рис. 116, В, Г, Д) і сформувалась ринкова площа. Вірогідно, вона на 

початку ХVІ ст. була трикутною. Такий тип планування ринкової площі 
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(двовуличне планування) є одним з характерних для міст Центральної Європи. 

Інші типи – сочевидний (одновуличне планування) і з прямокутною ринковою 

площею. Дослідники пізньосередньовічної архітектури висловили думку, що 

усі три типи поширились в українських містах під впливом західних сусідів. 

Трикутну ринкову площу мав, наприклад, Луцьк у ХІV–ХVІ ст. [354, с. 61, 63]. 

За археологічними джерелами в ХV – на початку  ХVІ ст. освоєна під 

забудову міська площа Острога становила близько 4–5 га. В писемних 

джерелах відсутня інформація про те, якими були міські укріплення в часи 

князя К.І. Острозького.  

Зміни у територіальній структурі міста Острога, які відбулися в останній 

чверті ХVІ ст., відображені в акті поділу володінь 1603 р. Міські обʼєкти 

фортифікації в цьому джерелі детально не описані, вони названі лише як 

орієнтири в переліку власників домів, розташованих вздовж вулиць і поблизу 

лінії оборони міста. В документі згадані три міські брами (Луцька, Татарська і 

Жидівська або Заріцька), але не уточнюється, чи були вони мурованими, 

зафіксовані також деревʼяні укріплення типу «паркану» поблизу замкового 

пригородка (західний рубіж оборони міста) і при кінці вулиці Міської (східний 

рубіж оборони міста) [117, с. 88, 94, 95]. Поблизу Луцької брами, де оборонний 

рубіж перетинав височину, вірогідно, було насипано земляний вал і перед ним 

прокопано рів. Їх сліди простежуються на старих планах Острога [653, рис. 15]. 

Нещодавно введено в обіг історичне джерело, яке дозволяє уточнити час 

будівництва Татарської камʼяної брами. Її план був зафіксований італійським 

архітектором Джакомо Бріано в 1630 році, коли на запит Анни-Алоїзи 

Ходкевич він прибув до її столичного міста з метою напрацювання проектних 

пропозицій стосовно розпочатого спорудження єзуїтського колегіуму. Це 

джерело однозначно засвідчує на той час існування як самої брами, так і 

міського муру. П.А. Ричков висловив думку, що Луцька і Татарська брами були 

збудовані в період між проведенням поділу Острожчини (1603 р.) та 
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створенням кресленника Д. Бріано (1630 р.) [655, с. 126–127]. Виходить, що в 

другій половині ХVІ ст. місто ще не мало камʼяних обʼєктів фортифікації. 

Очевидно, формування ринкової площі в Острозі припадає на першу 

половину ХVІ ст., а можливо і на кінець ХV ст. [207, с. 522]. Однак слід 

враховувати також спостереження В.Б. Атаманенка, що в акті поділу 1603 р. 

відображено зміни, які відбулися в ході перебудови міста, проведеної князем 

В.-К. Острозьким після остаточного переходу Острога до його рук, тобто в 

останній чверті ХVІ ст. [152, с. 37]. У плані ринкова площа була чотирикутна, її 

приблизні форму і розміри для кінця ХVІ–ХVІІ ст. дозволяють визначити плани 

міста кінця ХVІІІ–ХІХ ст. Досить чітко Ринкова площа показана на 

перспективному плані 1793–1795 рр., а також на планах кінця  ХVІІІ ст. і 1833 

р. [653, с. 8–12, 20, рис. 2, 5, 15]. За розрахунками дослідників, вона мала три 

сторони майже однакові, завдовжки близько 80 м, а четверта, південно-західна 

сторона, була довшою – близько 90 м (рис. 117, В) [649, с. 34; 152, с. 39].  

В акті 1603 р. названі девʼять міських вулиць Острога. Вулиця «перед 

замком» знаходилася між Пригородком і ринковою площею, проходила 

паралельно до південно-західної сторони Ринку (рис. 117, Г) [117, с. 89]. 

Вулиця Луцька піднімалася вверх по схилу від західного кута Ринку до Луцької 

брами (рис. 117, Д) [117, с. 89]. Ділянку цієї вулиці виявлено під час 

археологічних розкопок на майданчику, де будується новий корпус 

Національного університету «Острозька Академія», на пр. Незалежності, 3. 

Материк на цій ділянці понижувався на південний схід, у розкопі завдовжки 35 

м різниця рівнів материка становила 3 м. Сліди дороги простежені вздовж 

південно-західної стінки розкопу. Її трасу і напрямок визначає рівчак, 

заповнений шматками цегли, печини, кістками тварин, дрібними уламками 

глиняного посуду ХVІ–ХVІІ ст.. Більшість знахідок з рівчака мають характерну 

загладжену поверхню. У південно-східній частині розкопу досліджено підвал 

дерев’яного наземного будинку № 57 та рештки інших обʼєктів ХVІ ст. (№ 3, 

5), кам’яні фундаменти будівлі № 45 (камʼяниці), і вхід до підвалу № 23 першої 
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половини ХVІІ ст. Поряд з камʼяницею відкрито ділянку вулиці Луцької, 

замощену в  ХVІІ ст. камінням [585; 581, рис. 69].  

Вулиця Красна Горка була прокладена вздовж схилу, від вул. Луцької до 

північно-східної лінії міських укріплень (рис. 117, Е) [Описи Острожчини, 

2004, с. 89]. Вулиця Прєчница проходила впоперек вул. Красна Горка, 

паралельно до північно-східної лінії міських укріплень (рис. 117, Є) [117, с. 89]. 

Вулиця Зерванска починалася від північного кута Ринку і продовжувалася до 

Татарської брами (рис. 117, Ж) [117, с. 89]. Назва, вірогідно, повʼязана зі 

словосполученням «за ровом». На думку В.Б. Атаманенка, мається на увазі рів 

давнішого посаду, який відмежовував найбільш придатний для забудови 

східний край мису від продовження височини, тому вулиця, що сформувалася 

паралельно до рову, за межами укріпленої частини посаду, дістала таку назву 

[152, с. 38, 41–42]. Але слідів такого рову поки що не виявлено. На нашу думку, 

назва вулиці повʼязана з ровом, який захищав Пригородок із північного сходу, 

він був викопаний в долині, по якій текли до заплави р. Вілії весняні води, що 

їх місцеві жителі називали «Невістка» [117, с. 91]. Назва вул. Зерванська, 

вірогідно, вказує, що це одна із найдавніших міських вулиць. Це припущення 

підтвердили дослідження на ділянці на північний захід від ринкової площі в 

розкопі 9,
 

тут виявлено дві господарські ями, в заповненні яких зібрано 

глиняний посуд ХІV – початку ХV ст. Таке датування підтверджують знахідки 

в культурному шарі золотоординської мідної монети і персня із солярним 

знаком на щитку, аналогії якому відомі із Новгорода [581, с. 37–39, 108–109, 

рис. 12]. Відкрито також частину будівлі із великою нішоподібною піччю, в ній 

для замощення череня використали уламки горщиків ХV ст.  

Вулиця Стара Жидівска починалася від південного кута Ринку і 

продовжувалась на схід до жидівської школи (рис. 117, З) [117, с. 90]. А вулиця 

Нова Жидівська починалася від жидівської школи (рис. 117, І) і 

продовжувалась на схід до Жидівської (Заріцької) брами (рис. 117, 3) [117, с. 

95]. Т.В. Вихованець пропонує іншу локалізацію вулиці Старої Жидівської, 
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оскільки вона відійшла князю Янушу, то на його думку, мала б знаходитись у 

західній частині міста, поблизу пригородка, і припускає, що жидівських шкіл 

було дві: одна на Старій Жидівській вулиці, а друга – на Новій Жидівські 

вулиці [205, с. 31]. Однак, акт розподілу володінь 1603 р. складений за певною 

системою і якщо б вулиця Стара Жидівська була поблизу пригородка, її б 

включили в акт зразу ж після опису замкової частки князя Януша, до того ж в 

акті 1603 р. вказано, що вулиця Стара Жидівська виходить з ринку [117, с. 90], а 

запропонована Т.В. Вихованцем локалізація виключає таку можливість. 

Вважаємо, що Я. Перлштейн вірно привʼязав вулицю Стару Жидівську до 

синагоги, руїни якої збереглися до нашого часу [485, с. 138].  

Вулиця Міська починалася від східного кута Ринку і продовжувалась на 

схід до міського паркану (рис. 117, К) [117, с. 95]. У фрагменті ревізії володінь 

князя Олександра Острозького 1620 р. вона названа Низькою [117, с. 190]. А в 

документі княгині Анни-Алоізи Ходкевич 1624 р. на будівництво колегіуму ця 

вулиця названа Звягельською або Водною [206, с. 239]. Нова назва 

«Звягельська» вказує на те, що тепер вулиця продовжувалась за межі міських 

укріплень до мостів, якими переправлялись на правий берег р. Горині. 

Вулиця Зкгнела проходила вздовж міського паркану на північ від вулиці 

Міської (рис. 117, Л). Локалізувати її дозволяє текст з фундаційного документа 

Анни-Алоізи Ходкевич 1624 р. про відведення ділянки для будівництва 

колегіуму. Плац на костел і колегіум відводився між вулицями Згнилою і 

Звягельською або Водною [206, с. 239].   

В акті 1603 р. названі щонайменше десять Острозьких передмість: 

Бельмаж, Загроддя, Завалля, Зерванське, Губина Воля, Заріччя, Залужжя, 

Заставʼя, Хорноща, двоє Тиновців.  

На час створення акту поділу володінь 1603 р. в Острозі нараховувалось 

895 будинків (димів). Це було одне з найбільших волинських міст. Площа 

міської території Острога в межах укріплень обчислюється в 16–17 га.  
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Рівне вперше згадується в жалуваній грамоті князя Свидригайла, 

датованій 1434 р., як власність Дичка (Івашки Васильовича) [124, s. 30]. У 1461 

р. Івашко Дичко продав двір і село Рівне князю Семену Васильовичу 

Несвицькому [124, s. 53–54]. Вірогідно, новий власник отримав дозвіл на 

локацію міста і будівництво замку. На думку дослідників, у кінці XV ст. місто 

та замок вже функціонували [293, с. 29–30]. Про це свідчить запис у грамоті 

Зиґмунта І Старого від 11 липня 1507 р. на право вічного володіння княгинею 

Марією Cеменівною Ровенською замком і містом Рівним. В документі сказано, 

що «…муж ее, князь Семен, купил село в повете Луцком в землянина Луцького 

ж, в Дичка Василевича, на имя Ровное, где замок вжо справен и место осажоно» 

[119, с. 18–19; 125, s. 42–43]. Марія Семенівна Ровенська померла у 1518 р. і 

тоді всі маєтки Семена Несвицького та його дружини були визнані власністю 

князя Костянтина Івановича Острозького, адже його дружина Анна була 

внучкою Марії Ровенської [712, с. 439–440; 764, с. 58]. Після смерті князя Іллі 

Костянтиновича Острозького Рівне стало власністю його вдови, Беати 

Костелецької. Лише у 1574 р. князь Василь-Костянтин Костянтинович 

Острозький і його племінниця Гальшка були введені у володіння замками 

Рівненським і Острозьким [102, с. 67–69]. 

В інвентарі 1620 р. вміщено опис замку та міста Рівного. Опис замку 

подано на трьох листах, а опис міста займає шість листів [97, s. 126–127; 127 

zw.–132 zw.]. Цей найбільш ранній опис Рівного вже використовувався в 

історичних дослідженнях. Зокрема, І.О. Ворончук дала стислу характеристику 

Рівненського замку в роботі, присвяченій аналізу фортифікаційних споруд 

Острожчини [225]. В.Б. Атаманенко коротко схарактеризував м. Рівне у 

публікації, присвяченій Рівненській волості [151]. 

На фіксаційному плані міста Рівного кінця ХVІІІ ст. бачимо, що замок 

знаходився на окремому підвищенні, оточеному великим ставом [651, рис. 8]. 

Територія старого міста також чітко виокремлюється на планах Рівного кінця 

ХVІІІ–ХІХ ст. Із заходу і півдня вона обмежена водами ставу, влаштованого на 
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заплаві р. Усті. Із сходу і півночі міську межу позначає друге (північно-східне) 

русло р. Усті [651, рис. 8; 14; 21]. На плані 1797 р. Я.Я. Бургіньйона 

вирізняється простора ринкова площа, відтворено щільні ряди міщанських 

будинків навколо ринку і вздовж вулиць  [656, рис. 1]. 

В описі міста Рівного в інвентарі 1620 р. вказані назви чотирьох вулиць – 

це Гарбарська, Омелянівська, Литовська, Красна. Згадано також безіменні 

вулиці: «в ринок ідучи» (від замку), «вулиця в місто», «з тої вулиці (Красної) на 

Омелянівську до ринку». Названі ділянки із забудовою: «доми в берегу над 

ставом», «до замку за костелом пригородок», «парканиці на валу біля церкви». 

Крім того, інвентар включає імена господарів, що мешкали на Ринку та на двох 

передмістях: «Забрама Омелянівська» і «Забрама Острозька».  

Порядок запису ревізорами окремих частин і вулиць міста дозволяє 

зробити висновок, що послідовно фіксувались заселені ділянки починаючи від 

виїзду із замку. Описавши плаци вздовж вулиці, що вела в ринок, укладачі 

інвентарю повертають на захід до костелу, на вул. Гарбарську. Потім від 

костелу рухаються на північ і вказують власників будинків по одній стороні 

вул. Омелянівської до Омелянівського передмістя включно. Далі описані 

мешканці вул. Литовської і знову подано список жителів вул. Омелянівської, 

але тепер уже другої сторони. Після цього укладачі інвентарю переходять на 

вул. Красну по вулиці, яка позначена «вулиця в місто». По тому описані 

власники будинків на Ринку, доми в берегу над ставом і Острозьке передмістя 

(«Забрама Острозька»). В кінці описані доми за костелом на пригородку і 

парканники на валу біля церкви.  

В інвентарі 1620 р. вказано, що на вул. Гарбарській 23 будинки, а також 

розміщений католицький шпиталь, там є світличка, сіни і костелик (рис. 118, 8) 

[97, s. 128]. Руський шпиталь згадується на вулиці, яка сполучала замок і ринок 

(рис. 118, 7). Там же знаходилося 10 будинків і 2 халупи, всі вони після пожежі 

ще не були відбудовані (серед них названі будинки двох рівненських 

священиків, семенівського та воскресенського) [97, s. 127 zw.].  



320 

 

 

Давня вулиця Омелянівська починалася від північно-західного кута ринку 

і продовжувалася на північ, в бік сусіднього села Омеляни, центральну частину 

якого тепер визначає існуюча деревʼяна Успенська церква на вул. Шевченка. 

Згідно з інвентарем 1620 р. на вул. Омелянівській було 47 будинків, вона вела 

до Омелянівської брами (рис. 118, 1), а далі, за міськими укріпленнями, 

знаходилось передмістя Забрама Омелянівська [97, s. 128, 128 zw.].  

Давня вулиця Литовська починалася поблизу північно-східного кута 

ринку і продовжувалася на північ паралельно до вул. Омелянівської, на схід від 

неї. Тут вказано лише 7 будинків. Давній вул. Литовській приблизно відповідає 

північна частина сучасної вул. Гетьмана Полуботка. 

Вулиця Красна показана на плані Рівного 1896 р., вона проходила 

паралельно до вул. Омелянівської, на північний захід від неї. Очевидно давня 

вулиця Красна займала край берегової тераси р. Усті, на ній знаходилось 56 

будинків.  

Рівненський Ринок був досить великим, про це свідчать дані інвентаря 

1620 р. (на ньому знаходилося 70 будинків і 3 пустки) та картографічні джерела 

кінця ХVІІІ ст. [97, s. 130, 130 zw.; 651, рис. 2; 8; 656, с. 164]. За кількістю 

будинків на ринку Рівне значно випереджало інші волинські міста [293, с. 111–

112; 151, с. 436]. Серед житлової забудови на ринку вказана єврейська школа 

(«dom szkolny zydowski») [97, s. 130 zw.]. Вірогідно, його слід локалізувати на 

східній стороні ринку (рис. 118, 6).  

На схід від ринку, на нинішній Театральній площі розкопано ділянку з 

міською забудовою ХV–ХVІІІ ст. та виявлено сліди вулиці, що проходила від 

ринку на схід, до Острозької брами [613]. Культурні нашарування залягали до 

глибини 3,3–3,4 м, однак ранні відклади виявлені не на всій відкритій площі, 

вони були відсутні у північній частині розкопу. На південь від Театральної 

площі в межах сучасної вул. Соборної вдалося простежити рештки давньої 

дороги, виділено два етапи її використання. Ранній етап за археологічними 

знахідками датовано ХVІ–ХVІІ ст. На північ від дороги досліджено 14 об’єктів 
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литовсько-польської доби. Найбільш ранні з них датовані кінцем ХV–ХVІ ст., 

але на окремих ділянках збереглися ранні нашарування з керамікою кінця ХІV–

ХV ст. [613]. Виявлені будівлі мали чотирикутні котловани розмірами від 3×3 м 

(№ 3) до 8×6 м (№ 10). Поряд з будівлями знаходились округлі в плані 

господарські ями. 

До замку належала частина мису в південно-західному куті міської 

території (рис. 118, 10). В інвентарі відзначено, що тут знаходився «до замку за 

костелом пригородок» з 1 пусткою та 20 будинками, серед мешканців яких 

були микільський, семенівський та воскресенський священики [97, s. 131 zw.]. 

В інвентарі 1620 р. згадуються «доми в берегу над ставом» [97,  s. 130 

zw.], всього названо 5 будинків. Вірогідно, мова йде про територію на схід від 

вул. Замкової (рис. 118, 9). На міському валу біля церкви мешкали 35 

парканників
 
(рис. 118, 11) [97, s. 131 zw.]. 

В описі названі два рівненських передмістя – Забрама Омелянська і 

Забрама Острозька, на них вказано відповідно 45 і 67 будинків. На 

Омелянському передмісті знаходився єврейський цвинтар (окописько) [97, s. 

128 zw.]. Сліди забудови колишнього Острозького передмістя із рештками 

житлових і господарських будівель ХV–ХVІІІ ст. виявлено на нинішньому 

майдані Короленка, де основний розкоп мав площу 960 кв. м (рис. 118; 119) 

[616]. Тут досліджені будівлі з чотирикутними котлованами, окремі з них мали 

заглиблені коридори завширшки 1,0–1,6 м. У заповненні котлованів зібрано 

різноманітні вироби із глини, заліза, кольорових металів, скла, кості, каменю. 

Вони є основою для датування комплексів. Найбільш рання в розкопі будівля 

№ 11а датована ХІV–ХV ст. Хронологічні рамки наступного етапу розвитку 

міської забудови визначаються кінцем ХV–ХVІ ст., до нього віднесені будівля 

№ 11 і яма № 7. Щільність забудови помітно зростає у кінці ХVІ – першій 

половині ХVІІ ст. і залишається приблизно такою ж у другій половині ХVІІ–

ХVІІІ ст., але житла цього етапу (№ 9, 13) зміщені на захід і північ в порівнянні 

з більш ранніми будівлями, що може свідчити про зміни, які відбулися в 



322 

 

 

плануванні цієї частини міста. Зазначимо, що всі будівлі розміщені в межах 

розкопу смугою із північного заходу на південний схід. Таке їх розташування і 

орієнтація співпадають з позначеною на плані Рівного кінця ХVІІІ ст. лінією, 

що визначає північно-східний край забудови на цій ділянці [651, рис. 8]. 

Досліджені житлові та господарські споруди кінця ХІV – першої 

половини ХVІІ ст. відносяться до двох територіальних груп. Північно-західна 

група, яка повністю попала в розкоп, включає пʼять різночасових будівель, що 

мали прямокутні котловани (№ 10, 11, 11а, 18, 20) і господарський обʼєкт із 

овальним котлованом (№ 7). Південно-східна група досліджена лише частково, 

в розкопі до неї належать дві будівлі з прямокутними котлованами (№ 21, 23). 

На нашу думку, ці територіальні групи визначають дві ділянки (плаци) із 

житловими та господарськими будівлями, які були розміщені вздовж дороги, 

що починалася від міської брами, спочатку проходила на південний схід, а далі 

різко повертала на південь і продовжувалася вздовж східного берега ставу, як 

шлях до Острога (рис. 118).  

Аналіз розміщення будівель північно-західної територіальної групи 

свідчить, що забудова ділянки була стабільною в межах близько 200 років. А 

значить, вимірявши відстань між умовними центрами цих територіальних груп, 

ми отримуємо ширину ділянки (пляца), яка належала одному господарю. Вона 

дорівнює приблизно 15 м. Оскільки на північному сході ці ділянки були 

обмежені дорогою, а на південному заході – краєм надзаплавної тераси 

(берегом ставу), то вірогідна довжина ділянки – близько 45 м. Тоді виходить, 

що її площа становила близько 700 кв. м, тобто 1/10 литовського морга (0,71 га) 

або 30 прутів.       

В описі 1620 р. прямо чи опосередковано є інформація про три церкви та 

костел, що знаходились в місті. 

Вище вже йшла мова про плац священика Воскресенської церкви поблизу 

замку на вулиці, по якій «в ринок іти» та ще один його плац вказаний на 

пригородку за костелом [97, s. 127 zw., 131 zw.]. До того ж сама церква 
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згадується в звʼязку з описом ревізорами будинків парканників на міському 

валу. Воскресенська церква показана на планах м. Рівного кінця ХVІІІ – 

середини ХІХ ст., вона знаходилась там, де вул. Омелянівська підходила до 

північно-східного рукава р. Усті. Вірогідно, цей рукав був штучно поглиблений 

і, як свідчить інвентар 1620 р., доповнений земляним валом з надбудованим 

деревʼяним парканом, разом вони створювали лінію оборони міста з найменш 

захищеної північно-східної сторони. Очевидно, подвірʼя Воскресенської церкви 

займало територію на розі сучасних вул. Гетьмана Сагайдачного і вул. 

Шевченка (рис. 118, 3). Церква була діючою до пожежі 1881 р., а пізніше не 

відбудовувалась на старому місці [712, с. 455].   

В інвентарі 1620 р. на пригородку згадано плац священика Микільської 

церкви [97, s. 131 zw.]. На фіксаційних планах Рівного кінця ХVІІІ–ХІХ ст. 

Миколаївська церква не позначена, але деревʼяну церкву згадує Т. Стецький, 

описуючи план Рівного 1765 р., який не зберігся: «Навіть костел у вигляді 

хреста, що стояв на місці теперішнього саду приходського священика, був 

також старим, деревʼяним, так само як і церква руська, котра поряд з костелом з 

правої сторони підносилася» [844, s. 32]. Вірогідно, саме Миколаївська церква 

знаходилась у південно-західній частині міста поблизу пригородка (рис. 118, 4). 

Старий костел стояв на південь від ділянки, на якій у кінці ХІХ ст. 

побудували новий костел св. Антонія (рис. 114, 5). Ця ділянка показана на плані 

Рівного 1896 р.  Костел у Рівному зʼявився тоді, коли місто перейшло у 

володіння Беати з Костельця, вдови князя Іллі Острозького. У 1548 р. вона 

назначила для костелу в імʼя Успіння Пресвятої Богородиці десятину із сіл 

Забороля і Нового Двора, віддала село Тютьковичі, виділила плац для будівель 

настоятеля костелу [712, с. 457]. На північний схід від старого костелу, на 

нинішній вул. Шкільній розкопано ділянку міського кладовища, досліджено 63 

поховання, здійснені за християнським обрядом [598].  

Священник Семенівський згадується в інвентарі 1620 р. як власник двох 

погорілих плаців на вулиці, якою із замку йшли до ринку, він також мав 
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будинок в ринку та плац на пригородку [97, s. 127 zw., 131 zw.]. Вірогідно, він 

був настоятелем замкової церкви. Замок збудував князь Семен Васильович 

Несвицький в проміжок часу від купівлі Рівного в 1461 р. і до  його смерті (між 

1478 і 1481 роками) [124, s. 53–54; 708, с. 143]. Очевидно, саме тоді була 

збудована замкова церква в імʼя святого Симеона – небесного покровителя 

князя Несвицького. 

На час створення інвентарю 1620 р. Рівне було середнім за числом 

жителів містом Волині. В ньому нараховувалось 410 будинків (димів). Площа 

міської території в межах укріплень становила 14–15 га.  

З літописних повідомлень кінця ХІ – початку ХІІІ ст. Дорогобуж постає 

як центр удільного князівства на Горині (див. підрозділ 3.3), але після 

монгольських погромів він занепав. Зауважимо, що поселення згадується у 

«Списку руських городів дальніх і ближніх» кінця ХІV ст. [113, с. 240; 740, с. 

224, 235–236]. Вірогідно, в кінці ХІІІ–ХІV ст. поселення ще якийсь час 

зберігало свій міський статус, але за тим перетворилося на звичайне село. Нове 

становлення Дорогобужа як міста простежується за документальними 

джерелами від початку ХVІ ст. У 1501 р. поселення отримало привілей на 

проведення річного ярмарку [293, с. 44]. 20 грудня 1514 р. Зиґмунт І надав 

князеві К.І. Острозькому у володіння Дорогобуж з монастирем Діви Марії та 

прилеглими селами і дозволив осадити місто на магдебурзькому або 

хелмінському праві [125, s. 120–122]. Локація відбувалась успішно, і з 1527 р. 

Дорогобуж проходить у джерелах як містечко [293, с. 44]. Однак, зростало воно 

досить повільно, а в другій половині ХVІ ст. документальні джерела 

дозволяють простежити негативні тенденції в житті поселення: за поборовим 

реєстром 1570 р. в ньому налічувалося 139 будинків, на 1577 р. їх було лише 76, 

а на 1583 р. залишилося ще менше – 47 [127, s. 11, 40, 109]. На думку І.О. 

Ворончук, з одного боку це зайвий раз переконує в недосконалості поборових 

реєстрів, з іншого – такий стан міг бути повʼязаний з несприятливою 

політичною ситуацією, адже протягом цих років сталося щонайменше сім 



325 

 

 

великих татарських нападів на Волинь: три в 1577 р., два в 1578 р., наїзди 

ординців відбулися також в 1579 і 1583 роках [227, с. 99]. 

Ранні згадки про Дорогобузький замок містять документальні джерела 

датовані 1575, 1588 рр. [293, с. 130]. В описі 1620 р. вказано, що замок 

«знаходиться на городищі високому над рікою Горинню» [97, s.184] (рис. 80; 

120, 1–3). Він на той час був дуже спустошений.  

За матеріалами археологічних обстежень міську територію Дорогобужа 

ХVІ ст. окреслено на схід від замку, на зручній ділянці високого корінного 

берега, обмеженій природними перешкодами: із півночі заплавою р. Горині, із 

заходу і південного сходу – ярами. Залишалась незахищеною лише ділянка 

завдовжки близько 250 м з напільної сторони, із південного заходу, тут 

необхідно було будувати штучні укріплення. Вірогідно, саме тут знаходилась 

Острозька брама, згадана у ревізії володінь князя О. Острозького 1620 р. (рис. 

120, 4). В цьому документі описано господарів будинків на двох вулицях 

Дорогобужа: перша позначена «від брами Острозької» (рис. 120, 5), а друга – 

вул. Броварна (рис. 120, 6). На вулиці від брами Острозької названо 21 

господаря будинків, а на вул. Броварній їх 61  [97, s.182 zw., 183]. 

До числа волинських міст, які за писемними джерелами існували в кінці 

ХІV–ХV ст. дослідники відносять також Клевань, Корець, Степань. Серед 

документальних джерел ХVІ – початку ХVІІ ст. не виявлено описів цих міст, 

тому для характеристики їх історичної топографії періоду пізнього 

середньовіччя можна використати лише археологічні та картографічні джерела, 

а також матеріали історико-архітектурних досліджень памʼяток доби 

середньовіччя та раннього модерного часу.  

Пізньосередньовічний Клевань сформувався на місці значного укріпленого 

поселення ХІ–ХІІІ ст. [581, с. 124]. У «Списку руських городів дальніх і ближніх», 

складеному в кінці ХIV ст., серед волинських міст згадується Коливань і, 

можливо, тут йде мова про Клевань [113, с. 240]. Такої думки дотримувався М.П. 

Барсов [176, с. 98]. Однак М.М. Тіхоміров відніс Коливань до групи поселень, для 
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яких визначити місце розташування не вдалося [740, с. 224, 236]. Не згадується 

Клевань серед волинських поселень у «Списку городів Свидригайла», датованому 

1432 р. [Полехов, 2014, с. 113–114, 121–122]. Достовірна згадка про це поселення 

в документальному джерелі відноситься до середини ХV ст. Як свідчить грамота 

від 29 грудням 1446 р., Свидригайло надав князю Михайлу Васильовичу 

Чорторийському монастир Святого Миколи на Клевані над р. Стублою із 

церковним дворищем [125, s. 5]. 

Місто сформувалося на мисі корінного правого берега р. Стубли, з трьох 

сторін воно було захищене заплавою р. Стубли, а зі східної напільної сторони 

проходила лінія оборони, від якої до нашого часу збереглися ділянки рову (рис. 

121, Е). Міська площа в межах цієї оборонної лінії становила близько 14 га. 

Клеваньський замок був збудований у південно-західній частині міста на 

мисоподібному виступі (рис. 121, А).  

На схід від замку, в шурфі на ділянці по вул. Городище, 2 (рис. 121, 4) 

культурний шар ХVІ–ХVІІ ст. виявлено на глибині від 0,45 до 1,65 м, нижче, на 

глибині 1,65–2,35 м у світло-сірому супіску знайдено численні уламки гончарних 

посудин слов’яно-руського часу Х–ХІІ ст. та поодинокі фрагменти ліпних 

посудин бронзового і раннього залізного віків, під цим шаром залягає материк – 

жовто-сірий лесоподібний суглинок [52, с. 23–24]. 

На південний захід від Благовіщенського костелу, на ділянці по вул. 

Міцкевича (рис. 121, 1) в шурфі культурний шар ХV–ХVІІІ ст. виявлено на 

глибині від 0,8 до 1,7 м, нижче простежено передматериковий глинистий шар 

без знахідок завтовшки до 0,5 м, материк – жовто-сірий лесоподібний суглинок 

залягає на глибині понад 2,0 м [59, с. 54–55].  

Корець сформувався на великому мисоподібному виступі правого 

корінного берега р. Корчика, там, де в ХІІ – першій половині ХІІІ ст. 

знаходився літописний Корчеськ  (див. підрозділ 3.2) [581, с. 124]. Після 

Батиєвого погрому він знову згадується в документі, датованому 1386 р., в 

ньому Яґайло і Вітовт підтвердили князю Федору Даниловичу Острозькому 
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замок його Острог і волості, що до нього тягнули, серед поселень згадується і 

Корець [124, с. 6–7]. У «Списку руських городів дальніх і ближніх» Корець 

включений до переліку київських міст [113, с. 240]. У документальних 

джерелах ХV ст. названі князь Корецький (1465 р.), князь Богуш Васильович 

Корецький (1483 р.), а також згадується Корець (XV ст., 1498 р.) [697, с. 497].  

Корецький замок був збудований у південно-західній частині міста на 

мисоподібному виступі, його майданчик підвищується над заплавою р. Корчика 

на 20 м (рис. 122, 1). Місто з трьох сторін було оточене вузькою глибокою 

долиною ріки і лише з напільної східної сторони не мало природного захисту. 

Тому з цієї сторони було прокопано рів і насипано земляний вал. На сьогодні 

рів добре простежується (рис. 122, в), а вал повністю знівельований. Але 

оборонний вал міста позначені на плані центральної частини Корця 1809 р., на 

цьому плані на схід від оборонної лінії вказане також передмістя Заровʼє [316, 

с. 314]. Захищена валом і ровом територія міста мала площу 18 га. 

У Корці в розкопі на вул. Б. Хмельницького, 3 (рис. 122, 5) культурні шари 

та об’єкти репрезентують кілька періодів: 1) Київської Русі (ХІІ–ХІІІ ст.), 2) 

литовсько-польський (XVI–XVIIІ ст.), 3) Російської імперії (ХІХ – початок ХХ 

ст.) [56]. У розкопі на вул. Київській, 61-б (рис. 122, 6) виявлено культурні 

нашарування та споруди XVI–ХІХ ст., а також братську могилу ХІІІ ст. [47]. 

Пізньосередньовічний Степань сформувався на лівому березі р. Горині, там, 

де в ХІІ – першій половині ХІІІ ст. знаходився літописний Степань (див. підрозділ 

3.2) [581, с. 137–140]. Степань на Горині названо серед волинських міст у 

«Списку руських городів дальніх і ближніх», складеному в кінці ХІV ст. [113, с. 

240; 740, с. 219, 224, 235] та у «Списку міст Свидригайла» 1432 р. [528, с. 121].  

У старій частині Степані є давнє замчище, яке було центральним 

укріпленням за литовсько-польської доби (рис. 123, А). Його опис подано в 

роботі О.М. Годованюк, присвяченій характеристиці бастіонних замчищ Волині 

[238, с. 85–87]. Сучасна денна поверхня майданчика замку підвищується над 

рівнем заплави на 7 м. В ході розкопок 1981 р. виявилось, що  потужність 
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культурних нашарувань тут становить 2,8–2,9 м. Найбільш ранній 8 шар має 

товщину 0,3–0,4 м, він насичений знахідками періоду Київської Русі. Його 

перекриває 7 шар, це світло-коричневий ґрунт завтовшки 0,5–0,6 м, дуже 

щільний, насичений шматками печини та уламками керамічних виробів ХІV–

ХVІ ст. Вище залягають шари  ХVІ–ХІХ ст. [574, с. 146–148] 

Рештки зовнішньої лінії давніх міських укріплень показані на плані 

Степані, виконаному в 30-х роках ХІХ ст. [63, л. 41]. Це чітко позначена смуга 

низини по лінії оборонного рову (рис. 123, в). Під час обстеження території 

міста у 2012 р. сліди рову у вигляді понижених ділянок із перепадом висот до 

1,0–1,5 м виявлені на північно-західному відтинку укріплень. Зовнішня лінія 

оборони починалася від низовини на південь від Троїцької церкви (рис. 123, Б), 

проходила на північ до вул. Довгої й далі продовжувалася по дузі сучасної вул. 

Олени Теліги на схід до краю корінного берега р. Горині. Довжина ділянки 

корінного берега, обмеженого оборонним ровом, становить близько 900 м, а 

максимальна ширина – 350 м. Виходить, що укріплена міська територія, 

оточена цим ровом, мала площу близько 25 га. 

Проведені на різних ділянках у старій частині Степані археологічні 

експертизи дозволяють виділити зону навколо замчища із потужними 

культурними нашаруваннями, їх товщина перевищує 1,5 м (рис. 123, г).  

Очевидно, ця прибережна частина поселення площею 10–12 га була заселена 

раніше, мала з часів середньовіччя найбільш щільну забудову і, можливо, 

визначає територію середньовічного міста на одному з ранніх етапів його 

розвитку. Під час археологічних робіт за межами цієї зони, на ділянках по вул. 

Довгій, № 35, 55 (рис. 123, 5, 6) встановлено, що товщина гумусного ґрунту до 

материка тут досягає 0,7–1,2 м, а житлово-господарська забудова зʼявилась у 

ХVІ–ХVІІ ст. [48, с. 47–51]. Вірогідно, прибережна зона з потужним культурним 

шаром визначає територію міста у ХІV–ХV ст., а віддалені ділянки, на яких 

культурні нашарування мають значно меншу товщину, дозволяють простежити 

його просторовий розвиток у ХVІ–ХVІІ ст. 
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Історико-археологічні дослідження міст басейну р. Горині дозволяють 

окреслити два основні етапи їх розвитку в другій половині ХІV – середині ХVІ ст. 

На першому етапі, в другій половині XІV–XV ст. спостерігається відродження 

частини міст, що існували в часи Київської Русі. Про них є згадки в літописах 

(Жаславль, Острог, Степань, Корець), або ж в них простежено потужний 

культурний шар ХІ–ХІІІ ст. (Клевань). Лише міста Вишневець і Рівне 

сформувались у другій половині XV ст. на території, де не виявлено решток 

міських поселень домонгольського часу. Загальна кількість міст XІV–XV ст. в 

басейні р. Горині зменшується в порівнянні з показниками ХІІ–ХІІІ ст., подібні 

зміни виявляються і в цілому на території Волинської землі, тому дослідники 

визначають XІV–XV ст. як час затухання урбанізаційних процесів на Волині [293, 

с. 30].  

Відбудовані в XІV–XV ст. міста зберігають планувальну структуру, яка 

була характерною для міських поселень ХІІ–ХІІІ ст. Земляні вали та рови дитинця 

і окольного міста в нових умовах формують територію замку, а на колишньому 

посаді виникає поселення, яке пізніше за сприятливих умов трансформується в 

місто. Як зазначив П.А. Ричков, старі системоутворюючі центри повністю 

зберегли своє значення планувальних домінант у Володимирі, Луцьку, Острозі 

[649, с. 27]. Через брак писемних джерел, у Погоринських містах ці процеси 

вдається простежити лише за археологічними джерелами. Розкопки в Острозі 

виявили сліди заселення ХІV – початку ХV ст. на території замку (розкоп на 

ділянці, де стояла Миколаївська церква) і на посаді (проспект Незалежності, 3). 

Відзначимо, що ділянка на проспекті Незалежності, 3 знаходиться досить далеко 

від найбільш зручної для заселення прибережної (східної) частини мису, а значить 

посад Острога в другій половині ХІV – на початку ХV ст., вірогідно, мав значні 

розміри, близько 200×150 м. Виявлені під час проведення археологічних 

експертих та розкопок на різних ділянках мису культурний шар і обʼєкти ХV ст. 

дозволяють окреслити заселену в цей час міську територію, її площа становила 

близько 5 га (рис. 116, е). 
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Відродження життя в Дорогобужі простежується за археологічними 

джерелами з кінця ХІV–ХV ст. на дитинці, посаді і на монастирській території 

поблизу Успенської церкви [547; 582]. 

Становлення Рівного відбувалося на прибережних ділянках річки Усті, а 

замок збудували на підвищенні серед заплави, де відсутні виразні сліди заселення 

часів Київської Русі. Рівне згадується в документах як село, але завдяки 

енергійним заходам князя Семена Несвицького, в другій половині  XV ст. воно 

отримує міський статус. На території середньовічного міста (площа Театральна) 

та на Острозькому передмісті (площа Короленка), найбільш ранні рештки 

житлових і господарських будівель, досліджених археологічними методами, 

датовані XV ст., матеріали  того ж часу знайдено під час розкопок на замковому 

пагорбі [841].  

На другому етапі, в XVІ ст. в регіоні продовжують розвиватися міста, що 

сформувалися раніше, а також у результаті містозасновницьких ініціатив 

виникають нові. На цьому етапі документальні джерела дозволяють простежити 

початкові кроки у становленні міст, так званий локаційний процес. Він складався 

з трьох основних фаз: 1) правової локації; 2) просторової локації; 3) утвердження 

міського управління та самоврядування [293, с. 3].  

Писемні джерела свідчать, що середні та великі міста у другій половині ХVІ 

– на початку  ХVІІ ст. мали складну планувальну структуру, вони складалися із 

замку, міста, передмість (Острог, Рівне, Степань). Одним із найважливіших 

елементів забудови пізньосередньовічних міст і містечок на українських землях 

були замки – укріплені двори магнатів і шляхти, центри адміністративного 

управління підлеглими територіями (волостями). Міста мали власну лінію 

укріплень, вона складалася з ровів, земляних валів, доповнених деревʼяними 

конструкціями (паркан, городні, башти). Центральним і найважливішим 

компонентом міста став ринок, він був повʼязаний з іншими частинами міста 

вулицями. В Острозі в ХVІ ст. вже практично завершилося формування 

відцентрової планувальної структури міста з головними променями доріг, що 



331 

 

 

виходили з кутів ринкової площі і були зорієнтовані на головні міські брами [650, 

с. 117–118]. В акті поділу володінь 1603 р. в Острозі згадуються ринок і 9 вулиць, 

в описі 1620 р. в Рівному названі ринок і 7 вулиць, в Дорогобужі – 2 вулиці. 

Важливими домінантами міської забудови були культові споруди. В Острозі 

в місті згадується Святотроїцька церква, яка входила до комплексу будівель 

православного шпиталю (рис. 117, 5), а на передмісті Загроддя стояла церква 

Параскеви Пʼятниці (рис. 117, 8). Але більшість культових споруд знаходились на 

території замку князів Острозьких. На дитинці – Богоявленська соборна церква; 

на пригородку – православні Миколаївська, Успенська, Глібобориська церкви, 

парафіяльний костьол. У Рівному в місті згадуються Воскресенська і 

Миколаївська церкви та костел, ще одна церква знаходилась в замку.  

За нашими підрахунками в другій половині ХVІ – на початку ХVІІ ст. 

укріплена міська площа Острога, Рівного, Клеваня, Корця (без обрахування площі 

замків і передмість) становила від 14 до 18 га (табл. Б23). Відзначимо, що 

близький показник (15 га) мала і міська площа (середмістя) пізньосередньовічного 

Луцька [354, с. 61; 723, с. 67]. Такі близькі показники площі, вірогідно, свідчать 

про те, що існували певні підходи до просторової локації пізньосередньовічних 

міст, а розмітку, мабуть, виконували фахівці. Однак, процес просторової локації 

волинських міст залишається слабко дослідженим через брак джерел [293, с. 106, 

108]. Дещо перевищує ці показники площа Степаня (20 га), а в невеликому 

Дорогобужі вона обраховується у 8,5 га. Площа Острога і Рівного суттєво не 

відрізняються (відповідно 17 і 15 га) і так само в них на початку ХVІІ ст. була 

приблизно однакова кількість міських будинків (відповідно 326 і 298). В той же 

час за актом 1603 р. всього в Острозі було 895 будинків, а в Рівному за описом 

1620 р. лише 410.  Значне зростання населення в Острозі відбувалося за рахунок 

забудови передмість, на яких було 559 будинків (63,2% від загальної кількості). В 

Рівному на двох передмістях було лише 112 будинків (27,3%).  

Важливим фактором, який сприяв розвитку пізньосередньовічного міста 

була величина підпорядкованої йому території. Французький історик Ф. Бродель 
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писав: «жодне місто ніколи не постає перед нами без «супроводу». Одні міста 

були панами, інші – служниками, або навіть рабами; вони утворювали і зберігали 

певну ієрархію…» [187, с. 414]. Така ієрархічна структура простежується у 

володіннях князів Острозьких. Острог, одне з найбільших волинських міст, був у 

ХVІ – на початку ХVІІ ст. адміністративним центром латифундій князів 

Острозьких. Як свідчать писемні джерела, у 1528 р. князь Костянтин Іванович 

Острозький займав четверту сходинку серед найзаможніших людей Великого 

князівства Литовського, йому належало близько 60 тис. підданих [803, с. 95]. 

Острогу підпорядковувалися Погоринські міста, які були центрами значних 

волостей (Рівне, Степань) та дрібних волостей (Дорогобуж, Сатиїв). Центрами 

великих земельних володінь окремих князівських родів у басейні р. Горині були 

Жаславль, Олика, Корець, Клевань.  

 

4.2. Замки 

 

Одним із найважливіших компонентів пізньосередньовічних міст і 

містечок на українських землях були укріплення-замки. Загалом на Волині 

замки за даними писемних джерел ХVI – першої половини ХVІІ ст. дослідники 

нараховують щонайменше в 99-ти приватновласницьких містах [293, с. 129]. 

Замки відігравали важливу роль у локації міст: новозасновані міста, що не мали 

замків, здебільшого (у 70% випадків) були приречені на втрату міського 

статусу [293, с. 134], а наявність замочків у селах може служити підставою для 

визначення урбанізаційних прагнень власника [146, с. 26]. 

Характеризуючи прикордонні замки Поділля і Подніпровʼя ХVІ ст. М.С. 

Грушевський відзначав, що вони «ставали одинокою гарантією безпечности, 

яку давала тутешнім краям держава, одинокою підставою колонізації, 

одиноким прибіжищем місцевої людності… Фортифікаційний тип, способи 

будови й охорони сих українських замків ХVІ в. тхнуть старою традицією, і 
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такими, якими бачимо їх в середині ХVІ в., вони без сумніву, були не тільки в 

початках сього століття, а й далеко раніше» [255, с. 35].  

За даними писемних джерел у ХVІ ст. на території Волинського 

воєводства нараховувалося 86 замків, з них 81 у містах і 5 у селах [293, с. 129–

134]. Як бачимо, кількість волинських замків досить значна і рештки багатьох з 

них збереглися до нашого часу, однак стан їх дослідження залишається 

недостатнім. Нами зібрано дані про 43 укріплення в басейні р. Горині, що 

становить близько половини від загальної кількості відомих із писемних 

джерел волинських замків ХVІ ст. (табл. Б24; рис. 124). Більшість з них 

концентруються у верхній течії р. Горині, в межах Північно-Подільської 

височини (18) і Волинської височини (23). Лише три замки були розташовані на 

східному краю Волинської височини в басейнах рік Корчика і Ставів і два 

відомі на Волинському Поліссі (Степань, Дубровиця).  

Слід також зазначити, що головні державні замки знаходились в 

адміністративних центрах Волинської землі – Луцьку, Володимирі та Кременці, 

а в регіоні, який розглядається, всі замки були приватновласницькими. Одні з 

них були резиденціями магнатів і центрами латифундій (Острог, Жаславль, 

Олика), інші – укріпленими дворами феодалів і центрами адміністративного 

управління підлеглими територіями.   

У регіоні, що розглядається, найбільше замків (10) знаходилось у 

володіннях князів Острозьких: Сураж, Ходаки, Межиріч, Острог, Дорогобуж, 

Рівне, Жорнів, Сатиїв, Степань, Берездів. Це цілком закономірно, адже в 

середній течії р. Горині навколо м. Острога сформувалось ядро володінь цього 

князівського роду – Острозька волость. До того ж в басейні р. Горині князям 

Острозьким належали й інші територіальні комплекси, зокрема такі важливі 

волості, як Рівненська і Степанська. У верхівʼях р. Горині 4 замки згадуються у 

писемних джерелах у володіннях князів Вишневецьких (Андріїв, Вишневець, 

Перемірка, Вербовець), 3 замки  розташовані на землях князів Жаславських 

(Білогородка, Жаславль, Верхів) і по 2 замки належали князям Чорторийським 
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(Клевань, Білів) та князям Корецьким (Корець, Межиріч). Ще пʼять князівських 

родів мали по одному замку: Збаразькі (Дрибова), Радзивили (Олика), Пронські 

(Жуків), Порицькі (Вишгородок), Гольшанські (Дубовиця). 11 замків належали 

окремим шляхетським родам і лише рід Боговитиновичів мав 4 замки: Загайці, 

Шумбар, Шумськ, Рохманів.   

Із 43 замків, внесених до каталогу, археологічними  методами вивчались 

16, що становить 37,2% від їх загальної кількості в басейні р. Горині. Більше 

половини згаданих в писемних джерелах замків не повʼязані з конкретними 

памʼятками, хоча в «Археологічній карті» В.Б. Антоновича рештки городищ і 

замчищ згадуються в 30 населених пунктах, внесених до нашого каталогу [136]. 

На 7 памʼятках проводились археологічні розкопки (Ізяслав, Острог, 

Дорогобуж, Рівне, Жорнів, Білів, Степань), ще на 5 були прокопані шурфи 

(Межиріч, Верхів, Новожуків, Дубровиця, Корець), інші замчища лише 

обстежувались (Новомалин, Гориньград Перший, Тайкури, Клевань).  

Науковці неодноразово наголошували, що при побудові замків 

литовсько-польської доби на Поділлі, Волині та в Подніпровʼї 

використовувались традиції зведення дерево-земляних укріплень попереднього 

часу і досить часто їх будували на городищах періоду Київської Русі [385, с. 

127; 677, с. 43–44; 196, с. 56; 200, с. 157–158]. Використання давніх укріплень з 

метою оборони значною мірою впливало на фортифікації: їх довжину, площу та 

обумовлювало систему оборони [454, с. 46]. Ці особливості фортифікаційного 

будівництва простежується і в басейні р. Горині. Археологічні дослідження 

підтвердили, що земляні укріплення літописних міст були використані для 

розбудови в кінці ХІV–ХVІ ст. замків в Ізяславлі, Острозі, Дорогобужі, Степані, 

Дубровиці, Корці. На словʼяно-руських городищах постали замки в 

Гориньграді Першому, Верхові, Жорнові, Більові, Клевані. Пристосування 

давніх городищ для облаштування замків простежено на 11 памʼятках із 16 

обстежених, що становить  68,7%.  
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Приклади такого пристосування давніх укріплень для побудови замків 

відомі і в інших частинах Волинської землі. Давньоруські укріплення були 

використані для побудови замків у Луцьку [629, с. 67], Володимирі-

Волинському [761, с. 124; 652, с. 18–19], Торговиці, Перемилі, [551, с. 218; 715, 

с. 146], Дубно [704, с. 352], Муравиці [595, с. 7]. 

За топографічними умовами розташування переважають замки, збудовані 

на мисах (13), ще два відносяться до прибережного типу (Степань, Дубровиця) і 

один (Рівне) був збудований на природному підвищенні на заплаві річки, а 

після влаштування ставу це підвищення перетворилося на острів. Прикладом 

такого острівного пізньосередньовічного укріплення є городище біля с. 

Сокільці на Південному Бузі [382]. Однак, традиційно на землях Південної Русі 

найбільш зручними для оборони були мисові ділянки. Наприклад, переважно на 

мисах були розташовані укріплення другої половини ХІІІ–ХV ст. на 

Правобережжі Київської землі [317]. 

За плановою схемою замки поділяються на дві групи: прості (мають один 

укріплений майданчик) та складні (мають два чи більше укріплених 

майданчиків).  

Замків з простою плановою схемою археологічно обстежено 7 

(Новомалин, Гориньград Перший, Верхів, Жуків, Білів, Клевань, Степань). В 

цю групу за даними писемних джерел включаємо також замки в Суражі, 

Межирічі поблизу Острога, Олиці. Для побудови 5 укріплень використали 

словʼяно-руські городища і їх давні вали та рови були включені до оборонних 

систем замків. Тому майданчики цих замків округлі у плані (Гориньоград 

Перший, Верхів) (рис. 125), або мають у плані неправильну форму, що 

повторює природні контури мису (Білів).  

Планування Клеваньського замку також відображає традиції 

попереднього періоду: дві сторони в нього прямі (західна і південна), а дві інші 

дугоподібні в плані (рис. 126). Така планова схема характерна для городищ 

«волинського типу» періоду Київської Русі, виділених П.А. Раппопортом [629, 
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с. 51, 196, 198]. У документальних джерелах перша непряма згадка про 

Клеванський замок відноситься до 1598 р. (згадується замкова сторожа) [293, с. 

131]. Зберігся опис замку 1609 р. [710, с. 33–34]. Майданчик замку розмірами 

80×70 м, підвищується над заплавою р. Стубли на 14–15 м. Він відокремлений 

від продовження височини дугоподібним у плані ровом. Збереглися північна і 

західна цегляні башти, міст і три корпуси. Башти пʼятикутні в плані, товщина 

стін близько 3,8 м. Північна підноситься на висоту чотирьох ярусів, західна з 

напільної сторони має три з половиною яруси, вона відкрита з боку двору. Ще 

одна башта (південно-східна) була деревʼяною, вона згадана в описі замку 1609 

р. За результатами архітектурних обстежень зроблено висновок, що корпус, 

який утворює північно-західний кут замку, – найбільш давній. Вірогідно, це 

перебудована башта над воротами. Будівництво замку датовано ХV–ХVІ ст. 

[476, с. 328–329]. 

Степанський замок було збудовано на місці городища княжої Степані. 

Повідомлення про місто знаходимо в Галицько-Волинському літописі під 1292 

р. [115, с. 452]. Це підтвердили археологічні розкопки на замковому 

майданчику, тут було досліджено культурні нашарування товщиною близько 3 

м, найбільш потужні датовані ХV–ХVІІ ст., а нижній культурний шар містив 

матеріали ХІІ–ХІІІ ст. [581, с. 137–140]. Перша згадка про замок в писемних 

джерелах відноситься до 1507 р. [293, с. 133]. Однак його планова схема 

виявилася значною мірою змінена після побудови регулярного укріплення 

бастіонного типу. Опис памʼятки подано в роботі О.М. Годованюк, присвяченій 

характеристиці бастіонних замчищ Волині. Майже прямокутний замковий двір 

розмірами 80×60 м з трьох сторін оточений земляними валами та ровами. Це 

укріплення датоване О.М. Годованюк кінцем ХVІ – першою половиною ХVІІ 

ст. [238, с. 87].   

Три замки збудовані на новому місці (Новомалин, Межиріч, Жуків).  

Майданчик Новомалинського замку (стара назва поселеня Глухи) в плані 

має форму чотирикутника розмірами 80×40×60×65 м, підвищується над 
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заплавою ріки на 7–8 м. Південно-східна і південно-західна сторони, звернуті 

до р. Світеньки, мали круті схили, а з північно-західної і північно-східної сторін 

був прокопаний оборонний рів. В наш час він краще простежується із північно-

західної сторони. Побудову замку відносять до часів Свидригайла, до кінця 

ХІV – першої половини ХV ст. [476, с. 326]. Але документальні джерела не 

підтверджують таке датування, привілей на осадження тут міста датується 1590 

р., а замок вперше згадується в 1624 р. [293, с. 61, 130].   

Рештки Жуківського замку дійшли до нашого часу зі слідами руйнації: 

розібрані всі будівлі, які були на майданчику, зі східної сторони замкового 

підвищення простежується карʼєр, яким знищено частину памʼятки. У фонді 

В.Б. Антоновича в Центральному державному історичному архіві в м. Києві 

зберігається план Новожуківського замчища, підготовлений в кінці ХІХ ст. 

(рис. 127) [91, арк. 42]. Первісно замчище було чотирикутним у плані, з трьох 

сторін майданчик оточений глибоким ровом завширшки до 30 м, а східна 

сторона мала стрімкий схил, звернений до річки. Майданчик мав розміри 

близько 85×70 м, він підвищується над річковою заплавою на 8–9 м. Його денна 

поверхня нерівна, пошкоджена старими перекопами. Замок згадується у 

документі 1516 р., яким великий князь Зиґмунт І надав «двор» Жуков своєму 

маршалку і писареві Богушеві Боговитиновичу з правом будувати там замок 

[293, с. 51]. 

Межиріцький замок вперше згадується в 1559 р. [293, с. 132]. Збереглися 

описи замку в інвентарях 1621, 1640 рр. [117, с. 308–311, 336–339]. Слідів 

оборонної лінії Межиріцького замку під час натурних обстежень простежити не 

вдалося. Як свідчить інвентар 1640 р., він не був захищений валом і ровом, а 

лише огороджений «парканом дощатим» [117, с. 338]. Замок знаходився в 

південно-східному куті міських укріплень, між кляштором на півночі і 

Заславською брамою на півдні [117, с. 337–338], тому його майданчик, 

очевидно, мав чотирикутну в плані форму, розмірами близько 70×65 м.  
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Замок у Суражі в писемних джерелах згадується в 1585 р. [706, с. 37]. 

Зберігся його опис у фрагменті ревізії володінь князя О. Острозького 1620 р. 

[117, с. 270].   

Олицький замок від середини ХVІ ст. відомий як центр волинських 

маєтків литовського роду князів Радзивилів. Памʼятна таблиця з написом мала 

дату «1564» [108, с. 5]. Пізніше замок згадується у писемних джерелах у 1588 р. 

[293, с. 132]. Однак відсутні джерела, які б дозволили відтворити первісний 

вигляд замку. На думку В.В. Александровича, у середині ХVІ ст. він був 

традиційною фортецею з вежами, а згодом його перебудували на замок 

бастіонного зразка з одиноким мурованим палацом на подвірʼї й деревʼяною 

забудовою. Вірогідно, докорінна перебудова оборонного комплексу проведена 

перед 1640 р. [108, с. 5, 16]. 

Замків, що мали кілька укріплених площадок, археологічно обстежено 5 

(Острог, Тайкури, Дорогобуж, Рівне, Корець). Ще три замки внесені до цієї 

групи за даними писемних джерел (Вишневець, Жаславль, Берездів). 

Острозький замок було збудовано на словʼяно-руському городищі. Така 

думка раніше неодноразово висловлювалась науковцями [629, с. 42; 235, с. 

318]. Під час археологічних розкопок на території замку в 2004 і 2008 рр. 

вдалось отримати нові матеріали, що підтвердили цю точку зору [562; 579]. 

Важливу інформацію для вивчення планової структури Острозького замку 

другої половини ХVІ ст. містить акт розподілу володінь між синами князя 

Василя-Костянтина Острозького 1603 р. [117, с. 74–102]. Як свідчать писемні 

джерела, замок складався із дитинця і пригородка. Дитинець (Замкова гора) мав 

потужні укріплення, тут збереглися вежа Мурована, башта Нова (рис. 124, 1, 2) 

і Богоявленська церква (рис. 128, А). Площа дитинця 0,5 га. Пригородок – 

прилегла до дитинця укріплена частина замку площею близько 2,7 га із 

князівськими будівлями, дворами шляхти, Миколаївською, Успенською, 

Глібобориською церквами та костелом Успіння Богородиці (рис. 128, Б, В, Г, Д) 

[580]. Площа пригородка в пʼять разів перевищувала площу дитинця.  
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Перша згадка в писемних джерелах про замок в Тайкурах відноситься до 

1578 р. [293, с. 58]. Руїни замку знаходяться на південній окраїні села, на мисі, 

оточеному із заходу та півночі долиною струмка (тепер сухою), а з півдня – 

балкою. Сучасна поверхня мису підвищується над долиною на 35 м. Замок мав 

два укріплені майданчики (рис. 129). Невеликий мисовий майданчик (дитинець) 

чотирикутний у плані, розмірами 40–50×55 м, оточений по периметру ровом. Із 

напільної східної сторони рів має глибину 5–7 м і ширину близько 20 м. З 

інших сторін рів прокопаний на схилі, тому нижче майданчика дитинця 

простежується додатковий вал. У північно-західному і південно-західному 

кутах дитинця збереглися рештки стін замку, змурованих із каміння та цегли. 

Другий майданчик (пригородок?) теж чотирикутний у плані, зі східної 

напільної сторони захищений прямолінійним відрізком валу з ровом перед ним, 

ця оборонна лінія перетинає височину із півночі на південь. Висота валу 

близько 2 м, глибина рову на гребені височини до 1,5 м. Сліди оборонного валу 

простежуються також вздовж південного краю майданчика. Розміри другого 

майданчика 100×65 м. 

Дорогобузький замок збудували на городищі давньоруського міста. 20 

грудня 1514 р. Зиґмунт І надав Дорогобуж з монастирем Діви Марії та 

прилеглими селами князеві К.І. Острозькому у володіння і дозволив осадити 

місто на магдебурзькому або хелмінському праві [125, s. 120–122]. Замок у 

цьому документі не згадується, але, очевидно, він у цей час вже існував. 

Повідомлення про Дорогобузький замок знаходимо в документах датованих 

1575, 1588 рр. [293, с. 130]. В інвентарі спадщини князя О. Острозького 1620 р. 

вказано, що замок «знаходиться на городищі високому над рікою Горинню» 

[97, k. 184]. Городище складається з трьох укріплених частин – мисового 

майданчика – дитинця (1,7 га) та ще двох майданчиків окольного міста, які 

розташовані на південний схід і південь від дитинця, їх сумарна площа 3,7 га 

[569, с. 18–22]. Відзначимо, що в інвентарі 1620 р. згадані дитинець і два 

пригородки Дорогобузького замку. Отже обидва майданчики окольного міста 
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давньоруського часу були включені до замкової території, а значить загальна 

площа замку становила 5,5 га. Виходить, що це найбільший за площею замок у 

басейні р. Горині. Поступається йому за площею навіть найпотужніший у 

регіоні Острозький замок (3,2 га). Однак археологічними дослідженнями 

встановлено, що культурний шар ХІV–ХVІІ ст. завтовшки до 0,5–0,6 м 

сформувався лише на майданчику Дорогобузького дитинця (рис. 80, А). На 

південно-східному майданчику культурного шару литовського періоду не 

виявлено (рис. 80, Б), а на південному майданчику (рис. 80, В) знахідок ХVІ–

ХVІІ ст. мало і вони концентруються на ділянці, де в ХІХ ст. стояла деревʼяна 

церква. Отже, головна роль в обороні відводилась дитинцю Дорогобузького 

замку, а вали та рови пригородків виконували лише допоміжні функції.  

Підвищення, на якому знаходився Рівненський замок, в наш час в рельєфі 

простежується слабко. Ця територія була знівельована на початку 50-х років 

ХХ ст. Однак зберігся досить детальний опис Рівненського замку в інвентарі 

спадщини князя Олександра Острозького 1620 р. [97, k. 126–127]. З цього 

джерела дізнаємось, що замок займав підвищення, оточене водами ставу, мав 

дві укріплені частини, причому дитинець був розташований у південно-західній 

частині пагорба. В інвентарі 1620 р. схарактеризовані мости, оборонні споруди, 

різноманітні замкові будівлі житлового, культового та господарського 

призначення. Планування замку та розміри його укріплених майданчиків 

дозволяють уточнити картографічні та археологічні джерела. На фіксаційному 

плані міста Рівного кінця ХVІІІ ст. бачимо, що замок знаходився на окремому 

підвищенні, оточеному великим ставом [651, рис. 8]. Це підвищення в плані 

близьке до чотирикутного, мало розміри 150×80–130 м. Територія, де 

локалізовано Рівненський замок, досліджувалась археологічними методами в 

2016, 2017 рр. [841]. У розкопах відкрито ділянки не позначеного на старих 

планах міста оборонного рову і досліджено його заповнення до глибини 2,4 м 

від рівня сучасної денної поверхні. Максимальна глибина рову біля північної 

стінки розкопу № 1 встановлена з допомогою ручного бура, вона досягала 3,5 м 
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від рівня сучасної денної поверхні. Відкритий під час археологічних 

досліджень рів зорієнтований паралельно до оборонного рову, позначеного на 

старих планах м. Рівного, приблизно за 85 м на південний захід від нього. 

Виходить, що  перший (північний) рів, позначений на старих планах м. Рівного, 

входив до зовнішньої лінії оборони замку, а другий (південний) рів, виявлений 

в розкопах – це оборонний рів дитинця (рис. 130). Майданчик дитинця мав у 

плані чотирикутну форму, його довжина від рову до південного краю 

підвищення була близько 55 м, ширина – близько 85 м. Північно-східний 

майданчик замку чотирикутний у плані, його розміри 85×85–130 м. 

Корецький замок постав на місці городища літописного Корчеська [581, 

с. 124]. Городище, на якому було збудовано замок, складається з двох частин: 

західного мисового майданчика розмірами 100×50 м із руїнами замкових 

укріплень і східного чотирикутного майданчика розмірами 50–65×70 м (рис. 

122, 1а, 1б). Ці два майданчики підвищуються над долиною р. Корчика на 30 м. 

Вони розділені ровом завширшки до 30 м і завглибшки 9–10 м.  

Замок у Вишневці вперше згадується в актах 1475 р. У документі 1598 р. 

про продаж частини Вишневця названі замок і його другий майданчик – 

пригородок [706, с. 27–28]. 

Для побудови Жаславського замку було використано городище 

давньоруського Ізяслава. Як свідчить документ 1581 р. у Жаславлі розрізняли 

Старий і Окольний замки, другий з яких називали також Вишнім [706, с. 40]. 

Підвищення, на яких знаходились ці дві частини замку, чітко виділяються на 

плані міста кінця ХVІІІ ст. [62, л. 1]. 

Берездівський замок складався з дитинця і передгороддя. В описі замку 

вказано, що з трьох боків дитинця зроблено з дуба городні, на дитинці 

згадуються чотири башти: при вході до дитинця башта, до неї ворота; дві 

наріжні башти; башта з каплицею [102, с. 206]. Виходить, що дитинець мав 

трикутний у плані майданчик, а пригородок, вірогідно, був близький до 

чотирикутного.   
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І.О. Ворончук висловила думку, що складне планування замків було 

нововведенням, на відміну від попередніх часів, вони складалися з дитинця, що 

становив найбільш укріплену частину замку та нового конструктивного 

елементу – передгороддя, головною функцією якого було прикриття від ворога 

центральної фортифікаційної споруди та утруднення підступів до неї з 

незахищеного природними перешкодами боку [225, с. 134, 136]. Але наведені 

вище приклади використання давньоруських городищ для побудови 

пізньосередньовічних замків дозволяють стверджувати, що складне планування 

замків запозичене із практики періоду Київської Русі, коли досить часто міські 

поселення мали дві основні укріплені частини – дитинець і так званий 

«окольний город». Наявність двох майданчиків – характерна особливість ранніх 

замків другої половини ХІV–ХV ст., які були збудовані на місці давньоруських 

складних городищ (Луцьк, Володимир, Жаславль, Острог, Дорогобуж, Корець). 

Про стійкість цієї традиції свідчать приклади збудованих у другій половині ХV 

ст. замку в Рівному і в другій половині ХVІ ст. замку в Костянтинові. Це місто і 

замок постали на місці села Колищенці, купленого князем Василем-

Костянтином Острозьким у 1561 р. [293, с. 74]. Інвентар подільських 

маєтностей князя Януша Острозького 1615 р. містить інформацію, що замок у 

Костянтинові також мав дві укріплені частини – дитинець і пригородок [116, с. 

145–148]. 

За розмірами укріплених майданчиків замки Погориння поділені на 5 

груп: від найменших, площею до 0,3 га, до найбільших, площею понад 2 га 

(табл. Б25). Перші дві групи (до 0,3 га і від 0,3 до 0,5 га) включають лише замки 

з одним укріпленим майданчиком. До числа найменших належить замок в с. 

Гориньград Перший (стара назва поселення – Крупа), його площа 0,12 га (рис. 

125). Третя група включає замок, який в середині  ХVІ ст., вірогідно, мав 

просте планування (Олика) і замки зі складним плануванням (Тайкури, Корець). 

У четверту і пʼяту групи потрапили лише замки зі складним плануванням.  
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Простежується взаємозвʼязок між розмірами замків і їх адміністративно-

господарським значенням, зокрема за розмірами підпорядкованих земельних 

володінь, волостей чи ключів. Найбільший у басейні р. Горині і один з 

найбільших у Волинській землі Острозький замок (3,2 га) був у ХVІ ст. 

адміністративним центром латифундій князів Острозьких. Центрами великих 

земельних володінь окремих князівських родів були Жаславль, Олика, Корець, 

а Рівне, Клевань і Степань відомі як центри значних волостей. Менші волості 

підпорядковувались Жукову, Дорогобужу, а замочки у Крупі (тепер Гориньград 

Перший) та Верхові були адміністративно-господарськими центрами лише для 

невеликої сільської округи. Так, наприклад, за поборовим реєстром 1577 р. до 

двору Крупа належали два села – Ставок і Котів [127, s. 41].     

Залишається сумнів, чи могли такі незначні за площею укріплення як 

Крупа (0,12 га) та Верхів (0,07 га) використовуватись як пізньосередньовічні 

замки. Їх функціонування в цей час підтверджують виразні культурні 

нашарування ХVI – першої половини ХVІI ст., виявлені на майданчиках під час 

археологічних розвідок [581, с. 221, 225]. До того ж, як свідчать писемні 

джерела, навіть такий важливий прикордонний замок, як Брацлавський, був 

невеликий за площею. В його описі 1545 р. вказується, що є велика потреба 

розширити замок, бо він дуже малий і навіть третя частина населення статку 

свого сховати не може [100, с. 21]. Майданчик замку мав розміри 36×28 сажень, 

був оточений по периметру оборонною лінією, яка включала 26 городень і 6 

веж, з яких одна стояла над воротами. Повідомлення писемних джерел 

доповнюють картографічні джерела [629, с. 102–103] та матеріали 

археологічних досліджень, проведених Л.І. Виногродською у 2003 р. Замчище у 

Брацлаві займає скелястий виступ на правому березі р. Південний Буг в місці 

впадіння р. Пацивки. Вірогідно, його збудували на давньоруському городищі 

ХІ–ХІІІ ст. [197, с. 336]. Мисовий майданчик замчища має діаметр близько 50 

м, оточений з трьох сторін валом, а з північного боку обмежений крутим 

береговим урвищем Південного Бугу [197, с. 263, рис. 1]. Якщо майданчик 
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Брацлавського замку, важливого адміністративного центру Поділля, у середині 

ХVІ ст. мав площу лише близько 0,2 га, то замочки у невеликих волинських 

містечках, очевидно, могли бути ще меншими. 

Аналізуючи оборонні споруди замків ХV–ХVІ ст. Київської, Подільської 

та Волинської земель, історики відзначали значне поширення, а то й 

домінування дерево-земляних конструкцій [256; 677, с. 42–49; 131, с. 270]. А у 

внутрішній забудові багатьох замків деревʼяні будівлі різного характеру та 

призначення переважали і в ХVІІ ст. [108, с. 15–16]. Значна частина замків 

Білорусі цього часу мала виключно деревʼяно-земляні укріплення [291, с. 71]. В 

оборонному будівництві ХV–ХVІ ст. в регіоні, що розглядається, широко 

використовувались земляні вали і рови перед ними, для посилення 

обороноздатності замків будували деревʼяні башти, між ними ставили городні 

(зруби) або укріплення простіших конструкцій – паркан чи тин.   

Як свідчить акт поділу володінь 1603 р., дитинець Острозького замку 

навіть на початку ХVІІ ст. мав ділянку із деревʼяними оборонними спорудами.  

Якщо із південної і західної сторін його захищали камʼяні стіни, з півночі 

головні оборонні функції виконувала Богоявленська церква, то вздовж східного 

краю майданчика знаходились деревʼяні городні та деревʼяна вежа, котра 

стояла поряд з Богоявленською церквою [117, с. 94]. Замкові городні 

згадуються і раніше, в підтвердженні прав Беати Острозької на маєтки 1542 р. 

[117, с. 35]. Оборонна лінія Пригородка Острозького замку на початку ХVІІ ст. 

майже повністю складалася із деревʼяних елементів: трьох башт (рис. 128, 5, 7, 

9) і трьох брам (рис. 128, 6, 8, 10), а простір між ними захищав деревʼяний 

паркан, збудований на оборонному валу городища періоду Київської Русі [117, 

с. 88, 94; 562, с. 25, 28]. 

В описі Рівненського замку 1620 р. названі лише деревʼяні оборонні 

обʼєкти: три брами (перша при вʼїзді до замку, друга, через яку вʼїжджали до 

дитинця, третя «брама до поля») (рис. 130, 1–3), башта в східному куті замку 

(рис. 130, 4) і паркан (рис. 130, 5) [97, k. 126–127]. 
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Залишається дискусійним питання про початки будівництва камʼяно-

цегляних оборонних обʼєктів у регіоні. В першу чергу це стосується замків в 

Острозі, Клевані та Корці.  

Першою камʼяною монументальною спорудою на дитинці Острозького 

замку вважають вежу Муровану (рис. 124, 1). Її побудову датують другою 

половиною ХІV ст. [239, с. 42–43] або ж кінцем  ХІV – початком  ХV ст. [657, с. 

52]. Однак, писемних джерел, які б підтвердили таке датування, немає. Не 

вдалося виявити переконливих доказів ранньої побудови башти і під час 

історико-архітектурних досліджень. Тому О.М. Годованюк послалася на згадку 

в грамоті 1386 р. терміну «…Острог, місто та замок» і висловила припущення, 

що в цей час мурована вежа вже існувала [239, с. 42]. Хоча писемне джерело 

лише фіксує наявність замку, в той час, вірогідно, його захищали лише дерево-

земляні укріплення. Вважаємо, що вежу Муровану було збудовано у другій 

половині ХV ст. 

Оборонні функції виконувала також Богоявленська церква, її північна 

стіна мала товщину 2,8 м, у нижній частині стіни було влаштовано чотири 

бійниці, а у верхній – чотири вузькі вікна з камʼяними готичними 

обрамленнями, які в разі потреби, напевне, також могли виконувати функції 

бійниць [239, с. 48]. Існують дві основні версії часу спорудження 

Богоявленської церкви. Першу версію започаткував Ігнатій Стебельський. У 

творі «Генеалогія княжат на Острогу Острозьких», надрукованому в 1783 р. 

автор повʼязує будівництво «мурованого» храму Богоявлення з імʼям Василя 

Федоровича (Красного) [657, с. 75]. Василь Федорович у 1428 р. одружився з 

Ганкою, родичкою чи вихованкою великого князя Вітовта, а помер у 1461 р. 

[803, с. 94, 307]. Виходить, що Богоявленську церкву було збудовано близько 

середини ХV ст. Цю думку підтримали українські архітектори Г.Н. Логвин, 

О.М. Годованюк [407, с. 194; 235, с. 15–16; 236, с. 80]. 

Другу версію обґрунтував у своєму дослідженні польський 

мистецтвознавець В. Лущкевич у кінці ХІХ ст. Він запропонував більш пізнє 
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датування цегляного храму і повʼязав його спорудження із діяльністю онука 

Василя Красного – князя Костянтина Івановича. А знайдену на руїнах 

Богоявленської церкви дату «1521» пояснює як замір перебудови князем 

Костянтином Івановичем усього замку, а її початком було спорудження церкви 

[657, с. 77]. Цю версію підтримали сучасні дослідники Острогіани [102, с. 10; 

764, с. 115–116].   

Наявні писемні джерела не дають підстав для датування перших 

оборонних камʼяних обʼєктів Острозького замку другою половиною ХІV ст. 

Початок масштабної реконструкції дитинця і заміну деревʼяних укріплень 

камʼяними, вірогідно, слід віднести до часів князя Костянтина Івановича 

Острозького і датувати кінцем ХV – першою третиною ХVІ ст. [323, с. 103]. 

Висловлювалось припущення, що будівництво камʼяного замку в Клевані 

розпочалося в кінці ХV ст. за князя Федора Михайловича Чорторийського [648, 

с. 63; 192, с. 416], а деревʼяні укріплення Клеванського замку могли зʼявитися 

ще при Михайлі Чорторийському у третій чверті ХV ст. [162, с. 109]. Але Т. 

Стецький повідомляє, що батьківський спадок переходить до князя Федора 

Чорторийського після смерті матері у 1498 р. (батько помер раніше, близько 

1480 р. [844, s. 197–198]. Тому роботи по розбудові замку скоріш за все 

розпочалися на початку ХVІ ст. Однак, коли обидві стрільниці були збудовані, 

князь Радзивіл із Олики викликав князя Федора і показав привілей, за яким 

Клеванське городище та навколишні землі належали йому, а Чорторийським, як 

свідчить грамота від 29 грудням 1446 р., Свидригайло надав лише монастир 

Святого Миколи. Тоді Федір Чорторийський переніс свою діяльність до Білева і 

добився від короля Зиґмунта І у 1529 р. привілею на побудову замку, заложення 

міста і запровадження ярмарку [844, s. 197]. Конфлікт було врегульовано у 1555 

р. Іваном, сином князя Федора Чорторийського і узгоджений документ 

затвердив король Зиґмунт ІІ Август. Князям Радзивілам було надано село 

Сільно поблизу Олики, а вони, в свою чергу, передали князям Чорторийським 

Сморжів і Мигорщину (остання включала клеванські землі) [844, s. 199]. 
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Вірогідно, після погодження територіальної суперечки і розпочалися основні 

роботи по розбудові замку в Клевані.  

Підтверджують цей висновок архівні документи, які опрацював П.М. Сас. 

Вони свідчать, що на початку 60-х років ХVІ ст. князь Іван Чорторийський 

розгорнув будівництво камʼяних оборонних споруд в Клеванському замку. 

Організація і проведення всіх будівельних робіт покладалася на найнятого в 

Луцьку шафаря (розпорядника), котрому доручалося «шафовати… роботу муру 

замку». Спочатку загальний кошторис будівництва складав 3000 коп 

литовських грошей. Роботи по спорудженню замку велися кілька років. У 1565 

р. шафар їздив до Луцька з ціллю поміняти 600 талярів на монету Великого 

князівства Литовського «для росходов на шафоване оных робот». Будівництво 

камʼяного замку в Клевані продовжувалось і в 1566 р. [677, с. 51–52].   

Оскільки відсутні писемні джерела, які б дозволили простежити основні 

етапи побудови Корецького замку, але збереглися документальні свідчення ХV 

ст. про Корець [697, с. 497], а в одній із грамот, датованій 1483 р., згадується 

князь Богуш Васильович Корецький [124, s. 82], то, вірогідно, замок у Корці в 

другій половині ХV ст. вже функціонував. Дослідниками висловлено думку, що 

будівництво камʼяного замку розпочав саме князь Богуш Корецький [648, с. 

18]. 

У цьому звʼязку важливим є повідомлення Олександра Гваньїні, що 

Корецький замок був деревʼяний [104, с. 419]. Автор «Хроніки Європейської 

Сарматії» перебував на території Польщі та Великого князівства Литовського з 

1557 р., був на службі в королівській армії як фахівець з фортифікації, брав 

участь у Лівонській війні (1558–1583 рр.). Його твір зʼявився у латиномовній 

версії 1578 р. [104, с. 6, 11]. Повідомлення О. Гваньїні дозволяє зробити 

висновок, що до останньої третини ХVІ ст. основні елементи системи оборони 

Корецького замку були деревʼяними і, вірогідно, лише в кінці ХVІ – на початку 

ХVІІ ст. почалося будівництво камʼяно-цегляного замку. 
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Найбільше інформації про забудову замків містять писемні джерела 

початку ХVІІ ст. Детальний опис Острозького замку знаходимо в дільчому акті 

1603 р. У ньому згадуються різноманітні будівлі житлового і господарського 

призначення, розміщені на дитинці. Поряд із вежею Мурованою були 

розташовані деревʼяні будинок, кухня, колодязь («студня») [117, с. 88, 94]. 

Вздовж західного муру дитинця стояли будинки («домки») [117, с. 88, 94]. На 

пригородку в південно-західній частині знаходився князівський господарський 

двір, у центральній частині були розміщені стайня з подвірʼям, при ній 

друкарня і школа, у східній і північно-західній частинах – двори шляхти [117, с. 

88–89, 94–95]. На князівському господарському дворі згадуються будинок 

кухмістровський із кухнею, спіжарня, лазня, чотири склепи [117, с. 94]. З інших 

джерел відомо, що в межах пригородка стояли церкви Миколаївська, 

Глібобориська, Успенська (Пречистенська) і костел Успіння Богородиці [208, с. 

168–174]. 

Як уже відзначалось, Рівненський замок детально описаний в акті 1620 

р. Він складався з двох частин: з боку міста знаходився північно-східний 

укріплений майданчик, а далі на південний захід був розташований дитинець 

(рис. 130). Майданчик дитинця мав площу близько 0,4 га, а північно-східний 

майданчик був удвічі більшим, його площа 0,8 га. Про систему оборони, 

планування і забудову замку інформує детальний його опис в інвентарі 1620 р. 

[97, s. 126–127]. Входом до замку (власне, до його північно-східного 

майданчика) слугувала велика брама з баштою (рис. 130, 2). Далі ревізори 

повернули наліво і пройшли вздовж паркану (рис. 130, 3) до кута майданчика, 

тут, на розі укріплення, стояла ще одна башта з годинником (рис. 130, 4). 

Поблизу знаходилася церква з дзвоном (рис. 130, 5). Далі, понад парканом, 

були розміщені стайня (рис. 130, 6) і вісім комор (рис. 130, 7). Поблизу 

розташовувались кухня із стебкою (рис. 130, 8) та пекарня (рис. 130, 9). Біля 

пекарні була іще одна брама з міцними ворітьми, на ній знаходилась світлиця 

(рис. 130, 10), до цієї брами прилягав міст через став, ним виїжджали до поля 
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(рис. 130, 11). Біля брами стояв старий дім із сіньми, світлицями, кімнатами, 

спіжарнею, стебкою (рис. 130, 12). Поблизу цього помешкання було девʼять 

комор, дві з яких мали пивниці (рис. 130, 13).  

Потрапити до дитинця можна було проїхавши мостом через оборонний 

рів і вʼїхавши в браму (рис. 130, 14, 15). У самому дитинці розміщувалися ще 

дві окремі пивниці під гонтовим, але не дуже добрим покриттям (рис. 130, 16). 

Біля брами знаходився будинок для урядників (рис. 130, 17), в якому були сіни, 

присінки, ізба, пекарня, комора, стебка. Над невеликою водоймою (саджанкою) 

стояла кухня (рис. 130, 18). Посеред замку була хижа для схову речей (рис. 130, 

19). На ній розташовувалась комора, навколо якої ішов ганок, оперезаний 

тартицями (дошками). Накриті сходи вели до верхнього помешкання 

князівського будинку (рис. 130, 20), а там – спершу до великих сіней, із правого 

боку яких знаходилася велика ізба. Передпокій із великих сіней вів до малих, 

звідси були входи до покою та кімнати. З кімнати був вихід на ганок, яким 

можна було пройти до новозбудованої башточки, оточеної балясами. Звідси 

сіни знову вели до великої ізби, у сінях була комора, з якої був вихід до інших 

сіней. Поруч стояла каплиця, з лівого боку якої двері вели до ізби, а з неї – до 

кімнати. Навпроти була збудована досить велика столова ізба на сім вікон; 

вихід із неї вів до комори, з лівого боку якої двері виводили на ганок, а другі 

двері, мальовані, вели до старої каплиці. Увесь ганок був накритий старими 

гонтами.  

Щоб простежити динаміку будівництва замків у регіоні, їх віднесено до 

чотирьох хронологічних груп за першою згадкою в писемних джерелах. Ці 

групи відображають чотири етапи будівництва замків у регіоні. На першому 

етапі (кінець ХІV–ХV ст.) джерела засвідчують існування шести замків: 

Вишневець, Жаславль, Шумськ, Острог, Рівне, Корець. На другому етапі в 

першій третині ХVІ ст. названі ще чотири замки: Шумбар, Верхів, Жуків, 

Степань. Третій етап (друга третина ХVІ ст., до 1569 р.) відзначається помітним 

зростанням кількості замків, їх вперше згадується пʼятнадцять: Передмірка, 
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Янушпіль, Ляхівці, Білогородка, Сураж, Межиріч (Острозький), Тесів, 

Дорогобуж, Шпанів, Варковичі, Жорнів, Білів, Олика, Берездів, Межиріч 

(Корецький). На четвертому етапі (остання третина ХVІ ст.) джерела 

повідомляють ще про вісімнадцять замків: Андріїв, Вербовець, Вишгородок, 

Ланівці, Дрибова, Матвіївці, Загайці, Рохманів, Ходаки, Глухи, Милятин, 

Тайкури, Томахів, Крупа, Тучин, Сатиїв, Клевань, Дубровиця.  

Наведені дані свідчать про значне зростання чисельності замків у регіоні 

саме в той час, коли спостерігається посилення військової загрози з боку 

Кримського ханату та Османської імперії. Починаючи з кінця ХV ст. українські 

землі потерпали від їх спустошливих нападів. І.О. Ворончук зібрала дані про 

втрати українського населення в результаті татаро-турецької агресії і зробила 

висновок, що писемні джерела з кінця ХV до середини ХVІІ ст. зафіксували 74 

великі походи на українські землі. Дослідниця також висловила думку про 

неможливість підрахувати напади невеликих татарських загонів – чамбулів, що 

відбувалися щорічно, а іноді й декілька разів на рік, оскільки вони 

повторювалися настільки часто, що навіть не завжди занотовувалися [224; 225, 

с. 127].  

В цих умовах створення мережі укріплень на Волині стало справою 

приватних ініціатив власників міст, а не державних структур. Саме існування 

міст було неможливим без міцних укріплень, а замок-фортеця був одним із 

найважливіших елементів їх оборони. Ординці під час походів розраховували 

перш за все на раптовість нападу, непідготовленість населення до оборони і як 

наслідок, паніку та досить слабкий спротив. Але вони уникали штурмувати 

замки, навіть з простими дерево-земляними укріпленнями, зате з досвідченими 

у військовій справі захисниками, забезпеченими зброєю і військовим 

спорядженням. До того ж татарське військо майже не використовувало 

артилерію у своїх походах на українські землі [454, с. 46]. За стінами замкових 

укріплень знаходили захист не лише жителі міста та навколишніх сіл, але й 

регулярні військові підрозділи, якщо чисельність ординців не дозволяла 
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протистояти їм у полі. Так, наприклад, у 1496 р., коли велика перекопська орда 

на чолі з синами Менглі-Гірея вдерлася на Волинь, невелике литовське військо, 

яке очолював князь Костянтин Іванович Острозький, знайшло прихисток у 

Рівненському замку [764, с. 17].   

Споруджуючи замки, майстри-будівельники використовували як 

накопичений уже досвід, так і нові конструктивні форми й принципи, що 

сприяли вдосконаленню їх оборони та захисту. Археологічні дослідження 

підтвердили, що серед ранніх замків басейну р. Горині є такі, що були 

збудовані на городищах давньоруських міст (Жаславль, Острог, Дорогобуж, 

Корець), вони відтворювали планування укріплень попереднього часу і 

складалися з двох частин – дитинця і пригородка (в давньоруський час – 

дитинець і окольне місто). Зазначимо, що в Острозі така планова схема без 

суттєвих змін проіснувала до ХVІІ ст. Про її стійкість свідчать приклади замків 

у Рівному і  Костянтинові, будівництво яких припадає відповідно на другу 

половину  ХV ст. і другу половину ХVІ ст. [116, с. 117–121]. 

З поширенням вогнепальної зброї планування укріплень зазнає змін, 

майданчики замків виокремлюються прямолінійними відрізками ровів та валів і 

набувають правильної геометричної форми. Для прикладу назвемо Рівненський 

замок, збудований у другій половині ХV ст. та Жуківський замок, відомий від 

початку ХVІ ст. У ХVІ ст. суттєво збільшується кількість замків у регіоні, 

окремі з них посилюються камʼяними та цегляними оборонними обʼєктами – 

баштами, брамами, мурами. Однак, як і раніше, в Погоринні переважали 

дерево-земляні замки. Вони в сукупності функціонально складали діючу 

оборонну систему. В басейні р. Горині поряд з потужними комплексами, які 

були своєрідними «вузлами міцності» (Вишневець, Жаславль, Острог, Клевань, 

Корець) існували десятки невеликих замків, всі вони більш чи менш ефективно 

захищали місцеве населення під час ворожих нападів. 

 

 



352 

 

 

4.3. Сільські поселення  

 

До сільських традиційно відносяться усі поселення неміського типу. 

Оскільки замки в пізньому середньовіччі на Волині були характерною 

складовою міських структур, а в селах вони зустрічаються дуже рідко, основну 

увагу звернемо на такі типи сільських поселень як село, дворище і маєток 

(двір). 

Села були найбільш поширеним типом населених пунктів на українських 

землях у пізньому середньовіччі. Наприклад, в писемних джерелах ХІV–ХV ст. 

у регіоні, що розглядається, згадується 111 поселень, з них як село названі 56, 

присілок – 5, дворище – 3, маєток – 4, місто – 3, містечко – 1 (табл. Б26; рис. 

131; 132). Села складалися із селянських дворів («димів»).  

Дворища за писемними джерелами постають переважно як родинні 

колективи, які господарювали на освоєних ними землях. Відомості про 

українські дворища як форми соціально-територіальної спільноти сільської 

людності зʼявляються в документальних матеріалах середини ХІV ст. в 

Галицькій землі [261, с. 111].  

У регіоні, що розглядається, перші писемні згадки про дворища 

відносяться до ХV ст. В 1446 р. великий князь Свидригайло дав князю Михайлу 

Чорторийському помістя в Луцькому повіті над річкою Стублою, що 

складалося з трьох сіл, а саме Алишов (Голишів), Деревʼяне, Деков (Диків), 

дворища Суховись (Сухівці) у верхівʼї р. Радоховки і церковного дворища 

Плескачовського [125, s. 5]. У 1501 р. князь Федір Михайлович Чорторийський 

отримав надання від великого князя Олександра, що включало три дворища в 

Жуківському повіті в Клевані із всім тим, «што здавна к тым дворищом 

слушало» [129, s. 262]   

У 1502 р. великий князь Олександр надав власнику Степаня Семену 

Юрійовичу Гольшанському маєток Головин в Луцькому повіті із путними 

слугами, тяглими людьми й чотирма дворищами (Панфіловським, 
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Янковицьким, Помідаловським і Вовковицьким) [124, s. 123–124]. У документі 

1516 р. в Луцькому повіті згадуються дворище Пʼятигорщина по сусідству із 

двором Здовбиця та два дворища під назвою Костюківщина на протилежному 

березі річки [101, с. 340–341].   

Заснована на принципі вільного займання цілинних земель, дворищна 

система господарювання потребувала як для освоєння території, так і для 

подальшого ведення господарства великої кількості робітників. Що 

численнішим було населення дворища, та більшу територію вдавалося освоїти, 

то міцнішим було господарство в економічному плані [226, с. 219].  

Дворище становило значне за розмірами господарство. Дворища 

охоплювали чималі площі орних земель та угідь, маючи у своєму 

розпорядженні сіножаті, пасовиська, ліси тощо, які надавали можливість 

займатися землеробством і промислами. Для їх опису використовували ту ж 

стандартну формулу, що й для опису земель, приналежних до села. Так, 

наприклад, в документі 1554 р. говориться про введення у володіння дворищем 

Вільгорським «и в люди, и въ поля, и сеножати, и в дубровы, и въ мыта, и в 

бобровые гоны и во все, что к ним прислухаетъ…» [101, с. 35]. 

На думку литуаністів, просторові параметри дворищ коливались у межах 

від кількох десятків до сотень гектарів землі. Зокрема на Волині за 

підрахунками І.О. Ворончук одне дворище охоплювало від 59,72 га орної землі 

(с. Підгайці Луцького повіту, 1528 р.) до 635,4 га ріллі (Нероновське дворище 

Луцького староства, 1552 р.) [226, с. 218]. 

Як свідчать джерела, в ХІV–ХV ст. дворища становили собою складні 

соціально-економічні комплекси. Однак дворища не були вічними і незмінними 

утвореннями. Кожне з них послідовно еволюціонувало через певні етапи 

виникнення і розвитку з наступним відбрунькуванням окремих селянських 

господарств, які, в свою чергу, мали ставати основою створення нових дворищ. 

Інші ж через певні внутрішні та зовнішні чинники розпадалися [261, с. 111–

112]. 
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Терміном двір у правових актах позначали панські або державні маєтки. 

На території Великого князівства Литовського вони набули значного 

поширення в ХVІ ст., в звʼязку із зростанням попиту на продукцію сільського 

господарства [122, с. 539]. Мережа шляхетських дворів-фільварків була 

показником рівня залюднення та господарського освоєння території [148, с. 

124]. 

Двори, як складова маєтків, включали значні земельні площі та людей, що 

там проживали. Так, в грамоті 1526 р. король Зигмунт І підтвердив купівлю 

князем Федором Михайловичем Чорторийським маєтків Суско та Кольнятичі 

«съ пашнями дворными и со всими людми тыхъ имѣний, путными, и данными, 

и тяглыми, и зъ земями всимы, пашными и бортними, и сеножатми, и зъ гаи, и 

лесы, и борты и дубравами, и зъ ловы звериными и пташными, и съ озеры, и зъ 

реками, езы, и зъ рѣчками, и криницами и зъ болоты, съ ставы, съ млыны и их 

вымелки, и зъ бобровыми гоны, и съ службами и входы всими тыхъ людей и 

земль…» [98, с. 4–5]. 

Описи дворів-фільварків містить інвентар ревізії володінь князя 

Олександра Острозького 1620 р., складений перед їх поділом між його дочками. 

Так, наприклад, фільварок в с. Долотче на р. Вілії був огороджений плотом із 

хмизу. Дім складений із дерева і був оббитий сосновими дошками, мав сіни, дві 

білі кімнати, пекарню і комору. Поблизу стояли дві старі кліті, дві стайні, одна 

складена з дерева, а друга – з хмизу. Для виготовлення пива поставлені бровар і 

солодовня. Згадується також сирник. В гумні, куди звозили збіжжя, стодола 

була складена з дерева. В оборі для худоби шопи збудовані з хмизу і покриті 

соломою [117, с. 226]. 

Значно скромнішим був фільварок в с. Мощаниця поблизу Острога на 

правому березі р. Горині. Спочатку ревізори описують дім під соломʼяним 

покриттям, в ньому були сіни, кімната з кахляною піччю і пекарня. Обора 

занедбана, з однією шопою. На подвірʼї була пивниця (льох) і сирник. Поряд 

знаходився сад із вишнями, грушами, сливами  [117, с. 219–220].  
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І зовсім занедбаним виглядає фільварок в с. Вілія: в ньому «жодного 

будування немає, тільки пекарничка мала, соломою вкрита», на подвірʼї 

згадуються ще два голубники та стодола, плетена з хмизу [117, с. 232]. 

Двори мали також монастирі. Опис Пересопницького монастиря 1600 р. 

містить інформацію про дворець і гумно, що знаходились в селі [99, с. 298–

299]. Дворець, вірогідно, мав огорожу, але в документі згадуються тільки 

вʼїздні ворота. В ньому були великий дім, пекарня, а за пекарнею стайня 

рублена, соломою пошита. Інші будівлі, а саме вівчарник із хмизу, хлівець 

дильований для свиней, хлів біля воріт теж були покриті соломою. Гумно було 

огороджене плотом із жердин, мало прості ворота і клуню рублену, накриту 

соломою.   

Проаналізовані вище писемні джерела дозволяють встановити основні 

складові комплексу двору-фільварку: житловий будинок з пекарнею і 

будівлями для схову речей та продуктів (кліті, пивниці); стайня, обора з 

шопами; гумно із стодолою; бровар і солодовня, сирник. 

У період Великого князівства Литовського спостерігається значне 

зростання кількості сільських поселень у регіоні, що розглядається. Для 

підтвердження цього висновку порівняємо число поселень в окремих волостях 

Погориння, згаданих у документальних джерелах ХІV–ХV ст. і ХVІ ст. (табл. 

Б32). Для ХVІ ст. кількість поселень в окремих волостях встановлена за 

поборовими реєстрами 1576, 1577, 1589 рр. [117, с. 47–68; 127, s. 39–47; 708, с. 

416–417]. Наведені дані свідчать, що у двох волостях (Дорогобузька, 

Клеваньска) кількість сіл, згаданих в джерелах зростає в 3,3 рази. В Ровенській 

волості цей показник дещо менший – 2,6. Однією з причин такого 

«відставання», вірогідно є те, що інформація про цей мікрорегіон значно краще 

представлена у писемних джерелах ХІV–ХV ст., в цей час тут згадується 

найбільше поселень – 11, а в поборовому реєсті 1589 р. їх нараховується 29. У 

Степанській волості, навпаки, показник зростання дуже високий (13), бо в 

документах ХІV–ХV ст. знаходимо згадки лише про 3 поселення, а поборовий 
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реєстр 1577 р. фіксує вже 39. Дані по Острозькій волості виявляють важливий 

фактор, який впливав на кількісне зростання поселень у регіоні. В таблиці ми 

порівняли кількість поселень, згаданих у ХІV–ХV ст. (6) і кількість поселень, 

жителі яких платили податок за 1576 р. (28), в той же час, в поборовому реєстрі 

перераховано ще 34 села «від татар спустошені». Якщо б не було цих 

військових погромів, то показник зростання поселень в Острозькій волості 

становив би 10,3, тобто, наблизився б до показника по Степанській волості. 

Дослідження показали, що у пізньому середньовіччі кількість селянських 

дворогосподарств, які складали село, була незначною. Наприклад,  у Київській 

землі в другій половині ХV ст. чимало сіл мали в своєму складі від одного до 

чотирьох селянських дворів. У середині ХVІ ст. незважаючи на розростання 

сіл, ще немало залишалося поселень з невеликою кількістю дворів. На Волині 

по одному-два двори налічувалося в той період в селах Бруховичі, Голешів, 

Свож Луцького повіту [261, с. 78].  

Дані поборових реєстрів 1576–1577 рр. дозволяють проаналізувати 

кількість дворів у селах окремих волостей басейну р. Горині (табл. Б33). Так, 

наприклад, у невеликій Дорогобузькій волості найменше село (Глибочок) мало 

4 двори, а найбільше (Липки) – 37. Середній показник на одне село становить 

12 дворів. Ще більш контрастно виглядає порівняння даних по Олицькій 

волості. Тут є два села, в яких вказано лише по одному двору (Одеради, 

Гремяче), а в найбільшому селі Довгошиях податки платили з 56 дворів. 

Середній показник – 16,5. Подібна ситуація виявляється і в Степанській 

волості: у Сваринях зафіксовано два двори, а в Городці – 62. Середній показник 

– 15. Найвищий середній показник отримано для Острозької волості – 21,5 

дворів на одне село. 

У середній течії р. Горині на Волинській височині та в прилеглих 

поліських районах обстежено 76 сільських поселень кінця ХІV–ХVІ ст. (табл. 

Б34). Більшість поселень розташовані на берегах річок і струмків, тобто 

відносяться до прирічкового типу. Наприклад, поселення ХV–ХVІ ст. у с. 
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Бродів Острозького району знаходиться на лівому корінному березі р. Горині, 

на терасі заввишки 5–6 м над заплавою (рис. 85, 1). Археологічні матеріали, 

переважно давньоруські і пізнього середньовіччя, зустрічаються в підйомному 

матеріалі та виявлені під час зачистки берегового урвища на території від 

церкви с. Бродівське до залізничного мосту (340 м) і в глиб тераси приблизно 

на 70–100 м. Загальна обстежена площа пам’ятки складає до 3 га. 

Шурфуванням встановлено, що культурні нашарування на цій території мають 

потужність до 2 м і містять знахідки всіх археологічних періодів, починаючи 

від мідного віку [59, с. 35, 37, 43–44]. Поселення уперше згадується в документі 

1385 р., коли Чурило Бродовський записав Бродів князю Федору Даниловичу 

Острозькому [124, s. 2]. Його названо також у документі 1542 р., а в 

поборовому реєстрі 1576 року в селі вказано 28 дворів [117, с. 35, 54]. В 

археологічній колекції є кераміка ХV ст., але переважають знахідки ХVІ–ХVІІ 

ст. Вірогідно, обстежена ділянка, це лише частина території, яку займало село в 

кінці пізнього середньовіччя.    

Подібну топографію має поселення поблизу с. Решуцька Рівненського 

району. Воно знаходиться на мисоподібних виступах лівого берега р. Горині, їх 

висота над заплавою 3,5–5 м (рис. 86, 2). Знахідки ХVІ–ХVІІ ст. зібрані на двох 

сусідніх ділянках розмірами 150×150 м і 160×70 м. У береговому урвищі 

простежені котловани заглиблених обʼєктів цього часу [40, с. 50].  

На протилежному березі р. Горині, в с. Волошках, сліди 

пізньосередньовічного поселення зафіксовані на лагідних південному і 

східному схилах мисоподібного виступу корінного берега р. Горині (рис. 86, 1). 

Матеріали ХVІ–ХVІІ ст. зібрано на площі близько 0,5 га [40, с. 43–44; 50, с. 26]. 

Це східна частина сучасного с. Волошки, а раніше тут знаходилось с. Коптовичі 

(включене до Волошок у 1985 р.). Коптовичі вперше згадуються в писемних 

джерелах у 1545 р. [619, с. 32]. 

На невисокому мисоподібному виступі лівого берега р. Усті виявлено 

поселення поблизу селища Квасилів Рівненського району (рис. 87, 1). У 
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підйомному матеріалі на площі близько 2 га трапились уламки посуду ХV–ХVІ 

ст., празькі гроші із розораного скарбу [40, с. 23]. Квасилів вперше згадується  в 

документі 1445 р. [697, с. 472]. 

У селі Великий Житин Рівненського району культурний шар ХV–ХVІ ст. 

простежено на трьох ділянках. Найбільша знаходиться в центральній частині 

села, на невисокому мисі лівого берега струмка (рис. 88, пункт 7). Розміри 

обстеженої тут ділянки 770×65 м. Дві невеликі ділянки з культурним шаром 

пізнього середньовіччя виявлені в південній (рис. 88, пункт 6) і східній 

частинах села (рис. 88, пункт 4). Їх розміри 35×15 м та 115×56 м. Житин 

Великий і Малий вперше згадуються в документі 1507 р. [125, s. 42]. 

В окремих регіонах давньої Русі в ХІV–ХV ст. і пізніше поширюється 

водороздільний тип сільських поселень [311, с. 63; 455, с. 26]. Зміни в 

топографії поселень простежуються, зокрема, на Лівобережжі Середнього 

Подніпровʼя на території Чернігівської землі. Проведені дослідження в 

межиріччі нижньої Десни і Дніпра та в Чернігівському Задесенні виявили, що 

більшість поселень післямонгольського часу знаходяться у заплавах річок та 

боліт [191; 694]. Однак на території Дніпровського Правобережжя сільські 

поселення продовжують існувати в тих самих умовах, що й у домонгольський 

час [317]. У басейні р. Горині суттєвих змін у топографії поселень 

післямонгольського часу не спостерігається. Зазначимо, що під час 

археологічних обстежень на 65 поселеннях другої половини ХІV–ХVІ ст. 

(85,5% від усіх обстежених) виявлено також культурний шар ХІІ–ХІІІ ст. Тобто 

топографічні умови розміщення пізньосередньовічних поселень у регіоні 

практично не змінилися в порівнянні з домонгольським періодом. 

Більш детально планувальну структуру волинського села XV–XVI ст. 

розглянемо на прикладі Пересопниці. Збереглися документальні джерела другої 

половини XVI ст., які містять цінну інформацію про село, крім того в результаті 

багаторічних досліджень памʼяток на території Пересопниці сформована значна 

база археологічних джерел литовського періоду.   
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Після монгольських погромів середини ХІІІ ст. знову повідомлення про 

Пересопницю і монастир Різдва Пречистої Богородиці з’являються у писемних 

джерелах другої половини ХV ст. У документах датованих 1467 р. і 1495 р. 

згадується «ігумен пересопницький Іларіон» [698, с. 139]. 12 вересня 1499 р. 

датований лист польського короля Олександра луцькому і кам’янецькому 

старості Семенові Юрійовичу з наказом ввести у володіння монастирем 

Пречистої Богоматері княгиню Марію Чорторийську [698, с. 139]. Грамотою від 

18 лютого 1526 р. король Зиґмунт І надав князю Федору Михайловичу 

Чорторийському Пересопницький монастир «и зъ землями пашными и 

бортними и съ сеножатми, и со всимъ съ тымъ, што зъ вѣку къ тому монастирю 

прислухало» [98, с. 3–4]. 

Найбільш інформативними джерелами є запис князя Юрія 

Чорторийського від 5 грудня 1595 року, даний сестрі його Олені Горностаєвій 

на маєток Пересопницю, з тим щоб доходи з цього маєтку були використані на 

утримання Пересопницького монастиря [98, с. 472–478] та інвентар 

Пересопницького монастиря і села Пересопниці від 25 жовтня 1600 року, 

складений колишнім його ігуменом Симеоном Косовським при передачі 

монастиря своєму наступнику ігумену Макарію Созанському [99, с. 294–300]. 

Важливу інформацію містять також фундушевий лист від 10 травня 1596 року, 

даний Оленою Горностаєвою, уродженою княжною Чорторийською, 

Пересопницькому монастирю [98, с. 490–499] та скарга ігумена 

Пересопницького монастиря Варсонофія від 17 листопада 1605 року [99, с. 361–

364]. 

Документальні джерела свідчать, що в 1577 р. в Пересопниці було тільки 

5 димів (окремих господарств) і 2 городники, а в 1583 р. – 4 дими і 8 городників 

[127, s. 47, 88]. В інвентарі 1600 р. названо 18 голів селянських господарств [99, 

с. 299]. 12 з них мали кожен по пів волоки землі. Волока – стандартна за 

розмірами земельна ділянка, на Волині вона дорівнювала приблизно 24 га [226, 

с. 221]. Ще два господарі разом мали пів волоки, а інші два мали огород і по 
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днині поля. Названі також Сенко лісничий і Тиміш, який повинен був 

доглядати за пасікою. Один із підданих монастиря, Петрушко Євдоким, мав у 

себе монастирські риболовні снасті (тригубицю) і повинен був ловити рибу на 

потреби монастирські.  

Оскільки археологічні дослідження середньовічних поселень на території 

Пересопниці проводяться від середини 70-х років ХХ ст., то сформовано значну 

джерельну базу для вивчення планування села ХІV–ХVІ ст. Матеріали періоду 

Великого князівства Литовського зібрано В.С. Терським під час розкопок на 

дитинці поблизу Миколаївської церкви (рис. 133, 1). У 1977 р. тут було 

виявлено рештки наземної будівлі з розвалом печі та керамічним посудом ХV 

ст. [71, с. 7]. У 2012 р. в ході проведення рятівних робіт у центральній частині 

села (рис. 133, 2) досліджено будівлю другої половини ХV – початку ХVІ ст. і 

два поховання другої половини ХVІ ст. [51; 610, с. 310–311]. Підйомний 

матеріал ХV–ХVІ ст. зібрано також на інших ділянках в селі та на його 

окраїнах (рис. 133, 3–8). В колекції археологічних знахідок з розкопок 1986 р. 

на дитинці поблизу Миколаївської церкви зберігається вінце горщика, яке може 

бути датоване кінцем ХІІІ – першою половиною ХІV ст. Тим же часом 

датований керамічний комплекс із засипки котловану будівлі № 1, відкритої 

С.В. Терським у 1997 р. в урочищі Замостя [722, с. 82–84]. Встановлено, що 

культурний шар ХV–ХVІ ст. на території села простежується не суцільним 

масивом, а лише на окремих ділянках, найбільша з них знаходиться в 

центральній частині села, її площа близько 3 га (рис. 133, 2, 3), значні за 

площею ділянки окреслені біля Миколаївської церкви (рис. 133, 1), в урочищах 

Загребля (рис. 133, 5) та Мигор (рис. 133, 8), а невеликі ділянки, площею 0,3–

0,5 га виявлені в північній частині села (рис. 133, 4), біля кладовища (рис. 133, 

6), у південній частині урочища Пастівник (рис. 133, 7). Відстань між крайніми 

південно-східною ділянкою (Мигор) і північно-західною (Загребля) становить 

1700 м, а відстань між дитинцем і Пастівником – 600 м. 
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Дискусійним залишається питання про місце розташування 

Пересопницького монастиря Різдва Пресвятої Богородиці [726; 577]. 

Дослідниками запропоновано три варіанти його локалізації. В кінці ХІХ ст. 

було висловлено думку, що монастир знаходився на ділянці поблизу 

Миколаївської церкви, яка стоїть в західній частині мисового майданчика 

городища (рис. 133, 1) [368, с. 41]. В.Б. Антонович вважав, що це городище є 

рештками укріплення, збудованого князями Чорторийськими для захисту 

заснованого ними монастиря [138, с. 154]. В наш час думку про таке місце 

розташування монастиря підтримали О.М. Годованюк [240, с. 41], С.В. 

Терський [726, с. 107].  

Але одночасно з В.Б. Антоновичем у Пересопниці працювала його 

дружина К.М. Мельник, вона у кінці ХІХ ст. проводила розкопки на курганних 

могильниках біля сіл Пересопниця, Білів, Старожуків. Дослідниця не 

погодилась із В.Б. Антоновичем відносно датування городища в Пересопниці 

литовсько-польською добою і стверджувала, що саме на цьому городищі була 

резиденція удільних князів у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. [432, с. 533]. Вона 

також зауважила, що монастир (вона назвала цей монастир Святого Михайла) 

знаходився на північній окраїні села (рис. 133, 5) [432, с. 534]. 

Ще одну версію розташування монастиря запропонував О. 

Цинкаловський. Він проводив археологічні дослідження в Пересопниці у період 

між двома світовими війнами і висловив здогад, що монастир слід шукати на 

урочищі Пастівник, де зберігся давній кам’яний хрест і виорювали камʼяні 

надгробки на території старого кладовища (рис. 133, 6) [783, с. 225]. 

Зібрані нові археологічні джерела дозволили автору запропонувати свою 

точку зору на локалізацію монастиря, [584, с. 67–68]. Під час розкопок у 2012 р. 

на ділянці М.В. Федоришина в центральній частині села (рис. 133, 2) 

досліджено будівлю № 1 кінця ХV – першої чверті ХVІ ст. та два поховання 

другої половини ХVІ – початку  ст. ХVІІ ст. Будівля № 1 – це одна з небагатьох 

сільських будівель пізнього середньовіччя, розкопаних на Волині. Вірогідно, це 
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рештки наземного будинку, що мав заглиблену частину (підкліт). Аналогії йому 

знаходимо серед житлових споруд ХV–ХVІ ст., досліджених у Дубно, Острозі, 

Рівному. Викликають інтерес також зібрані в культурному шарі матриці та інші 

речі, повʼязані з ювелірним ремеслом. Такі знахідки не характерні для місця, де 

знаходився селянський двір, а от в монастирі ювелір міг працювати. До того ж 

у другій половині ХVІ ст. на цій ділянці замість житлово-господарських 

обʼєктів зʼявляються захоронення за християнським обрядом. Вірогідно, десь 

поряд стояла церква. Тому припускаємо, що саме на цій території слід 

локалізувати Пересопницький монастир Різдва Пресвятої Богородиці. 

Відзначимо, що ділянка знаходиться на роздоріжжі, поряд проходить основний 

шлях через Пересопницю (з південного сходу на північний захід), він виводить 

до греблі Жуківського ставу, по якій з давніх часів переїздили через р. Стублу. 

А повернувши в центрі села на захід, можна дістатися до городища, де, 

вірогідно, знаходився монастирський господарський двір.  

Археологічні джерела свідчать, що в ХV–ХVІ ст. сільські садиби чи 

групи садиб у Пересопниці були розташовані на значній відстані одна від одної 

і розкидані на великій території вздовж р. Стубли. Крім того, в селі знаходився 

монастир Різдва Пречистої Богородиці, монастирський двір (дворець), корчма, 

млин [99, с. 294–300].  

У записі князя Юрія Чорторийського 1595 р. детально описані межі 

земельних угідь, що належали до с. Пересопниці. Цінність цієї інформації 

визначається ще й тим, що низка обʼєктів, згаданих як межові (антропогенного 

походження і природні) можуть бути досить надійно локалізовані за допомогою 

картографічних джерел ХІХ–ХХ ст. і завдяки археологічному обстеженню 

території. Це окремі кургани і курганні могильники, дороги, русла рік, стави і 

греблі, природні підвищення. 

Опис територіальних меж починається із північно-західного рубежу, який 

відділяв землі Пересопниці від земель с. Білева: «…почавши від ставу 

Білівського на р. Стублі, від гребельки старої, на гору полем до курганів, 
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пускаючи ті кургани, їдучи від ставу, вліво до Білева і берег курганів, їдучи до 

дороги, що з Жукова і з Пересопниці пролягає до Білева, і через дорогу на 

долину, через болітця в полях, по горах і по долинах, під запуст 

Пересопницький, пускаючи його вправо лавою…» [98, с. 474–475].  

На військовій карті 1939 р. (топографічна зйомка 1889 р) показані 

Білівський став і курганний могильник (рис. 134, 1) згадані в записі 1595 р., 

слід також відмітити, що на військовій топографічній карті, підготовленій у 

1950, 1951 рр. (масштаб 1:25000) показано кордон між тодішніми Рівненським і 

Клеванським районами, який на цій ділянці відповідає вказаному у записі 1595 

р. і на нашу думку, повторює північну межу земель, що належали до 

Пересопниці. Ця лінія розмежування має довжину із заходу на схід 7,25 км, від 

р. Стубли до долини, де кордон 40-х років ХХ ст. між районами різко повертає 

на північ (рис. 134, 2). Цю долину ми визначаємо як вірогідне місце, де 

проходив східний рубіж земель Пересопниці (рис. 134, 3). У записі 1595 р. 

сказано: «…аж до долини, в якій доріжка із Бронників до Ясининич іде; а там 

границя прийшла Понебельська, і, тою доріжкою їдучи, вправо до дороги, 

котра з Понебеля до Макотертів іде до ґрунту Макотертського…» [98, с. 475]. 

Вжите слово «доріжка» свідчить, що це був не важливий шлях, а якась 

другорядна дорога чи навіть стежка. В інших випадках у тексті документа 

вживається слово «дорога». 

Далі описується південний рубіж земель Пересопниці, із сходу на захід 

(рис. 134, 4): «а тою дорогою, пускаючи ґрунти Макотертські вліво, а вправо 

Пересопницький і на долині, пустивши тую дорогу вліво до Макотерт, управо 

через гору до Шостакова їдучи, до лави, що ґрунти Макотертські і 

Шостаковські від Пересопницького ґрунту ділить; тою лавою через дорогу, що 

йде з Макотерт до Білева, пускаючи ґрунт Шостаковський уліво, а в право 

Пересопницький, аж до ставу Пересопницького…» [98, с. 475]. 

Виходить, що кордон проходив спочатку по основній дорозі із Понебля 

до Макотертів (рис. 134, 3), а далі на долині відхилявся на північний захід і 
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піднімався на гребінь височини, потім перетинав дорогу з Макотерт до Білева 

(рис. 134, 4) і продовжувався на захід до Пересопницького ставу (рис. 134, 5). 

Біля Пересопницького ставу, в долині р. Омелянівки, кордон повертав на 

південь і проходив по правобережній частині р. Омелянівки: «…їдучи до 

Шостакова берегом, над ставом Пересопницьким, пускаючи берег, сіножаті і 

поле вліво до Шостакова, а болото над ставом вправо до Пересопниці, і 

минувши криницю і старе греблище, аж до сіножаті і до острівка на болоті, що 

здавна до Шостакова косили, від того острівка через болото і через річку, на 

котрій став Пересопницький є, аж до лави, котра на другій стороні річки ґрунт 

Пересопницький від Шостаковського ґрунту ділить…» [98, с. 475]. 

Тут, на заплаві р. Омелянівки, важливим орієнтиром є острівок на болоті, 

очевидно, це підвищення в урочищі «Шустакувський горб» (рис. 134, 6), під час 

обстеження в 2010 р. на ньому виявлено сліди енеолітичного поселення [41, с. 

43–45]. Від цього підвищення кордон повертає на південний захід, перетинає 

русло р. Омелянівки, піднімається на гребінь височини до дороги із Верхова і 

Макотерт до Пересопниці (рис. 134, 7), проходить на південний схід і повертає 

вправо на дорогу із Шостакова до Милостова (рис. 134, 8) і «їдучи до 

Милостова на гору до дороги, що проходить з Милостова до Пересопниці і 

через ту дорогу у долину понад курганом, на якому камʼяний хрест на ґрунті 

Пересопницькому стоїть і тою долиною аж до ставу Новоставського, звідти 

берегом над самим ставом, мимо греблі Новоставської і над ставом 

Жуковським аж до греблі Пересопницької…» [98, с. 475].  

Більшість згаданих у цьому фрагменті документа орієнтирів збереглися 

до нашого часу: стави Новоставський і Жуківський, гребля Пересопницька 

(рис. 134, 10). Дискусійним залишається лише місце розташування кургану з 

камʼяним хрестом на ґрунті Пересопницькому, цей обʼєкт не зберігся і не 

виявляється чітко за картографічними матеріалами, тому нами вказане його 

вірогідне місцезнаходження (рис. 134, 9). 
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Узагальнюючи отриману інформацію, перш за все відзначимо, що землі с. 

Пересопниці вузькою смугою були витягнуті із заходу на схід, від заплави р. 

Стубли вглиб корінного берега. Лише на південь від с. Пересопниці ця смуга 

продовжувалася вздовж р. Стубли до земель с. Милостова. Прибережна частина 

земель с. Пересопниці з півночі на південь мала протяжність 4 км, далі на схід 

від села ширина її коливалася від 1 до 1,5 км, а довжина із заходу на схід 

дорівнювала 7,5 км.  

За нашими підрахунками, загальна площа земель с. Пересопниці на 1595 

р. становила 950–960 га. Найбільш придатними для рільництва були землі, що 

знаходились вздовж правого берега р. Стубли. Це ділянки корінного берега із 

лагідними схилами. Загальна їх площа обраховується у 190–200 га (близько 

20% від усієї площі). Далі на схід місцевість горбиста, з глибокими долинами та 

крутосхилами. Ці території, очевидно, були вкриті лісом. І на сьогодні в східній 

частині визначених нами земель с. Пересопниці збереглася ділянка лісу 

площею 260 га. Але в ХVІ ст. ліси займали більші території, на землях 

Пересопниці, вірогідно площа під лісом становила близько 350 га (36%). Інші 

землі могли використовуватись також під сіножаті та пасовиська, як і ділянки 

на заплавах рік і струмків. Площа заплавних земель в долині рік Стубли і 

Омелянівки, що належали до Пересопниці, визначається нами в 90–100 га 

(10%). Залишається ще близько 300 га земель, частина з яких могла 

використовуватись як орні землі, частина – як пасовиська і ділянки лісу. 

За описом монастиря 1600 року 18 пересопницьких селянських 

господарств мали земельні наділи загальною площею близько 7 волок [99, с. 

299]. Оскільки волока складала близько 24 га, то виходить, що у користуванні 

селянських господарств було 150 га земель. Крім того, якась частина земель 

належала до монастирського двору-фільварку і використовувалась як орні 

землі, для городу та саду. Але все одно лишалися вільні землі, які 

забезпечували можливе зростання кількості селянських господарств у 

майбутньому.    
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Спираючись на визначені кордони с. Пересопниці можна окреслити 

також територію, що відносилась до сусіднього с. Шостаків. Землі Шостакова 

знаходились на обох берегах р. Омелянівки, з півночі, заходу і південного 

заходу межували із пересопницькими, із півдня – із землями с. Милостів, із 

сходу – із землями с. Макотерти. Площа земель с. Шостакова – 400–450 га. Це 

вдвічі менше, ніж у Пересопниці. Шостаків відносимо до групи малих сіл, за 

поборовим реєстром 1577 р. в ньому згадано лише 5 дворів [127, s. 47]. 

Як свідчать писемні джерела, поширеними типами сільських поселень у 

період Великого князівства Литовського на Волині були село, дворище і маєток 

(двір). Перші писемні згадки про дворища на Волині, в тому числі і в басейні р. 

Горині відносяться до ХV ст. Свідчення документальних джерел дозволяють 

характеризувати їх переважно як родинні колективи, які господарювали на 

освоєних ними землях. Терміном двір у правових актах позначали панські або 

державні маєтки. Основними складовими комплексу двору-фільварку були: 

житловий будинок з пекарнею і будівлями для схову речей та продуктів (кліті, 

пивниці); стайня, обора з шопами; гумно із стодолою; бровар і солодовня, 

сирник. 

Характеристика сіл регіону, що розглядається, базується не лише на 

письмових джерелах, але й на матеріалах археологічних досліджень. В 

означений період спостерігається значне зростання кількості сільських 

поселень в басейні р. Горині. Такі ж тенденції простежуються на всій території 

Волинської землі. В порівнянні з даними за ХІV–ХV ст., у ХVІ ст. в розрізі 

окремих волостей  показники зростання кількості поселень становлять від 2,6 

разів (Ровенська волость) до 13 разів (Степанська волость). Суттєво 

відрізнялась і кількість селянських дворогосподарств, які складали село. 

Поборові реєстри третьої чверті ХVІ ст. зафіксували в окремих селах лише 1–4 

двори і в той же час в найбільших селах вказано 56–62 двори. Середні 

показники кількості дворів у одному селі в розрізі окремих волостей складали 

від 11,9 (Клеванська волость) до 21,5 (Острозька волость).  
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За результатами археологічних обстежень встановлено, що топографічні 

умови розміщення пізньосередньовічних неукріплених поселень у регіоні 

практично не змінилися в порівнянні з домонгольським періодом. Середні (10–

25 дворів) та великі села займали значні території на берегах рік і струмків. 

Наприклад, розміри Пересопниці у ХVІ ст. становили близько 1700×600 м, а 

Великого Житина – 700×800 м. Однак культурний шар ХV–ХVІ ст. на території 

цих сіл простежується не суцільним масивом, а лише на окремих ділянках, там 

де знаходились садиби. А ділянки без культурного шару, очевидно, 

використовувались як сільськогосподарські угіддя та для інших господарських 

потреб.  

За документом 1595 р. відтворено кордони земель, що належали селу 

Пересопниці. Вони вузькою смугою були витягнуті вздовж берега р. Стубли із 

півдня на північ і так само із заходу на схід, від заплави ріки вглиб корінного 

берега. Прибережна частина земель с. Пересопниці з півночі на південь мала 

протяжність 4 км, далі на схід від села ширина її коливалася від 1 до 1,5 км, а 

довжина із заходу на схід дорівнювала 7,5 км. За нашими підрахунками, 

загальна площа цих земель у другій половині ХVІ ст. становила 950–960 га. З 

них площа угідь, найбільш придатних для рільництва складає 190–200 га 

(близько 20% від усієї площі), ліси займали близько 350 га (36%). Інші землі 

могли використовуватись під сіножаті та пасовиська, як і ділянки на заплавах 

рік і струмків.  

Очевидно, на Волинській височині, де умови для розвитку сільського 

господарства більш сприятливі, ніж в поліських районах, земельні угіддя 

багатьох сіл були менші, ніж визначені для Пересопниці. Наприклад, площа 

земель с. Шостакова складала близько 400–450 га. Навпаки, в поліських 

районах ресурсна зона окремих сіл могла становити 3–5 тисяч гектарів і більше.    
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4.4. Житлові будівлі 

 

Під час археологічних робіт у басейні р. Горині досліджено рештки 10 

пізньосередньовічних жител (табл. Б35), їх виявлено як на території тогочасних 

міст (Дорогобуж, Острог, Рівне) так і в сільській місцевості (Пересопниця). 

Найбільше жител розкопано в Острозі (чотири), на інших памʼятках відкрито 

по дві будівлі. Всі вони були наземними і більшість з них збудовані над 

чотирикутним підвальним приміщенням – підклітом.  

Однак, як свідчать матеріали, отримані в інших районах Волині, зокрема 

в басейні р. Стир, на ранньому етапі, в ХІV–ХV ст., у селах ще були поширені 

житла-напівземлянки. Рештки такої будівлі (житло № 11) досліджено на 

поселенні поблизу с. Хрінники в урочищі Високий Берег [346, с. 296–299]. Вона 

мала чотирикутний у плані котлован розмірами 3,5×3,6 м, а також заглиблений 

у ґрунт коридор завдовжки 2,7 м і завширшки до 1,9 м (рис. 135). Глибина 

котловану 0,8–1,0 м від рівня виявлення, він був орієнтований кутами за 

сторонами світу. Земляні стінки котловану вертикальні, долівка глиняна, 

утрамбована, поглиблювалась в центральній частині котловану. У верхній 

частині південно-східної стіни, на 0,55 м нижче рівня виявлення котловану, 

зафіксовано уступ завширшки 0,2–0,25 м. Вздовж південно-західної стінки його 

не простежено, а вздовж північно-західної він слабко виражений.  

У стінках котловану житла були влаштовані дві ніші та дві невеликі 

полички. Ніша, вирізана у східному куті, округла в плані, її діаметр 0,6 м, 

висота склепіння 0,3 м. Відкрита у північно-західній стінці ніша округла в 

плані, її діаметр 0,25 м, висота склепіння 0,2 м. Поличка за піччю напівкругла в 

плані, розмірами 0,35×0,25 м. Прямокутна в плані поличка, влаштована у 

південно-західній стінці мала розміри 0,55×0,25 м. 

Вздовж південно-західної стіни котловану виявлено велику яму, 

заглиблену в долівку житла. Вона неправильної чотирикутної форми із 

заокругленими кутами, розмірами 2,45×1,1 м. Стінки ями слабко нахилені та 
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звужувалися до дна, воно нерівне, найбільш заглиблене у центральній частині, 

на 0,7 м від рівня долівки. Яма була заповнена сірим ґрунтом із включенням 

шматків печини, вуглин, тут трапились численні уламки гончарних горщиків, 

вони перепалені, вірогідно, це сліди їх використання для приготування їжі в 

печі.   

Піч була побудована на рівні материкової долівки у північному куті 

котловану, її розміри 1,25×1,2 м. Стінки печі збиті з суглинку, але він не 

однорідний, розділений тонкими прошарками дрібних фрагментів печини з 

включеннями уламків гончарного посуду. Стінки печі збереглися на висоту 

0,65 м від рівня долівки, товщина бокових стінок – 0,28–0,3 м. Нижній (ранній) 

черінь був влаштований в овальному в плані заглибленні, вирізаному в долівці, 

розмірами 0,6×0,85 м. Шар підмазки раннього череня був зруйнований і 

зберігся лише шар рихлої перепаленої глини, він перекривав тонкий шар 

попелу і вугілля. Під час ремонту печі використали деревʼяний каркас, від 

нього збереглися ямки від кілків діаметром 7–9 см, а на внутрішній стінці печі 

простежено вертикальні жолобки – відбитки кілків. Верхній (пізній) черінь 

значно менший, адже тильна частина раннього череня була перекрита під час 

ремонту поновленою стінкою печі. Пізній черінь був підмазаний шаром міцно 

випаленої глини, його розміри 0,6×0,6 м. 

Біля північно-східної стіни котловану знаходився вхідний коридор – це 

заглиблення неправильної чотирикутної форми, його глибиною 0,3–0,7 м від 

рівня виявлення житла. Дно коридору трьома сходинками знижувалось на 

південний захід, до котловану житла. За межами південно-східної стінки 

коридору простежено чотирикутне заглиблення розмірами 0,9×0,65 м, дно його 

знаходилось на 0,3 м вище дна коридору, а в центрі виявлено овальну в плані 

стовпову ямку розмірами 0,28×0,2 м і завглибшки 0,2 м.  

Кераміка із заповнення котловану житла № 11 та знахідка срібної монети 

Великого князівства Литовського типу «спис з хрестом» / «тамга» дозволяють 

датувати будівлю кінцем ХIV – першою половиною ХV ст. [346, с. 299]. 
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Виявлені в стінках котловану житла № 11 полички та ніші вказують на те, 

що котлован будівлі не мав суцільної деревʼяної обшивки, а значить стіни 

наземної частини житла були поставлені на рівні давньої денної поверхні за 

межами котловану. Вірогідно, це був «пʼятистінок», тобто двохкамерна 

будівля, яка складалася із сіней та жилого приміщення (рис. 135, 2, 3). 

Житло № 11 з поселення в урочищі Високий Берег поблизу с. Хрінники 

має багато спільного з житлами ХІІ – початку ХІІІ ст., які були досліджені на 

цьому ж поселенні. Вони також мали чотирикутні котловани, в одному з кутів 

знаходилась глинобитна піч, збудована на деревʼяному каркасі. У двох 

давньоруських житлах (№ 7, 10) простежено заглиблені входи-коридори [346, с. 

292–296]. 

Напівземлянки були основним типом словʼянського житла від раннього 

середньовіччя. Їх продовжували використовувати на території Південної Русі в 

ХІ – першій половині ХІV ст. Зокрема, в Погоринні напівземлянки ХІІ–ХІІІ ст. 

досліджувались у Дорогобужі, Пересопниці, Острозі. Значно менше  інформації 

про напівземлянки другої половини ХІІІ – першої половини ХІV ст. Вірогідно, 

серединою ХІІІ ст. датується будівля № 1, розкопана С.В. Терським у 1997 р. на 

урочищі Замостя поблизу Пересопниці [722, с. 82–84]. До другої половини ХІІІ 

– першої половини ХІV ст. слід віднести напівземлянки № 1 і № 9, відкриті на 

поселенні в урочищі Гнідавська Гірка поблизу Луцька [304, с. 76–78]. 

Важливим критерієм аналізу пізньосередньовічних наземних житлових 

будівель басейну р. Горині є їх вертикальний (на житлових або нежитлових 

підклітках) та горизонтальний (одно-, дво- або багатокамерні) розвиток. Наявні 

археологічні джерела дозволяють проаналізувати вертикальний розвиток 

будинків, а для характеристики їх планування нами використані документальні 

джерела.  

Сліди наземної будівлі періоду Великого князівства Литовського, що не 

мала котловану (підкліту), відкриті В.С. Терським у 1977 р. в с. Пересопниця на 

північний захід від Миколаївської церкви. Їх вдалося простежити на глибині 
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1,0–1,35 м від сучасної денної поверхні у вигляді шару ґрунту, насиченого 

деревним вугіллям, керамікою та, як зазначено у звіті, «матеріалами з розвалу 

печі» [71, с. 7–8]. У цьому шарі знайдено уламки сіро-глиняних високоякісних 

гончарних горщиків ХV ст., а поблизу в культурному шарі трапився уламок 

подібного горщика повного профілю. Розміри ділянки, на якій виявлено сліди 

будівлі, близько 3,5×3,5 м. 

Залишки наземних будинків із заглибленими частинами (будинки на 

підклітах) досліджувались у Пересопниці (рис. 136, 1) Рівному (рис. 136, 2), 

Дорогобужі (рис. 137), Острозі (рис. 138). В ряді випадків у котлованах 

простежено потужний шар руйнації верхньої наземної частини будівлі з 

рештками зруйнованої печі та різноманітними побутовими речами. Самі ж 

заглиблені приміщення, очевидно, використовувались для господарських 

потреб.  

Інформацію про будинки на підклітах на майданчиках волинських замків 

знаходимо в документальних джерелах ХVІ ст. Великий будинок на підкліті 

описано в інвентарі Кременецького замку 1545 р. [114, с. 198], в описі 

Боремельського замку 1573 р. відмічено, що будинок мав чотири підкліти [100, 

с. 239]. Будинок на підкліті згадано також  в описі цього ж замку 1592 р. [146, с. 

26]. 

У Дорогобужі на дитинці в житлі № 16, яке датується ХV – початком ХVІ 

ст., у верхній частині заповнення котловану простежено потужні нашарування 

руйнації наземної частини будівлі [547, с. 223–226]. Чітко виділяються два 

шари з рештками деревʼяних конструкцій, вони згнили і втратили форму, але в 

окремих випадках вдалося визначити, що це були колоди. У проміжку між 

цими двома шарами знаходився розвал печі – це прошарок материкового 

суглинку з включенням шматків печини, уламків цегли-пальчатки, керамічних 

кахлів, посуду (рис. 137, 1, 2, 3). Саме цей прошарок містив найбільше речових 

знахідок. Очевидно, що шар дерева нижче розвалу печі слід повʼязати із 

перекриттям між підвальним і наземним приміщеннями будинку, а шар дерева 
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над розвалом печі – це рештки деревʼяних конструкцій наземної частини 

будинку. 

Під час дослідження в Острозі на проспекті Незалежності, 3 котловану 

будівлі № 57, датованої серединою ХVІ ст., виявлено прошарки, насичені 

попелом, перепаленим ґрунтом, шматками печини, великою кількістю 

фрагментів кераміки та різноманітних речей (рис. 138, ж) [585, с. 104–106]. Із 

керамічних виробів тут зібрано уламки посуду, кахлі та інші прикраси печі 

(рис. 25–28). 

Котловани досліджених жител прямокутні, розмірами від 3,2×2,7 м до 

4,2×3,85 м. Значно більшим був лише ранній котлован будівлі № 57 з Острога, 

його розміри близько 5,3×4,6 м. Глибина котлованів від рівня виявлення 

найчастіше становила 0,8–1,1 м, але будівлі з Дорогобужа та Острога мали 

котловани завглибшки близько 2 м (рис. 142; 143). 

Деревʼяна обшивка стін котловану виявляється завдяки простеженим 

стовповим ямам та заглибленням вздовж стін. У будівлі № 8 з розкопу в 

Острозі на вул. Академічній, № 12 (територія пригородка замку князів 

Острозьких) на дні котловану розмірами 3,2×2,95 м розчищені стовпові ями в 

кутах і на середині довжини західної та східної стін котловану, між двома 

останніми посередині заглибленого приміщення були розташовані в одну лінію 

ще три ями [35, с. 35–36]. Очевидно, що стовпи в кутах і вздовж стін були 

конструктивними елементами деревʼяної обшивки стін котловану, а в ямах у 

центрі підкліту стояли стовпи, які підтримували перекриття між підземним і 

наземним приміщеннями будинку. 

У котловані будівлі № 57 в Острозі на проспекті Незалежності, 3 виявлені 

не тільки стовпові ями, але й обвуглені елементи деревʼяної обшивки стін. Це 

були масивні півколоди горизонтально покладені вздовж стін, пласкою 

стороною до середини приміщення (рис. 138, е).   

У Пересопниці в будівлі № 1, дослідженій у 2012 р. [610, с. 311], вздовж 

стінок котловану по його периметру простежено рівчаки завширшки 0,2–0,25 м 
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і завглибшки  0,1–0,2 м (рис. 136, 1). В кутах будівлі виявлено округлі стовпові 

ями завглибшки 0,3–0,7 м. Серію стовпових ям простежено також в рівчаку 

вздовж південно-східної стіни котловану. 

Котловани наземних жител поділяються на такі, що мали заглиблений 

вхід-коридор або ж не мали його. Другий варіант, вірогідно, включає будівлі, в 

яких підкліт не мав самостійного входу і спеціально влаштованих дверей. У 

такий глухий підкліт спускались із верхнього приміщення – сіней чи ізби 

(кімнати) [623, с. 59]. 

Вхід у підкліт наземного будинку № 1 з Пересопниці знаходився біля 

північного кута, з боку північно-східної стіни. Тут виявлено похилий спуск 

завширшки 1,9 м із слабко вираженими сходинками, вирізаними у 

материковому суглинку (рис. 136, 1). Довжина дослідженої частини входу 1,65 

м. Перша (верхня) сходинка котловану знаходилась на відмітці -1,05 м, а нижня 

опускалась до відмітки -1,45 м. Біля стінок заглиблення входу простежено 

рівчаки завширшки 0,2–0,3 м, заглиблені на 0,2–0,25 м від рівня сходинок. Це 

сліди деревʼяної обшивки стінок входу. На рівні нижньої сходинки біля 

протилежних стінок вхідного коридору виявлено дві округлі стовпові ями. 

Вірогідно, стовпи, що тут стояли, потрібні були для кріплення дверей і 

обшивки. 

У Рівному на площі Короленка в розкопі № 1 відкрито рештки будівлі № 

11 із заглибленим коридором [570, с. 197]. Будівля мала чотирикутний котлован 

розмірами 3,7×3,8 м. Вхід у підвальне приміщення простежено біля північного 

кута у вигляді чотирикутного заглиблення розмірами 1,5×1,25 м з похилим 

спуском завдовжки 1,2 м і завширшки 1,05–1,4 м (рис. 136, 2). Вхід був 

вирізаний у материковому суглинку, північний край його виявлено на глибині -

2,4 м, а закінчувався спуск на рівні дна котловану, на глибині -3,05 м. 

Подібні підкліти ХV–ХVІ ст. виявлено в інших містах Волині, зокрема в 

Луцьку [723, с. 211, 212], Дубно [615, с. 340]. Будівлі на підклітах литовського 
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періоду досліджені в Середньому Подніпровʼї, зокрема в Києві, Черкасах, а 

також у багатьох містах Білорусі.  

Важливу інформацію про житлові та господарські будівлі Волині містять 

інвентарі початку ХVІІ ст., зокрема інвентар маєтків кн. О. Острозького 1620 р. 

та інвентар ординарної частини Острозької волості 1621 р. [97; 102, с. 140–391; 

117, с. 185–328]. В цих документах відсутня інформація про хати та 

господарські будівлі селян, але досить детально характеризується забудова 

панських дворів і фільварків, описані як житлові будівлі так і різноманітні 

господарські споруди.  

Зрідка ревізори уточнюють конструктивний тип стін, для будинків 

найчастіше вказано, що вони деревʼяні («складений з дерева», «зроблений з 

дерева») [102, с. 162]. В той час як стіни господарських будівель частіше були 

сплетені з хмизу, або ж хворостяні [102, с. 140, 187]. Зустрічаються також 

уточнення, що будівлі зрубні: «пивниця і спіжарня зрублені», «солодовня 

зрублена», «зрублена з дерева кухонька» [102, с. 167, 193].   

Якщо господарські будівлі найчастіше були покриті соломою, то про 

житлові будівлі в окремих випадках вказано, що вони покривались драницями, 

гонтом, дубовими дошками: «кухня гонтом побита», «пекарня під драницями» 

[102, с. 205, 305]. Якщо драниці – це звичайні тоненькі дощечки, та гонт – 

спеціальний покрівельний матеріал, дощечки робилися клиноподібні в 

перетині, на товщому торці кожної прорізався поздовжній паз, в який тонким 

торцем вставлялася сусідня дощечка. Ревізори відзначали випадки, коли дім 

був покритий частково дубовими гонтами, а частково соломою, як у фільварку 

в с. Головлі [102, с. 187].  

Планування волинських будинків, описаних в інвентарях початку ХVІІ 

ст., досить різноманітне, однак, більшість з них можна віднести до двох типів: 

трьохкамерні та багатокамерні будівлі. Ці джерела підтверджують думку 

дослідників, що у ХV–ХVІІ ст. на Україні у заможних представників панівного 

стану побутувало вже кілька варіантів три- і багатокамерних жител [536, с. 263; 
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362, с. 175]. На дворах та фільварках, вірогідно, були також невеликі 

однокамерні чи двокамерні житлові будівлі. Описуючи село Завистівка, яке 

належало пану Ордичу, але було спустошене (від татар?), ревізори вказують: «у 

дворі є тільки хата, де сам Ордич мешкає, і ця дуже погана» [102, с. 320]. Про 

існування невеликих однокамерних чи двокамерних жител свідчать такі 

характеристики: «будування майже козацьке поганеньке», «мужицька хата», 

«будування хлопське погане» [102, с. 203, 312, 313].  

Судячи з описів, використовувались трикамерні житла як двостороннього 

варіанту (ізба-сіни-пекарня; іздебка-сіни-іздебка) [102, с. 179, 205, 230, 316] так 

і одностороннього (ізба-ізба-сіни) [102, с. 367]. Відзначимо, що в кількох 

житлах двостороннього варіанту названі з одного боку від сіней біла ізба, а з 

іншого – пекарня. Біла ізба – приміщення, в якому піч має комин, а на кухні, 

вірогідно, піч комина не мала і топилася «по чорному». Такі трьохкамерні та 

багатокамерні будинки у ХVІ – на початку ХVІІ ст., очевидно, вже були 

поширені і в містах, їх будували не лише шляхтичі, але й заможні міщани. В 

сільській місцевості більшість жител були однокамерними [536, с. 246, 257]. 

Однокамерні хати, як і кліті, стебки, відносяться до найпростіших 

зрубних споруд. Реліктові зразки будівель такого типу збереглися до наших 

днів у деяких місцевостях Рівненського і Житомирського Полісся [265, с. 21–

22; 266]. Кліті, маючи найпростіші зрубні конструкції, збагатили основними 

елементами багато будівель – від численних варіантів народного житла до 

монументальних храмів [267, с. 114]. На думку етнографів, розвинуті типи 

планової структури традиційного українського сільського житла мають, як і в 

інших східнословʼянських народів, міське походження і поширились в 

сільському будівництві не раніше ХVІ ст. під значним впливом міста [623, с. 

62; 362, с. 176]. 

Описуючи фільварки, які були спалені татарами і відбудовувалися аби як, 

ревізори роблять зауваження, які, очевидно, можуть бути використані для 

характеристики житла сільської бідноти: «іздебка ліплена з хмизу», «мазанка», 
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«пекарня ліплянка» [102, с. 314, 363, 371]. Скоріш за все, стіни таких будівель 

складали із хмизу та глини, а покривали їх соломою. В той же час в поліських 

районах основним будівельним матеріалом було дерево, із нього виготовлялись 

майже всі конструктивні елементи і деталі жител [264, с. 299–307; 266].  

Важливе місце в інтерʼєрі житлових будівель займали печі. У ХІV–ХV ст. 

на Волині у хатах сільських жителів печі були глинобитними. Вони  

конструктивно мало чим відрізнялися від печей ХІІ–ХІІІ ст., у плані близькі до 

чотирикутних або округлі. Піч із житла № 11 кінця ХІV – першої половини ХV 

ст. з поселення поблизу с. Хрінники чотирикутна у плані, із злегка 

заокругленою стінкою, яка була обернена до середини приміщення (рис. 135). 

Рештки округлої в плані глинобитної печі, яка сповзла в підліт із наземної 

частини житла другої половини ХV – початку ХVІ ст. виявлено в будівлі № 1 

поблизу Успенської церкви в Дорогобужі [582, с. 481–483]. У ХІV–ХV ст., у 

регіоні, що розглядається, глинобитні печі, вірогідно, були поширені також у 

будинках міщан. Якщо під наземним будинком був підвал, то рештки печей 

концентруються в шарах заповнення споруди. Скупчення глини, шматків 

печини та череня були виявлені в котлованах будівель на підклітах у 

Пересопниці (житло № 1 на ділянці М.В. Федоришина), Рівному (житло № 11 

на площі Короленка).  

З другої половини ХV ст. в басейні р. Горині в будинках заможних 

міських жителів зʼявляються кахляні печі. Дещо раніше, від рубежу ХІV–ХV 

ст., їх почали використовувати в Луцьку [762, с. 59]. Розвал печі, насичений 

уламками горщикоподібних кахель трапився в шарі руйнації наземної частини 

житла № 16 з дитинця Дорогобужа. В Острозі в житлах міщан кахляні печі 

поширюються в ХVІ ст. Велику кількість уламків коробчастих кахель та 

кількох мископодібних, а також різноманітні прикраси печі зібрано в 

заповненні котловану житла № 57, дослідженого на проспекті Незалежності, 3 в 

центрі Острога (рис. 27; 28). Ці знахідки стали основою для реконструкції печі 

із будинку заможного жителя Острога третьої чверті ХVІ ст. (рис. 139). 



377 

 

 

У басейні р. Горині всі досліджені житла ХV – cередини ХVІ ст. були 

наземними. Однак, вірогідно, на ранньому етапі в ХІV–ХV ст. у сільській 

місцевості продовжували використовувати напівземлянки. Таке припущення 

підтверджують матеріали, отримані в басейні р. Стиру. Очевидно, що тут маємо 

приклад стійкої традиції, адже житла-напівземлянки були відомі в 

ранньословʼянський період і широко використовувались у часи Київської Русі. 

Що стосується наземних жител, то наявні археологічні джерела 

дозволяють проаналізувати їх вертикальний розвиток, а для характеристики 

планування будівель нами використані документальні джерела. Девʼять із 

десяти досліджених в регіоні наземних будинків мали заглиблені частини, 

вірогідно, це були будинки на підклітах. Більшість котлованів досліджених 

жител прямокутні, розмірами від 3,2×2,7 м до 4,2×3,85 м, завглибшки 0,8–1,1 м. 

Лише два  котловани (Дорогобуж, будівля № 16 і Острог, будівля № 57) мали 

глибину близько 2 м, у заповненні простежено потужний шар руйнації верхньої 

наземної частини будівлі з рештками печі та різноманітними побутовими 

речами. В шести випадках у котлованах збереглися сліди деревʼяної обшивки 

стін, а в двох приміщеннях у центральній частині виявлені ями від стовпів, які, 

вірогідно, підтримували перекриття між підвальною і наземною частинами 

будинку. Підкліти поділяються на такі, що мали заглиблений вхід-коридор і на 

глухі, в останні спускались із верхнього приміщення. 

З описів дворів-фільварків початку ХVІІ ст. дізнаємось, що стіни 

житлових будинків складали із дерева, дах покривали драницями, дошками, 

гонтом. Планування будинків досить різноманітне, однак, більшість з них 

можна віднести до двох типів: трьохкамерні та багатокамерні будівлі. 

Використовувались трикамерні житла як двостороннього варіанту (ізба-сіни-

пекарня; іздебка-сіни-іздебка) так і одностороннього (ізба-ізба-сіни). Такі 

трьохкамерні та багатокамерні будинки у ХVІ – на початку ХVІІ ст., очевидно, 

вже були поширені і в містах. У сільській місцевості більшість жител були 

однокамерними.  
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У писемних джерелах згадуються біла ізба, в ній піч мала комин і 

приміщення (зокрема, кухні), де піч не мала комина і топилася «по чорному». У 

ХІV–ХV ст. на Волині в хатах сільських жителів печі були глинобитними, вони  

конструктивно мало чим відрізнялися від печей ХІІ–ХІІІ ст. З другої половини 

ХV ст. в регіоні, що розглядається, в будинках заможних міських жителів 

зʼявляються кахляні печі. Спочатку використовували горщикоподібні кахлі, а в 

ХVІ ст. поширюються мископодібні та коробчасті кахлі.   

 

4.5. Формування волостей 

 

В актовій мові ХV–ХVІ ст. волостю називали сільську округу, яка 

нараховувала від кільканадцяти до кількох десятків сіл та окремих дворищ. 

Така територіальна одиниця становила здебільшого суцільний масив володінь і 

підпорядковувалася певній адміністративно-господарській владі, локалізованій 

у городі-замку або в укріпленому дворі [708, с. 109]. 

Загалом же в ході еволюції волостей на українських землях чітко 

простежувалася тенденція їх перетворення з великокнязівських у приватні із 

проміжною стадією тимчасового умовного держання. Особливо інтенсивно ці 

процеси проходили на Волині. Тут вже на кінець ХV cт. формується густа 

мережа поселень у смузі Волинської височини. Зокрема, в басейні р. Горині 

документальні джерела ХІV–ХV cт. згадують 116 поселень (табл. Б26; рис. 127; 

128), з них 93 на Волинській височині (80,2%), 16 – на Північно-Подільській 

височині і 7 – на Волинському Поліссі.     

Для того, щоб виявити особливості формування волостей у басейні р. 

Горині, детальніше розглянемо процеси становлення окремих з них.  

Острозька волость була однією з найбільших серед волинських володінь 

князів Острозьких. Статус Острога як головної резиденції глави роду вимагав 

особливої уваги як до міста, так і до волості в цілому. За писемними джерелами 

вдається простежити етапи формування Острозької волості з кінця ХV ст., від 
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часів князя К.І. Острозького. Він отримав у спадок значні маєтності включно з 

родовим гніздом – Острогом, однак точно встановити, що саме (окрім Острога) 

потрапило у його володіння, а що перепало брату Михайлу, нині немає 

можливості [764, с. 82]. Краще діяльність князя К.І. Острозького по збиранню 

земель джерела висвітлюють в період після повернення його з московського 

полону в 1507 р. На той час старший брат Михайло вже помер і Костянтин 

розпочинає наполегливо боротися за повернення розпорошених володінь. 

Зокрема, він викупив маєтки Ступне, Мощаницю, Новоставці, Іллін [764, с. 83].  

Важливу інформацію про те, якою К.І. Острозький залишив Острозьку 

волость своїм спадкоємцям, містять акти 1542 р. [117, с. 17–37]. Після смерті 

князя Іллі Костянтиновича Острозького 19 серпня 1539 р. за королівським 

вироком, виданим у грудні 1541 р., Острозька волость відійшла його вдові Беаті 

з Костеллецьких, а молодший брат князь Костянтин Острозький отримав Дубно 

та ряд інших волостей [322, с. 202]. Волость нараховувала 45 поселень, вони 

розташовані навколо Острога на обох берегах р. Горині, а також у верхівʼях р. 

Корчика і на правобережжі р. Вілії (табл. Б27; рис. 140).  

У 1564 р. княгиня Беата Острозька вийшла заміж за польського 

вельможу-авантюриста Ольбрахта Ласького, а наступного року відступила 

йому свої власні маєтки та права на спадщину першого чоловіка. Ласький, 

потрапивши у борги, відписав маєток жінки королеві Зиґмунту ІІ Августу, 

розраховуючи, таким чином, «відбитися» від кредиторів. У той час за 

дорученням короля в Острозі розпоряджався Литовський стольник Миколай 

Дорогостайський [322, с. 206]. У 1574 р. новий король Генріх Валуа присудив 

спадщину Іллі Острозького його дочці Гальшці з умовою сплати вітчиму 

великих сум грошей. Гроші виплатив князь Василь-Костянтин Острозький і 

Ласький відступив йому всі права на маєтки Острозьких, отримані від Беати з 

Костеллецьких [708, с. 154–155]. Гальшка, із вдячності за опіку, яку проявив 

щодо неї князь В.-К. Острозький та з огляду на витрати, які він поніс у справі 
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повернення маєтків, відписала йому та його сину Янушу усі свої володіння. На 

практиці князь Костянтин уже й раніше ними розпоряджався [322, с. 207].  

Цінні дані для різнобічного вивчення Острозької волості на момент 

повернення її князю В.-К. Острозькому містить «Первинний поборовий реєстр 

Острозької волості та Здовбицького двору 1576 р.» [117, с. 47–68]. В цьому 

джерелі названо 63 поселення (включаючи Острог). Слід відзначити, що 

поборовий реєстр 1576 р. містить інформацію про величезні втрати в 70-х рр. 

XVI ст. від ординських набігів. У ньому перераховано 34 села, «від татар 

спустошених», з них 25 знаходилися у південній частині волості і 9 у північній 

частині [117, с. 66].  

На плані Острозької волості показано 58 поселень (5 не локалізовані) 

(рис. 140). З цих 58 поселень 12 згадуються в писемних джерелах XІV–ХV ст. У 

порівнянні з даними 1542 р. від волості відійшли тільки 4 поселення (Русивель, 

Лебеді, Коршів, Кунин) і було включено 21 поселення. Близько двох третин 

Острозької волості знаходилися на Волинській височині на обох берегах р. 

Горині та у верхній течії р. Усті, ще одна третина обіймала слабко заселені 

землі Малого Полісся та ділянку з густою сіткою поселень в басейні р. Вілії на 

Північно-Подільській височині. За нашими підрахунками, які ґрунтуються на 

картографуванні поселень за даними поборового реєстру 1576 р., площа 

Острозької волості становила близько 1200 кв. км.   

Формування Дорогобузької волості простежується від початку ХVІ ст. У 

1514 р. Зиґмунт І надав князеві К.І. Острозькому у володіння Дорогобуж з 

монастирем Діви Марії та прилеглими селами і дозволив осадити місто на 

магдебурзькому або хелмінському праві [125, s. 120–122]. З поборового реєстру 

1577 р. довідуємось, що до замку належали села Липки, Волкошів, Горбаків, 

Подоляни, Горбачув другий, Козлин, Шкарів, село монастирське Дроздів, 

Жаврів, Лобочек (Глубочок), Іллін, Золотіїв (рис. 141) [127, s. 40–41]. Горбачув 

другий – це, вірогідно, Горбів. В усякому разі Горбів назване як село 
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Дорогобузької волості в інвентарі 1620 р., а Горбачув другий в цьому документі 

не згадується [97, s.184–195]. 

Шість підпорядкованих Дорогобужу сіл знаходились поряд, на відстані 

2–6 км від міста і складали єдиний територіальний комплекс площею близько 

70 кв. км. Інші пʼять сіл були віддалені від Дорогобужа, шлях до них складав 

16–23 км. За нашими розрахунками загальна площа території, підпорядкованої 

Дорогобужу становила близько 120 кв. км. 

Формування Ровенської волості започаткував князь Семен Васильвич 

Збаразький. У документі 1461 р. його згадано як Семена Несвизького, який 

купив двір і село Рівне у Івашка Васильовича Дичка [124, s. 53–54]. У листі 

1463 р. про поділ батькової спадщини, за яким Семен Васильвич отримав у 

родовому Збаразькому повіті на півдні Волині город Колоден із двома 

десятками сіл, він виступає вже як «отчич і дєдич Збаразскии», а посмертно 

фігурує як князь Колоденський [708, с. 143]. Під час поділу в 1478 р. між 

братами Збаразькими поблизу Рівного згадуються такі володіння: двір Городок 

із присілками й селищами Бегонь, Караєвичі, Добринь, Климентів, Обарів та 

Студеняківці [708, с. 146]. Після смерті Семена Васильвича (між 1478 і 1481 

роками) формування волості продовжила його вдова Марія Михайлівна 

Ровенська. Вона ще понад 30 років сиділа «на вдовиному стільці» [708, с. 143].   

На початку XVI ст. Ровенська волость перейшла у володіння князів 

Острозьких як спадщина по рідні першої дружини князя Костянтина Івановича 

Острозького Тетяни Гольшанської (вийшла заміж близько 1509 р.) [708, с. 147]. 

Навесні 1518 р. князь К.І. Острозький отримав від монарха привілей на ярмарки 

в шести містах, одним з яких було Рівне [125, s. 163–165], та підтвердження на 

всю нерухомість, що залишилась після князя Семена Колоденського і його 

дружини [125, s. 166–169]. З приналежних до Ровенської волості поселень у цей 

акт увійшли маєток Дворець, замок Ровне із селами Квасилов, Корнино, 

Колодно, Бережани, Басово, Славне, Арестов, Хоцен, Бегонь, Караєвиче, 

Добринь, Климентів, Забороль, два Житини, Кустин і Першкове Поле, тотожне, 
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очевидно, Першковому дворищу, та Студенка і Ставок (табл. Б28; рис. 142) 

[708, с. 152; 125, s. 167].  

Після смерті князя Іллі Костянтиновича Острозького у 1539 р. за 

декретом Зиґмунта ІІ Августа, винесеним 18 жовтня 1546 р., замок Рівне 

відійшов разом із волостю вдові князя Іллі Острозького Беаті з Костельця [708, 

с. 153], а в 1565 р. вона відступила свої власні маєтки та права на спадщину 

першого чоловіка своєму чоловікові Ольбрахту Лаському. Ласький позаводив 

набуті володіння у великі борги. У 1574 р. новий король Генріх Валуа присудив 

спадщину Іллі Острозького Гальшці з умовою сплати вітчиму великих сум 

грошей. Замок Рівне, який за угодою 1574 р. залишався в довічній оренді 

Ласького, фактично перебував у його кредиторів. У 1585 р. князь Василь-

Костянтин Острозький викупив Рівне [708, с. 154–155].  

У поборовому реєстрі 1577 р. дані по Ровенській волості відсутні, таму 

що через спустошення від татарських нападів 70-х рр. частина маєтків князя 

Василя-Костянтина Острозького була звільнена від податків. Поборовий реєстр 

1589 р. зафіксував сплату побору тільки від волості, оскільки місто ще не 

відбудувалося після пожежі 1588 p. і було звільнене від податку [151, с. 436–

437]. 

Історичні джерела останньої третини ХV ст. фіксують у комплексі з 

містом Рівне 27 поселень [708, с. 157]. За підтвердженням на всю нерухомість 

князя Костянтина Острозького 1518 р. волость нараховувала 21 поселення [125, 

s. 166–169; 708, с. 416–417]. А через 70 років за даними поборового реєстру 

1589 р. до складу Ровенської волості входило 28 сіл [151, с. 435]. В.Д. Собчук 

вказує більшу кількість сіл – 30, але він включив до переліку крім Житина 

Великого і Малого ще два Житини [708, с. 416–417]. З таким підходом важко 

погодитись, очевидно, В.Б. Атаманенко вірно зауважив, що один з Житинів 

ділився на три частини [151, с. 438–439].  

Якщо порівнювати дані по Ровенській волості з поборового реєстру 1589 

р. із даними з привілею Зиґмунта І від 4 травня 1518 р., то можна зробити 
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висновок, що ядро Ровенської волості сформувалося вже на початку ХVІ ст. В 

подальшому територіальне зростання відбулося на півдні (Богдашів, Ільпінь, 

Кошетів) і на півночі (Волошки, Решуцьк, Святе, Ходоси, Глажова). Ровенська 

волость становила один із великих комплексів маєтків князів Острозьких. За 

кількістю поселень і доходів вона поступалася в спадщині Олександра 

Острозького на Волині тільки Острозькій і Полонській, а за кількістю димів її 

випереджала ще Звягельська волость [708, с. 159]. 

На плані Ровенської волості показано 27 поселень (2 не локалізовані) 

(рис. 142). З цих поселень 11 згадуються в писемних джерелах XІV–ХV  ст. 

Ровенська волость сформувалась на Волинській височині у середній та нижній 

течії р. Усті, на півночі включала також ділянку р. Горині від Олександрії 

(Першкове дворище) до Бегеня і прилеглу територію Волинського Полісся із с. 

Глажева, розташованим за 10 км на північ від р. Горині. Площа волості 

складала близько 300 кв. км.   

Інформацію про Сатиївську волость містить документ 1522 р., в якому 

Зиґмунт І підтверджує князю К.І. Острозькому купівлю Сатиєва з присілками 

Перемилівкою, Жорновим, Олибовим і Дядьковичами [125, s. 246]. В тому ж 

році князю Острозькому був наданий локаційний привілей для Сатиєва з 

правом збудувати замок [293, с. 44]. Всі названі поселення розташовані поряд у 

середній течії р. Стубли і складали єдиний територіальний  комплекс площею 

близько 40 кв. км (рис. 143).  

Формування Клеванської волості за писемними джерелами 

простежується від середини ХV ст. В 1446 р. великий князь Свидригайло надає 

князю Михайлові Васильовичу Чорторийському у спадкове володіння добра 

Голишов, Деревʼяне, Диково, дворище в Сухівцях, Чаруков і монастир святого 

Миколи на Клевані над Стублою з церковним дворищем Плескачовським  [125, 

s. 5]. Як свідчить цей документ, на той час адміністративним центром земель в 

нижній течії р. Стубли був Жуків. Цей статус підтверджує також документ 

початку ХVІ ст. У привілеї великого князя Олександра датованого 4 лютим 
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1501 р. говориться, що князь Федір Чорторийський «просил в насъ трех 

дворищъ Жуковского повета у Клевани» [129, s. 262].  

Через брак історичних джерел описово-статистичного характеру 

географічна номенклатура Клеванської волості другої половини ХV – середини  

ХVІ ст. мало відома. Волость включала суміжні території Волинської височини 

та Полісся. Дані поборового реєстру 1577 р. свідчать, що це були землі у 

нижній течії р. Стубли, в нижній течії р. Усті (Грабів, Оржів), на  берегах р. 

Горині від Меткова до Дюксина, а також поліські ліси на правому березі р. 

Горині до с. Корчина (рис. 143).  

Центром волості було м. Клевань, але на середину ХVІ ст. тут був іще 

один міський центр – Білів. Дані поборового реєстру 1577 р. характеризують 

центр волості як невелике і неструктуроване за міськими нормами поселення. 

Окрім 3 торговців і 14 ремісників в містечку мешкали 40 городників та 13 

власників димових господарств. Подібно виглядав і Білів – 39 димів та 21 

городник [154, с. 73]. На думку І.О. Ворончук, причиною такого занепаду 

Клеваня була пошесть, яка поширилась у 1570–1571 рр. на всю волинську 

територію, особливо постраждали поселення Острозької волості [226, с. 335]. 

За поборовим реєстром 1577 р. на території Клеванської волості 

знаходилося 21 село і два міста (Клевань, Білів) [127, s. 47–48; 154, с. 73; 708, с. 

143–160]. На плані Клеванської волості показано 22 поселення (1 не 

локалізоване) (табл. Б29). З цих поселень 6 згадуються в XІV–ХV ст. Площа 

волості становила близько 250 кв. км. 

Степанська волость. З кінця ХІІІ ст. в поліських районах над р. Горинню 

існувало князівство зі столицею в місті Степань. Спочатку тут правила одна з 

гілок Рюриковичів. Князі Степанські, відомі з кінця ХІV ст., належали вже до 

Гедиміновичів. У 1387 р. Семен Степанський в числі семи князів входив до 

загону литовського війська, яке мало допомогти королеві Ядвізі відібрати в 

угрів Галич [708, с. 110]. Нащадком Семена був Михайло Степанський, який 

жив у першій половині ХV ст.  
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На початку другої половини ХV ст. князі Степанські втратили родове 

гніздо. Казимир Ягайлович надав відібрану в них волость князю Юрію 

Гольшанському, що володів уже розташованою по сусідству Дубровицькою 

волостю [708, с. 112]. Син останнього, маршалок Волинської землі і луцький 

староста князь Семен Юрійович, перетворив город Степань у свою резиденцію 

і розширив підпорядковану йому волость вислуженим у монарха суміжним 

маєтком Головин. 1499 р. Князь Семен Юрійович отримав привілей монарха на 

ярмарок у Степані. Зусиллями князя Гольшанського тут зʼявився також новий 

замок, зведений, очевидно, замість старого деревʼяно-земляного города князів 

Степанських [708, с. 114]. 

Донька Михайла Степанського, Марія втретє вступила в шлюб із князем 

Семеном Васильвичем Збаразьким / Колоденським і прожила з ним близько 

двох десятиліть, а далі понад тридцять років залишалася вдовою і відома як 

княгиня Марія Ровенська [708, с. 110–114]. Її донька Настасія стала дружиною 

князя Семена Юрійовича Гольшанського, а внучка Тетяна / Ганна вийшла 

заміж за князя Костянтина Острозького, що повернувся восени 1507 р. із 

семирічної неволі в Москві. Після шлюбу князівни Степань залишився 

формально в руках її матері. Далі спадщина князя Семена Юрійовича перейшла 

до зятя. 1511 р. великий князь Зиґмунт І передав замок разом із містом, селами 

й дворами Костянтину Острозькому [708, с. 117–120]. Після смерті останнього 

замок Степань виявився одним із найбільш спірних володінь, тому тривалий 

час перебував разом із кількома іншими маєтками під секвестром. За декретом 

Зиґмунт ІІ Августа 1546 р. волость поділили між молодшим сином Костянтина 

Івановича та вдовою старшого сина. Перейшовши кілька раз із рук в руки, 1574 

р. частина Беати з Костельця теж потрапила до Василя-Костянтина Острозького 

і він обʼєднав обидві половини в єдиний комплекс.  

До середини 1570-х років через брак історичних джерел описово-

статистичного характеру географічна номенклатура Степанської волості мало 

відома. У поборовому реєстрі 1577 р., який містить найдавніший перелік сіл, 
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занотовано 39 поселень (не враховуючи Степань). На плані Степанської волості 

показано 32 поселення (8 не локалізовано) (табл. Б30; рис. 144). Більшість з них 

(17) і адміністративний центр Степань розташовані на берегах р. Горині, ще 9 

знаходяться на берегах її малих приток, 3 розміщені в басейні р. Случі і 2 – у 

верхівʼх р. Кормин, правої притоки Стиру. З цих поселень лише 3 згадуються в 

писемних джерелах XІV–ХV ст. Площа волості становила близько 1600 кв. км. 

Аналіз волостей у басейні р. Горині дозволяє уточнити і скорегувати ці 

кількісні показники. У таблиці наведені дані писемних джерел ХVІ ст. про 

кількість поселень і площу для девʼяти волостей регіону, що розглядається 

(табл. Б31; рис. 145). За даними документальних джерел останньої третини ХVІ 

ст. можна виділити три групи волостей: 1) малі волості, їх площа 40–120 кв. км, 

до їх складу входило 5–13 поселень (Дорогобузька, Жуківська, Сатиївська); 2) 

середні волості мали площу 250–500 кв. км, нараховували 23–31 поселення 

(Клеванська, Олицька, Ровенська); 3) великі волості площею 800–1600 кв. км, 

нараховували 40–63 поселення (Корецька, Острозька, Степанська).  

Висловлено думку, що на землях Правобережної України у пізньому 

середньовіччі до складу волостей входило від 20–30 до 50–70 сіл та невеликих 

присілків, селець, дворищ, а територіальні розміри волостей коливалися в 

межах 40–400 кв. км [261, с. 103]. Зауважимо, що показники площі та кількості 

поселень Погоринських волостей дещо відрізняються від наведених даних по 

правобережній Україні: в Погоринні малі волості нараховували лише 5–13 

поселень і мали площу 40–120 кв. км, а великі волості охоплювали значно 

більшу територію, від 800 до1600 кв. км.  

Територія волостей не була сталою. Вона могла змінюватися в результаті 

купівлі, а часто й захоплення земель окремими феодалами, великокнязівських 

(королівських) пожалувань волосних поселень або їх частин у приватне 

володіння, включення до волості нових поселень за бажанням власника. Однак 

простежити ці зміни не завжди вдається через брак документальних джерел. 

Лише для двох волостей (Острозької і Ровенської) можна провести порівняння 
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показників початку та останньої третини ХVІ ст. Перший показник відображає 

той стан у збиранні земель, якого досяг князь Костянтин Іванович Острозький, 

а другий показник дозволяє простежити зміни, що відбулися за часів князя 

Василя-Костянтина Костянтиновича Острозького. В обох волостях кількість 

поселень збільшується на 25 відсотків і, відповідно, приблизно на такий же 

відсоток збільшується їх площа.       

Волості, які сформувались в басейні р. Горині в період Великого 

князівства Литовського, співвідносяться з більш ранніми волостями міських 

поселень ХІІ – першої половини ХІІІ ст., які існували в цьому регіоні. В кінці 

ХІ–ХІІ ст. головним адміністративно-територіальним центром у середній течії 

р. Горині був княжий Дорогобуж. В попередньому розділі відзначено, що 

Дорогобузька волость охоплювала землі на обох берегах Горині на Волинській 

височині та прилеглі території Полісся (див. підрозділ 3.4). У період Великого 

кязівства Литовського на цих територіях формується Острозька волость. 

Показники площі цих волостей близькі, але Острозька пізньосередньовічна 

волость розширилась на захід і змістилася на південь. Дорогобуж у цей час мав 

свою невелику волость, а до Острозької волості крім прилеглих до міста 

територій на обох берегах р. Горині належали землі у верхній течії р. Усті та на 

Північно-Подільській височині між ріками Вілією і Горинню.   

У ХІІ ст. головним адміністративним центром в басейні р. Усті був 

Мильськ, але в пізньому середньовіччі він занепав, а в середній і нижній течії р. 

Усті сформувалась Ровенська волость. Вона, очевидно, була меншою за 

Мильську волость періоду Київської Русі і включала землі вздовж середньої та 

нижньої течії р. Усті, а також ряд поліських сіл на правому березі р. Горині. 

Основна частина басейну р. Стубли в домонгольський час належала до 

Пересопницької волості, а в ХVІ ст. в нижній течії р. Стубли найбільшою 

територіально-адміністративною одиницею була Клеванська волость. Вона, 

очевидно, значно менша за площею, ніж Пересопницька, включала територію 

вздовж нижньої течії р. Стубли, а також частину сусідніх поліських земель над 
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р. Горинню. Землі колишньої Чемеринської волості ХІІ ст. практично повністю 

увійшли до складу Олицької волості ХVІ ст. В басейні р. Горині на Поліссі 

стабільним волосним центром залишається Степань.  

Як бачимо, за вказаними територіальними параметрами Погоринські 

пізньосередньовічні волості співвідносяться з городовими волостями ХІІ – 

першої половини ХІІІ ст., хоча території зміщуються, в ряді випадків суттєво 

змінюються площі, формуються нові адміністративні центри. Такі процеси 

простежуються і в інших регіонах України [261, с. 103]. 

Можемо константувати те, що в період Великого князівства Литовського, 

Руського і Жемайтійського територія Погориння складала східну частину 

Волинської землі (рис. 146), яка найбільше потерпала від татарських нападів. 

Тому тут вже в кінці ХІV–ХV ст. зʼявляється низка замків, розбудовуються 

укріплення міських поселень. Історико-археологічні дослідження міст басейну 

р. Горині дозволяють окреслити два основні етапи їх розвитку в другій 

половині ХІV – середині ХVІ ст. На першому етапі, в другій половині XІV–XV 

ст. спостерігається відродження частини міст, що існували в період Київської 

Русі та Галицько-Волинського князівства (Жаславль, Острог, Степань, Корець, 

Клевань) та розбудовуються нові, територіально не повʼязані з міськими 

поселеннями ХІІ–ХІІІ ст. (Вишневець, Рівне). Відроджені міста зберігають 

планувальну структуру, яка була характерною для міських поселень ХІІ–ХІІІ 

ст. Загальна кількість міст XІV–XV ст. в басейні р. Горині зменшується в 

порівнянні з показниками попереднього періоду, подібні зміни виявляються і в 

цілому на території Волинської землі.  

На другому етапі в XVІ ст. в регіоні продовжується розвиток міських 

поселень, що сформувалися раніше, а також у результаті містозасновницьких 

ініціатив виникають нові міста. Писемні джерела свідчать, що середні та великі 

міста у другій половині ХVІ – на початку  ХVІІ ст. мали складну планувальну 

структуру і включали замок, власне місто, передмістя (Острог, Рівне, Степань).  
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У другій половині ХVІ – на початку ХVІІ ст. укріплена міська площа 

Острога, Рівного, Клеваня, Корця (без обрахування площі замків і передмість) 

становила від 14 до 18 га. Площа Острога і Рівного суттєво не відрізняються 

(відповідно 17 і 15 га) і так само в них на початку ХVІІ ст. була приблизно 

однакова кількість міських будинків. Разом з тим, значне зростання населення в 

Острозі відбувалося за рахунок забудови передмість.  

Важливим фактором, який сприяв розвитку пізньосередньовічного міста 

була величина підпорядкованої йому території. Острог, одне з найбільших 

волинських міст, був у ХVІ – на початку ХVІІ ст. адміністративним центром 

латифундій князів Острозьких. Центрами великих земельних володінь окремих 

князівських родів у басейні р. Горині були Жаславль, Олика, Корець, Клевань.  

Найважливішою частиною пізньосередньовічних міст і містечок на 

українських землях були замки. Всі міста басейну р. Горині знаходились у 

приватній власності, а розташовані в них замки були укріпленими дворами 

магнатів і шляхти, центрами адміністративного управління підлеглими 

територіями (волостями). Створення мережі укріплень на Волині стало справою 

приватних ініціатив власників міст, а не державних структур. Саме існування 

міст було неможливим без міцних укріплень, а замок-фортеця був одним із 

найважливіших елементів їх оборони. 

За писемними джерелами виділено чотири етапи будівництва замків у 

регіоні. На першому етапі (кінець ХІV–ХV ст.) джерела засвідчують існування 

шести замків: Вишневець, Жаславль, Шумськ, Острог, Рівне, Корець. Ще 

чотири замки названі на другому етапі в першій третині ХVІ ст. Третій етап 

(друга третина ХVІ ст., до 1569 р.) відзначається помітним зростанням кількості 

замків, в цей час їх вперше згадується пʼятнадцять. На четвертому етапі 

(остання третина ХVІ ст.) джерела повідомляють ще про вісімнадцять замків.  

При спорудженні замків майстри-будівельники  широко використовували 

досвід попереднього давньоруського періоду розвитку фортифікації. В 

більшості випадків  ранні замки басейну р. Горині були збудовані на городищах 



390 

 

 

давньоруських міст (Жаславль, Острог, Дорогобуж, Корець). Нові укріплення 

зводили на валах домонгольського часу, тому в нових умовах відтворювалася 

стара планова схема – замки складалися з двох частин – дитинця і пригородка 

(в давньоруський час – дитинець і окольне місто). Зазначимо, що в 

Острозькому замку таке планування без суттєвих змін простежується до 

початку ХVІІ ст. [580]. Про стійкість цієї традиції свідчать приклади замків у 

Рівному і Костянтинові, вони збудовані не на давніх городищах, відповідно в 

другій половині  ХV ст. і другій половині ХVІ ст., але їх планування відтворює 

ту ж двохчасну схему [116, с. 117–121; 583, с. 80–81]. 

Певні зміни в оборонному будівництві були викликані поширенням 

вогнепальної зброї. Майданчики замків набувають у плані правильної 

геометричної форми, виокремлюються прямолінійними відрізками ровів та 

валів, деревʼяні конструкції стін (тин, паркан, городні) доповнюються баштами. 

У ХVІ ст. поширюються камʼяниі та цегляні оборонні обʼєкти – башти, брами, 

мури. А втім, як і раніше, в Погоринні переважали дерево-земляні замки. Поряд 

з потужними комплексами, які були своєрідними «вузлами міцності» 

(Вишневець, Жаславль, Острог, Клевань, Корець), існували десятки невеликих 

замків, які захищали місцеве населення під час ворожих нападів. 

Основними типами сільських поселень у період Великого князівства 

Литовського на Волині були село, дворище і маєток (двір). Перші писемні 

згадки про дворища на Волині, в тому числі і в басейні р. Горині відносяться до 

ХV ст. Свідчення документальних джерел дозволяють характеризувати їх 

переважно як родинні колективи, які господарювали на освоєних ними землях. 

Терміном двір у правових актах позначали панські або державні маєтки. 

Основними складовими комплексу двору-фільварку були: житловий будинок з 

пекарнею і будівлями для схову речей та продуктів (кліті, пивниці); стайня, 

обора з шопами; гумно із стодолою; бровар і солодовня, сирник. 

В означений період спостерігається поступове зростання кількості 

сільських поселень в басейні р. Горині. Такі ж тенденції простежуються на всій 
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території Волинської землі. В порівнянні з даними за ХІV–ХV ст., у ХVІ ст. в 

розрізі окремих волостей  показники зростання кількості поселень становлять 

від 2,6 разів (Ровенська волость) до 13 разів (Степанська волость). Кількість 

селянських дворогосподарств, які складали село, суттєво відрізнялась. Поборові 

реєстри третьої чверті ХVІ ст. зафіксували в окремих селах лише 1–4 двори і в 

той же час в найбільших селах вказано 56–62 двори. Середні показники 

кількості дворів у одному селі в розрізі окремих волостей складали від 11,9 

(Клеванська волость) до 21,5 (Острозька волость).  

За результатами археологічних обстежень встановлено, що топографічні 

умови розміщення пізньосередньовічних неукріплених поселень у регіоні 

практично не змінилися в порівнянні з домонгольським періодом. Середні (10–

25 дворів) та великі села займали значні території на берегах рік і струмків. 

Наприклад, розміри Пересопниці у ХVІ ст. становили близько 1700×600 м, а 

Великого Житина – 700×800 м. Однак культурний шар ХV–ХVІ ст. на території 

цих сіл простежується не суцільним масивом, а лише на окремих ділянках, там 

де знаходились житлові та господарські будівлі.  

За документом 1595 р. відтворено кордони земель, що належали селу 

Пересопниці. Прибережна частина земель з півночі на південь мала 

протяжність 4 км, далі на схід від села ширина її коливалася від 1 до 1,5 км, а 

довжина із заходу на схід дорівнювала 7,5 км. Загальна площа цих земель у 

другій половині ХVІ ст. обраховується в 950–960 га. З них площа угідь, 

найбільш придатних для рільництва складала 190–200 га (близько 20% від усієї 

площі), ліси займали близько 350 га (36%). Інші землі могли використовуватись 

під сіножаті та пасовиська, як і ділянки на заплавах рік і струмків.  

Безперечно, розміри земельних угідь різних сіл суттєво відрізнялися. 

Наприклад, площа земель с. Шостакова складала близько 400–450 га. Навпаки, 

в поліських районах ресурсна зона окремих сіл могла становити 3–5 тисяч 

гектарів і більше.    
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У басейні р. Горині археологічно досліджувались переважно міські житла 

ХV – cередини ХVІ ст., всі вони були наземними, частина з них мали підвальне 

приміщення (підкліть). Однак, вірогідно, на ранньому етапі в ХІV–ХV ст. у 

сільській місцевості продовжували використовувати напівземлянки. Таку 

думку підтверджують матеріали, отримані в басейні р. Стиру. Очевидно, що тут 

маємо приклад стійкої традиції, адже житла-напівземлянки були відомі в 

ранньословʼянський період і широко використовувались у часи Київської Русі. 

З описів дворів-фільварків початку ХVІІ ст. дізнаємось, що стіни 

житлових будинків складали із дерева, дах покривали драницями, дошками, 

гонтом. Планування будинків досить різноманітне, однак, більшість з них 

можна віднести до двох типів: трьохкамерні та багатокамерні будівлі. В 

писемних джерелах згадуються біла ізба, в ній піч мала комин і приміщення 

(зокрема, кухні), де піч комина не мала і топилася «по чорному». У ХІV–ХV ст. 

на Волині у хатах сільських жителів печі були глинобитними, вони  

конструктивно мало чим відрізнялися від печей ХІІ–ХІІІ ст. З другої половини 

ХV ст. в регіоні, що розглядається, в будинках заможних міських жителів 

зʼявляються кахляні печі.  

У Погоринні малі волості нараховували лише 5–13 поселень і мали площу 

40–120 кв. км, а великі волості охоплювали значно більшу територію, від 800 до 

1600 кв. км. За показниками площі Погоринські пізньосередньовічні волості 

співвідносяться з городовими волостями давньоруського періоду, однак, в 

нових умовах суттєво зміщуються їх території та змінюються розміри, 

формуються нові адміністративні центри.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У результаті проведеного дослідження зроблено такі висновки. 

Історіографічний аналіз питання засвідчив значний доробок учених у 

вивченні важливих питань історії Волині доби середньовіччя, зокрема 

розглядалися військово-політичні, соціально-економічні та етнокультурні 

процеси. Однак окремої комплексної роботи, присвяченої історичному 

розвитку населення басейну р. Горині в кінці V – середині ХVІ ст. досі немає.  

Землі над р. Горинню здавна були своєрідною контактною зоною. У 

ранньому середньовіччі вони входили до зони словʼянського етногенезу, а в 

кінці 1 тис. н. е. тут проходив рубіж розселення волинян і їх північних сусідів 

дреговичів та східних – древлян. За Київської Русі ці території складали західну 

частину «Руської землі» у вузькому значенні терміну. Заходи центральної влади 

з одержавлення території волинян стимулювали урбанізаційні процеси в регіоні 

та формування його внутрішньої структури. Погориння, як окреме 

територіально-адміністративне утворення вперше згадується під 1097 р. 

Літописні повідомлення кінця ХІ – першої половини ХІІІ ст. містять 

інформацію про 16 поселень на цій території, з них найбільшими містами були 

Дорогобуж і Пересопниця.  Після тривалої кризи, викликаної навалою Батия у 

середині ХІІІ ст. та монголо-татарськими погромами другої половини ХІІІ ст., 

нове відродження регіону спостерігається з другої половини ХІV ст., коли землі 

Волині відійшли до Великого князівства Литовського, Руського і 

Жемайтійського. У XV–XVI ст. тут сформувалась Острозька волость – ядро 

латифундій князів Острозьких. 

Визначено та систематизовано основні групи джерел по темі 

дослідження. Писемні джерела містять небагато інформації про 

ранньословʼянське населення Волині. Для вивчення періоду Київської Русі та 

Галицько-Волинського князівства важливими є літописні повідомлення ХІ–ХІІІ 
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ст., у них висвітлені окремі епізоди міжкнязівської боротьби за Погориння, 

згадано низку поселень, міститься інформація про територіально-

адміністративний устрій регіону. Період Великого князівства Литовського 

набагато краще забезпечений писемними джерелами, але більшість з них 

належать до ХVІ ст.  

Відзначено, що археологічні джерела найчисельніші за обсягом, вони 

зібрані в ході польових досліджень археологічних памʼяток. Перші розкопки 

середньовічних курганних захоронень у басейні р. Горині були проведені ще в 

середині ХІХ ст. У 20–30-х рр. ХХ ст. розпочалися дослідження широкими 

площами неукріплених поселень (Городок) і городищ (Давид-Городок). У 

радянський період значно зросли масштаби польових робіт, були проведені 

розкопки ряду ранньословʼянських поселень, словʼяно-руських городищ і 

могильників. Під час досліджень Дорогобужа, Пересопниці, городищ поблизу 

Шептівки та у Листвині сформовані великі археологічні колекції. Основні 

польові роботи на сучасному етапі, в роки після проголошення незалежності 

України, були націлені на детальне обстеження окремих мікрорегіонів, 

проведення розкопок середньовічних поселень широкими площами.    

Статистична обробка даних про різні категорії археологічних памʼяток 

свідчить, що найбільше городищ і неукріплених поселень виявлено на 

Волинській височині – 525 (81,5%), на Північно-Подільській височині їх 78 

(12%), а на Волинському Поліссі – 41 (6,5%).  

Виокремлено комплекси знахідок із городищ і неукріплених поселень, які 

засвідчують високий рівень розвитку сільського господарства та ремесел, 

вказують на тривале перебування представників соціальної верхівки не тільки в 

містах, але й в окремих селах. Аналіз такої важливої групи археологічних 

джерел, як керамічні вироби дозволив уточнити та доповнити попередню 

періодизацію і хронологію середньовічного посуду з території Західної Волині, 

простежити загальні закономірності еволюції гончарства на території між 

Дніпром і Західним Бугом і виявити регіональні особливості цього процесу. 
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Використана в дисертаційному дослідженні типологія та періодизація речових 

знахідок, перш за все керамічних виробів, дає змогу визначити час 

функціонування досліджених археологічних обʼєктів, виникнення та 

припинення існування значної кількості населених пунктів регіону. 

За археологічними джерелами простежено тривалий розвиток у ранньому 

середньовіччі на території Західної Волині однорідного словʼянського 

населення, а за матеріалами Х ст. виявляються процеси розселення в межиріччя 

Горині та Стиру нових груп словʼян, які прибули з інших територій. На 

поселеннях між ріками Горинню і Стир трапились окремі категорії речей, 

повʼязаних своїм походженням з Карпато-Дунайським регіоном. Це посуд 

балкано-дунайської культури, окремі типи ювелірних виробів (сережки-лунниці 

«нітранського» типу, сережки «волинського» типу, широкороті лунниці, 

прикрашені зерню). Ці знахідки свідчать, що в Х ст. тут зʼявляється нова 

людність, яка переселилася з півдня, вірогідно, із межиріччя Південного Бугу і 

Дністра, а також, можливо, з Подунавʼя.  

Встановлено, що міграційні хвилі стали одним із чинників, який 

стимулював прискорений соціально-економічний та етно-культурний розвиток 

словʼянських племен між ріками Горинню і Стиром у Х ст.: спостерігається 

демографічне піднесення, підйом сільського господарства і ремесел, швидке 

формування мережі укріплень, ускладнення поселенських структур, зміна 

поховального обряду, урізноманітнюється матеріальна культура населення. 

Аналіз просторового розміщення курганних могильників і городищ кінця 

І – початку ІІ тис. н. е. між Західним Бугом і Горинню виявляє значну їх 

концентрацію в межах Волинської височини і дозволяє окреслити дві 

територіальні групи памʼяток: східну між ріками Горинню і Стиром і західну в 

басейні верхньої течії Західного Бугу та верхівʼях Припʼяті. Такий 

територіальний поділ підтверджують також дані про поширення городищ, 

різних типів печей у житлах та аналіз антропологічних матеріалів. Ці дві 

територіальні групи можна повʼязати з племінними союзами волинян (у 
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басейнах Горині та Стиру) і бужан (у басейні верхньої течії Західного Бугу). На 

думку дослідників, такі племінні союзи (чи князівства), котрі вийшли на 

переддержавний рівень розвитку, слід характеризувати як протоцивілізаційні 

структури [244, с. 142]. 

Проведене порівняння числа ранньословʼянських неукріплених поселень 

у басейні р. Горині засвідчило значне зростання їх кількості, з 38 у VI–VII ст.  

до 262 у Х ст., тобто, в 6,9 разів. Поселення празько-корчацької культури були 

невеликі, на більшості з них одночасно функціонували 1–4 житла, часто вони 

знаходились на значній відстані одне від одного. На етапі райковецької 

культури поступово збільшуються розміри окремих поселень і, відповідно, 

кількість жител, які функціонували одночасно. Особливістю розміщення 

ранньословʼянських поселень у басейні р. Горині була їх концентрація в межах 

Волинської височини (тут знаходиться понад 85% від усіх поселень 

райковецької культури) і слабка заселеність Волинського Полісся.  

В ХІ ст. виявляється тенденція до зменшення кількості неукріплених 

поселень і поступове зростання цього показника в ХІІ – першій половині ХІІІ 

ст. Відзначимо, що відображений в археологічних джерелах спад чисельності 

населення регіону припадає на той час, коли виразно простежуються процеси 

одержавлення цих територій. 

Зʼясовано, що топографія словʼянських поселень у басейні р. Горині 

досить різноманітна, але найчастіше вони розташовані на мисах, на берегах 

великих і малих річок. Досить часто заселялися також ділянки невисоких 

перших надзаплавних терас або ж високих терас корінного берега, зрідка 

використовувались  окремі підвищення на заплаві. В період Київської Русі та 

Галицько-Волинського князівства топографія поселень залишається такою ж, 

як і в попередній період.  

Топографічні умови розміщення пізньосередньовічних неукріплених 

поселень періоду Великого князівства Литовського у регіоні практично не 

змінилися в порівнянні з домонгольським часом. Середні (10–25 дворів) та 
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великі села займали значні території на берегах річок і струмків. Наприклад, 

розміри села Пересопниці у ХVІ ст. становили близько 1700×600 м, а Великого 

Житина – 700×800 м. Однак культурний шар ХV–ХVІ ст. на території цих 

памʼяток простежується не суцільним масивом, а лише на окремих ділянках, 

там де знаходились житлові та господарські будівлі. За документом 1595 р. 

відтворено кордони земель, що належали селу Пересопниці. Загальна площа 

цих земель (ресурсна зона села) у другій половині ХVІ ст. обраховується в 950–

960 га. З них площа угідь, найбільш придатних для рільництва складала 190–

200 га (близько 20% від усієї площі), ліси займали близько 350 га (36%). Інші 

землі могли використовуватись під сіножаті та пасовиська, як і ділянки на 

заплавах рік і струмків. Площа земель невеликого села Шостакова, 

розташованого поряд з Пересопницею, складала близько 400–450 га. 

Встановлено, що масове будівництво словʼянами укріплень у регіоні 

припадає на Х ст. Більшість із них невеликі (до 0,5 га), мають один майданчик. 

Аналіз городищ із складним плануванням, які були покинуті на рубежі Х і ХІ 

ст. (Точевики, Зіньки), дозволяє зробити висновок, що в регіоні у племінний 

період функціонували також великі фортеці з кількома заселеними 

майданчиками й багаторядними лініями оборони. В басейні р. Горині матеріали 

Х ст. виявлено на 34 городищах і лише сім із них були покинуті наприкінці Х 

ст. чи на початку ХІ ст. Інші фортеці продовжували функціонувати в ХІ ст., 

тоді ж було збудовано ще 10 укріплених поселень. Всього відомо 37 городищ із 

культурним шаром ХІ ст. Серед них виділяються великі фортеці зі складним 

плануванням, із дитинцями площею понад 1 га і загальною площею 2,5–12 га: 

Бриків (літописний Шумськ), Дорогобуж, Дермань, Новомильськ (літописний 

Мильськ), Листвин, Жорнів, Пересопниця. Їх відносимо до типу князівських 

фортець. Інші городища були військовими і територіально-адміністративними 

центрами округів, більшість із них виникли ще в часи існування племінного 

княжіння волинян. 
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Зʼясовано, що основним типом житла у ранньословʼянський період була 

напівземлянка зі стовповою або зрубною конструкцією стін. У межиріччі рік 

Горині та Стиру в житлах зустрічаються різні типи печей: камʼянки, глиняно-

камʼяні, глинобитні. Поряд з житлами на поселеннях райковецької культури 

досліджені різноманітні господарські споруди: невеликі заглиблені будівлі з 

нішоподібними печами, ями, вогнища. Такі житлово-господарські комплекси 

найкраще виявляються на поселеннях Х ст. Напівземлянки залишалися 

основним типом жител і в ХІ ст., у регіоні їх продовжували використовувати в 

ХІІ–ХІІІ ст. і в ХIV–ХV ст. З рубежу ХІ і ХІІ ст. поширюються також наземні 

житла без підвальних приміщень і такі, що мали заглиблену частину (підкліт). 

Простежено формування окремих гнізд поселень на Волинській височині. 

Найбільш ранні з них датуються VIІ–VIIІ ст. За матеріалами VIII–X ст. гнізда 

поселень виявляються на усій території Волинської височини та 

продовжуються вздовж Горині на північ у межах Волинського Полісся. 

Поступово зростає кількість поселень в окремих гніздах, у Х ст. їх 

нараховується на Волинській височині від 4 до 11, а площа такого гнізда 

становить від 25 до 70 кв. км. Ускладнюється їх структура, зʼявляються 

городища, формуються курганні могильники. Гнізда поселень відображають 

соціальну організацію періоду племінного княжіння дулібів-волинян. 

На Волинській височині досліджено ряд неукріплені поселення ХІІ – 

першої половини ХІІІ ст., на яких зібрано серії «статусних» предметів, вони 

вказують на тривале перебування тут представників соціальної верхівки. Ці 

селища сформувались на території гнізд поселень, на місці старих общинних 

центрів кінця 1 тис. н. е. (Новосілки) або на раніше слабко заселених ділянках 

на відстані 1,5–3,5 км від старих общинних центрів (Підліски, Верхів). 

Представники соціальної верхівки, які перебували в цих селах, уособлювали 

собою державний апарат і виконували певні адміністративно-господарські та 

військово-поліцейські функції на території, де були розташовані одне чи кілька 

поселень. Вірогідно, княжий двір в урочищі Ольгопіль поблизу с. Підліски в 
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кінці ХІ – першій половині ХІІІ ст. був адміністративним центром для пʼяти 

сільських поселень у басейні струмка Пруськи. 

Відзначено, що в структурі Погориння виділяються три основні частини: 

1) Верхнє Погориння; 2) землі на Волинській височині; 3) поліські території в 

середній і нижній течії Горині. Аналіз розміщення поселень регіону дає змогу 

виокремити землі Волинської височини як своєрідне ядро системи заселення 

Погориння. Саме тут знаходиться найбільше словʼяно-руських городищ, 

локалізовано половину літописних поселень, знаходилися два головні центри 

регіону – Дорогобуж і Пересопниця. 

Початок середньовіччя на Волині, як і в цілому на території України, 

характеризується глибокою кризою, викликаною вторгненням гунів у 

Причорноморські степи в останній чверті ІV ст. Переможені кочівниками 

остготи покидають землі України і рухаються на Дунай. Досліджувана 

територія у третій чверті І тис. н. е. залишається слабко заселеною і лише у 

VIII–IX ст. виявляються ознаки поступового зростання чисельності населення 

на Волинській височині. У Х ст. спостерігається демографічний підйом в усіх 

частинах басейну р. Горині. 

Перебіг подій, повʼязаних з включенням території в басейні р. Горині до 

складу Київської Русі слабко висвітлений в писемних джерелах. Лише запис у 

Повісті времінних літ під 981 р., повідомляє про похід Володимира на захід і 

приєднання Перемишля, Червена та інших міст. Археологічні джерела свідчать, 

що освоєння великокнязівською владою Погориння розпочалося у другій 

половині Х ст. В цей час в регіоні було збудовано ряд потужних укріплень, 

зокрема в Дорогобужі, Листвині. Ряд ознак цих городищ, зокрема особливості 

планування та забудови, знахідки зброї і предметів спорядження воїнів-

дружинників Х – початку ХІ ст. дозволяють віднести їх до типу князівських 

фортець. Разом з тим, в ХІ ст. для державних потреб в регіоні широко 

використовувалися збудовані раніше общинні та племінні укріплення. 

Очевидно, приєднання Волині до Києва не викликало якоїсь значної протидії з 
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боку місцевої племінної верхівки. У нових умовах вона брала активну участь у 

централізованій експлуатації земель, у зборі державних доходів і контролі за 

ними. А в старих фортецях волинян розмістились представники князівської 

адміністрації.  

У кінці ХІ – на початку ХІІ ст. головним центром Погориння літописи 

називають Дорогобуж, у 1084 р. він був переданий в уділ князю Давиду 

Ігоревичу. Знову повідомлення про Погорину й погоринські міста трапляються 

в описі подій середини ХІІ ст. Тоді згадуються Дорогобуж і Пересопниця, а 

також названі Шумськ, Чемерин, Корчеськ, Зарічеськ, Мильськ, Сапогинь, 

Тихомль, Вигошев, Гнійниця. У середині – третій чверті ХІІ ст. погоринські 

міста перебували у складі Київської землі. В ХІ – на початку ХІІ ст. залишалися 

слабко заселеними території у верхівʼях Случі і Південного Бугу, тому 

важливим завданням гарнізонів фортець у верхній течії Горині був захист 

південно-західних територій Руської землі від нападів кочівників зі степу.  

В останній чверті ХІІ ст. Погориння остаточно переходить під владу 

волинських князів. Розповідаючи про похід монгольського війська на захід 

через землі Волинського князівства взимку 1240–1241 рр., літописець згадує 

погоринські міста Каменець та Ізяславль, а стаття за 1292 р. повідомляє про 

степанських князів Івана Глібовича та його сина Володимира Івановича. 

Процес розвитку Погориння був порушений у середині ХІІІ ст., коли 

Волинь, як і інші землі Південної Русі була спустошена монголо-татарами. 

Галицько-Волинський літопис свідчить, що шлях Батия на захід взимку 1241 

року пролягав через Колодяжин, Каменець, Данилів, Кременець. Тяжкими були 

також наслідки походу Бурундая у 1259 році. За його наказом в багатьох містах 

були зруйновані укріплення, які відновили Данило і Василько Романовичі після 

Батиєвого погрому. Сліди жорстокого розгрому Погоринських міст виявлені в 

ході розкопок Дорогобужа і городища в с. Городище поблизу Шепетівки. Про 

занепад регіону свідчать також археологічні дослідження інших поселень, 

зокрема Пересопниці, Дубна, Кременця, Острога, Корця.  
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У середині ХІV ст. Погориння у складі Волинського князівства увійшло 

до Великого князівства Литовського. Як територіально-адміністративна 

одиниця, Волинська земля проіснувала до 60-х років Згідно з постановою 

Віленського сейму 1565-1566 рр. вона була перетворена на Волинське 

воєводство у складі трьох повітів – Луцького, Володимирського і 

Кременецького, які в свою чергу ділилися на волості. Особливими 

територіально-адміністративними одиницями являлися володіння волинських 

магнатів. Землі в басейні р. Горині входили до складу Луцького і 

Кременецького повітів.  

Під час досліджень Дорогобужа і Пересопниці виявлено археологічні 

матеріали ХІІ – першої половини ХІІІ ст., які ілюструють більшість «міських 

ознак» (за А. В. Кузою). Слід зазначити, що в літописних повідомленнях кінця 

ХІ – першої половини ХІІІ ст. вони згадуються як центри удільних князівств. 

До цієї групи Погоринських міст відносимо також Каменець (городище 

поблизу Шепетівки), де було проведено масштабні археологічні розкопки і 

отримані матеріали, які підтверджують міський характер цього поселення та 

центри уділів Шумськ і Дубровицю, хоча археологічно вони вивчені 

недостатньо.  

Ряд літописних поселень були центрами значних волостей (Тихомль, 

Ізяславль, Мильськ, Корчеськ, Степань), вони розвивались як малі міста, але 

через брак археологічних джерел висвітлити процес їх становлення поки що 

неможливо. До числа адміністративних і військових центрів невеликих 

територіальних одиниць належали згадані в літописах Гнійниця, Острог, 

Чемерин, Сапогинь та невідомі з писемних джерел поселення, залишками яких 

є городища у Вільгорі, Хотині, Дермані, Клевані. 

Історико-археологічні дослідження міст періоду Великого князівства 

Литовського дозволяють окреслити два основні етапи їх розвитку. На першому 

етапі, в другій половині XІV–XV ст. спостерігається поступове відродження 

частини міст, що існували в часи Київської Русі (Жаславль, Острог, Степань, 
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Корець). Вони зберігають планувальну структуру, яка була характерною для 

міських поселень ХІІ–ХІІІ ст. Загальна кількість міст XІV–XV ст. в басейні р. 

Горині зменшилась у три рази в порівнянні з показниками ХІІ–ХІІІ ст., подібні 

зміни виявляються і в цілому на території Волинської землі.  

На другому етапі в XVІ ст. в регіоні продовжується розвиток міських 

поселень, що сформувалися раніше, а також у результаті містозасновницьких 

ініціатив виникають нові міста. Писемні джерела свідчать, що середні та великі 

міста у другій половині ХVІ – на початку  ХVІІ ст. мали складну планувальну 

структуру і включали замок, місто, передмістя (Острог, Рівне, Степань).  

У другій половині ХVІ – на початку ХVІІ ст. укріплена міська площа 

Острога, Рівного, Клеваня, Корця (без обрахування площі замків і передмість) 

становила від 14 до 18 га. Площі Острога і Рівного суттєво не відрізняються 

(відповідно 17 і 15 га) і так само в них в кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. була 

приблизно однакова кількість міських будинків. Разом з тим, значне зростання 

населення в Острозі відбувалося за рахунок забудови передмість.  

Найважливішою частиною пізньосередньовічних міст і містечок на 

українських землях були замки. Всі міста басейну р. Горині були 

приватновласницькими, замки були укріпленими дворами магнатів і шляхти, 

центрами адміністративного управління підлеглими територіями (волостями). 

Створення мережі укріплень на Волині стало справою приватних ініціатив 

власників міст, а не державних структур. Саме існування міст було 

неможливим без міцних укріплень, а замок був одним із найважливіших 

елементів їх оборони. 

Археологічні дослідження підтвердили, що серед ранніх замків басейну р. 

Горині є такі, що були збудовані на городищах давньоруських міст (Жаславль, 

Острог, Дорогобуж, Корець), вони відтворювали планування укріплень 

попереднього часу і складалися з двох частин – дитинця і пригородка (в 

давньоруський час – дитинець і окольне місто). Зазначимо, що в Острозі така 

планова схема без суттєвих змін проіснувала до ХVІІ ст. Про її стійкість 
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свідчать приклади замків у Рівному і  Костянтинові, будівництво яких припадає 

відповідно на другу половину  ХV ст. і другу половину ХVІ ст., але їх 

планування відтворює ту ж двохчасну схему [116, с. 117–121]. 

Аналіз розміщення городищ, центрів удільних князівств, інших 

літописних поселень, дозволяє зробити висновок, що басейни як природні 

територіальні комплекси стали основою для формування волостей. За 

розмірами волостей у ХІІ – першій половині ХІІІ ст. міські поселення 

Погориння поділяються на три групи: найменші волості площею 500–700 кв. км 

сформувались навколо Острога, Мильська, Сапогиня, Чемерина; середні за 

площею волості (800–1300 кв. км) мали Пересопниця, Корчеськ, Шумськ, 

Степань; велика Дорогобузька волость визначається в межах 1600–1800 кв. км. 

У період Великого князівства Литовського в Погоринні малі волості 

нараховували лише 5–13 поселень і мали площу 40–120 кв. км, а великі волості 

охоплювали значно більшу територію, від 800 до 1600 кв. км. За показниками 

площі Погоринські пізньосередньовічні волості співвідносяться з городовими 

волостями давньоруського періоду, однак, в нових умовах суттєво зміщуються 

їх території та змінюються розміри, формуються нові адміністративні центри.  

Дослідження історії Погориння в часовому проміжку великої 

протяжності, яким є доба середньовіччя, дозволяє розглянути процеси 

внутрішньої колонізації, становлення поселенських структур у регіоні, ритми 

зміни чисельності населення, його звʼязки з іншими територіями. Внутрішня 

структура Погориння в ранньословʼянський період формувалася перш за все під 

впливом природних чинників, зокрема, основним каркасом для розміщення 

поселень були річки. За цією ознакою територія середньовічної Волинської 

землі поділяється на три основні регіони: басейн верхньої течії Західного Бугу, 

басейн Стиру і басейн Горині. В першу чергу завдяки фізико-географічній 

області Волинської височини, з її мозаїчними ландшафтами і значними 

масивами родючих ґрунтів, формувалися стійкі звʼязки між основними 

структурними одиницями Волинської землі. В межах східної частини 
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Волинської височини знаходилось ядро Погориння. Тут виявлено більшість 

ранньословʼянських памʼяток, активно проходили урбанізаційні процеси. В 

період Київської Русі Погориння (Погорина) згадується в літописах як окрема 

територіально-адміністративна одиниця. В період Великого князівства 

Литовського тут сформувалась Острозька волость, а відносна цілісність регіону 

забезпечувалась приналежністю до володінь князів Острозьки ще низки 

Погоринських волостей: Дорогобузької, Рівненської, Сатиївської, Степанської. 

Розвиток населення басейну р. Горині у середньовіччі характеризується 

кількісними та якісними показниками. Кількісні показники (число і розміри 

поселень, щільність заселення територіальних одиниць) у кінцевому підсумку 

засвідчують зростання населення. Якісні показники (урбанізаційний процес, 

ускладнення поселенських структур, соціальна стратифікація) свідчать про 

цивілізаційний поступ суспільства. Як зауважив Ф. Бродель, якщо людей стає 

більше, відбувається й піднесення виробництва та обміну, розширюється 

хліборобство, спостерігається збільшення розмірів сіл і ще частіше – міст [187, 

с. 15]. Такі тенденції ми спостерігаємо і в басейні р. Горині, однак на цьому 

шляху виявляються також глибокі кризи, в регіоні вони простежуються на 

початку середньовіччя, в V ст. і, можливо, якийсь час у VІ ст., а затим, у другій 

половині ХІІІ – першій половині ХІV ст. 
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ДОДАТОК А. 

Перелік середньовічних памʼяток VI–XIII ст. басейну р. Горині  

(поселення і городища) 

 

Таблиця А1. Памʼятки доби середньовіччя в басейні р. Горині (верхня течія) 

№ 

п/п 
Адміністративна та 

географічна привʼязка 

Вид 

пам. 

Тип топо-

графічного 
положення 

Пло-

ща 
Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-

VII 

VIII-

IX 
X XI XII-

XIII 

Тернопільська обл. 

1 Волиця Крем. р-н Пос.  2,5   + + + 738, c. 52 

2 Волиця -//-     + +  738, c. 52 

3 Велика Горянка -//-      +  738, c. 52 

4 Мала Горянка -//-     + +  738, c. 52 

5 Мала Горянка -//-     + + ++ 738, c. 52 

6 Івання -//-     + +  738, c. 48 

7 Млинівці Збар. р-н -//-        636, c. 67 

8 Мишківці -//-  0,75   +   738, c. 52 

9 Загороддя -//-     + +  738, c. 52 

10 Лози Гор.     + +  5, с. 35-36; 789 

11 Лози Пос.     + +  789 

12 Бодаки -//-     + + ++ 738, c. 53 

13 Бодаки -//-     + + ++ 738, c. 53 

14 Маневе -//-      + + 738, c. 52 

15 Великі Вікнини -//-     + +  67, с. 111-112 

16 Борщівка Ланов. р-н Гор.        + + + ++ 678, с. 41 

17 Борщівка Пос.      +  738, c. 52 

18 Барсуки -//-     - - - 5, с. 37-38 

19 Барсуки -//-    - -   5, с. 37 

20 Пахині Гор.      +  678, с. 38-39 

21 Пахині Гор.      +  678, с. 40 

22 Печирна Пос.       ++ Воляник, розв. 

23 Юськівці -//-  1   + + ++ 738, c. 53 

24 Горинка Крем. р-н -//-    ++    143, c. 98 

25 Якимівці Ланов. р-н -//-      +  738, c. 52 

26 Якимівці -//-     + + ++ 738, c. 53 

27 Якимівці -//-     + + ++ 738, c. 53 

Хмельницька обл. 

28 Вʼязовець Білогір. р-н  -//-     + + ++ 738, c. 53 

29 Воробіївка Гор.        279, с. 22 

30 Воробіївка Пос.     + + ++ 738, c. 53 

31 Тихомель Гор.      + ++ 629, с. 56-57 

32 Лепесівка Пос.     + + ++ 738, c. 53 

33 Вільшаниця -//-     + + ++ 738, c. 53 

34 Вільшаниця -//-       ++ 279, с. 22 

35 Вариводки  -//-      +  738, c. 52 

36 Денисівка Гор.        279, с. 22 

37 Завадинці Ізясл. р-н Пос.       ++ 279, с. 40 

38 Білогородка Гор.        279, с. 39 

39 Михнів Гор.      + ++ 629, с. 97 

40 Михнів -//-     + +  89, с. 32 

41 Михнів Пос.       + 279, с. 41 
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42 Коритне -//-      - - 279, с. 23 

43 Клубівка -//-      - - 5, с. 38 

44 Клубівка -//-        5, с. 38-39 

45 Ізяслав Гор.  1     ++ 461 

46 Ізяслав, Бернардин. мон. Пос.       ++ 462 

47 Ізяслав, р. Сошна -//-       ++ 271 

48 Ізяслав, Старе місто, п. 2 -//-       ++ 271 

49 Ізяслав, Старе місто, п. 1 -//-   - -    271 

50 Путринці -//-       ++ 5, с. 41 

51 Радошівка -//-        279, с. 42 

52 Пашуки, пн.-зх., п.2-4 -//-  5,5     ++ 270 

53 Пашуки, пн., п. 6 -//-  1     ++ 270 

54 Пашуки, пн., п. 7, 8 -//-  10     ++ 270 

55 Пашуки, пн.-сх., п. 9, 10 -//-  2     ++ 270 

56 Пашуки, пн.-сх., п. 11 -//-  1,5     ++ 270 

57 Городище Гор.  3,6     ++ 493 

58 Городище, на зх. від гор. Пос.       ++ 270 

59 Городище, п. 5 -//-  1     ++ 270 

60 Городище, п. 16 -//-  4     ++ 270 

61 Городище, п. 12-15 -//-  8     ++ 270 

62 Городище Гор.  0,2     ++ 496 

63 Савичі Пос.     +   Русанова, розв. 

 Всього Пос.   1 4 21 25 33 50 

  Гор.     3+ 

3(?) 

7 5 13 

 

 

Таблиця А2. Памʼятки доби середньовіччя в басейні р. Вілії 

№ 
п/п 

Адміністративна та 

географічна привʼязка 

Вид 
пам. 

Тип топо-
графіч-

ного поло-

ження 

Пло-
ща 

Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-

VII 

VIII-

IX 
X XI XII-

XIII 

Тернопільська обл.  

1 Кордишів, Шумськ. р-н Гор. Мис.    + + ++ 801, с. 219 

2 Великі Дедеркали Пос.      - - Демидко, розв. 

3 Малі Дедеркали -//-      - - 738, c. 51 

4 Бриків (літоп. Шумськ) Гор. Мис. 2,5     + + ++ 629, с. 66-67 

5 Бриків (посад) Пос. Приб.      + + ++ 800, с. 140 

6 Онишківці -//-     + + ++ 800, с. 140 

7 Шумськ -//-       ++ 800, с. 140 

8 Васьківці Гор. Мис.    + +  629, с. 57 

9 Сураж -//- -//- 0,3    + ++ 678, с. 38 

Хмельницька обл.  

10 Зіньки -//- -//- 5   + +  600 

11 Кути -//- Ост.    -   272, с. 36 

Рівненська обл. 

12 Теремне, Острозьк. р-н  -//- -//-    - -  19, с. 33 

13 Теремне Пос. Приб.    + + + 813. s. 194 

14 Болотківці -//- Мис.    + + ++ 34, с. 3-4 

Хмельницька обл. 

15 Плужне, Ізяслав. р-н Гор. -//- 0,2   + +  581, с. 211  

 Всього Пос.     4 6 7 7 

  Гор.     7 7 3 8 
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Таблиця А3. Памʼятки доби середньовіччя в басейні р. Збитинки (Світеньки) 

№ 

п/п 
Адміністративна та 

географічна привʼязка 

Вид 

пам. 

Тип топо-

графіч-

ного поло-
ження 

Пло-

ща 
Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-
VII 

VIII-
IX 

X XI XII-

XIII 

Рівненська обл.  

1 Мала Мощаниця Гор. Мис. 0,2   - -  629, с. 41-43  

2 Мала Мощаниця, на пн. Пос. -//-    + + + 813, s. 193 

3 Мала Мощаниця, на пд.  -//- -//- 0,5   + +  38, с. 19 

4 Мала Мощаниця, на зх.  -//- -//- 0,5   + +  34, с. 5 

5 Ступно, ур. старовина -//-        - - 813, s. 193 

6 Суйми -//- Мис. 1   + +  680, с. 64 

7 Стара Мощаниця -//- -//-     - - 680, с. 63 

8 Стара Мощаниця -//- -//- 1     - 680, с. 63 

9 Будераж Гор. -//- 10   + +  678, c. 32-33 

10 Будераж, на зх. від гор. Пос. -//-    + +  680, с. 60 

11 Будераж, на пд. сх. -//- -//-    + +  718, с. 57 

12 Будераж Гор. -//- 0,05   - -  581, с. 212-213 

13 Будераж, на сх. Пос. -//- 0,5   + +  680, с. 60 

14 Будераж, на пн. зх. -//- -//-    - - - 680, с. 60 

15 Будераж, на пд. сх. -//- Приб.    +   58, с. 52 

16 Святе -//- Мис.    - - - 680, с. 63 

17 Мости -//- Приб.    + +  663, с. 42 

18 Ілляшівка -//- Мис.    - - - 680, с. 83 

19 Новомалин, ур. Безодня -//- -//- 1,5   + +  58, с. 38 

20 Лючин, сх. окр. -//- -//-      ++ 34, с. 9 

21 Точевики Гор. -//- 0,55   +   581, с. 213 

22 Точевики Пос. -//- 1   + +  718, 57 

23 Грозів, ур. Діброва -//- -//- 1,5   + +  38, с. 23 

24 Грозів, на пд. сх. -//- -//- 0,2   + + + 34, с. 10-11 

25 Радужне Гор. -//-    - -  660 

26 Радужне Пос. -//-    + + + 660 

27 Деревʼянче, п. 2 -//- -//- 0,75   +   173, с. 26 

28 Деревʼянче, п. 1 -//- -//- 2   +   173, с. 26 

29 Межиріч, ур. Штани -//- -//-      ++ 34, с. 12 

30 Межиріч, пн.-зах. част. -//- -//-      ++ 55, с. 34-35 

31 Острог Гор. -//- 3,5   + + +++ 581, с. 90-104 

32 Острог, центр Пос. -//- 6  + + + +++ 581, с. 104-110 

33 Острог, пн. -//- -//-  +  + +  54, с. 16 

34 Острог, вул. Пухова, 4а -//- -//-    + +  34, с. 14 

35 Острог, Нове місто -//- Приб.   + +   54, с. 17 

 Всього Пос.   1 2 20 21 13 29 

  Гор.     6 5 1 6 
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Таблиця А4. Пам’ятки доби середньовіччя в поріччі р. Горині 

(Волинська височина) 

№ 

п/п 
Адміністративна та 

географічна привʼязка 

Вид 

пам. 

Тип топо-

графіч-
ного поло-

ження 

Пло-

ща 
(га) 

Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-

VII 

VIII-

IX 
X XI XII-

XIII 

Хмельницька обл.  

1 Нетішин, ур. Лясінь Гор. Підв. 1  + +   5, с. 50  

Рівненська обл. 

2 Вельбівно, п. 2 Пос. -//- 0,75  + ++ ++ + 34, с. 15 

 Вельбівно, п. 4 -//- -//- 1   ++   52, с. 35-36 

3 Вельбівно, п. 3 -//- Мис. 2     ++ 58, с. 30 

4 Розваж Гор. -//- 1,3   ++  + 629, с. 55  

5 Розваж, п. 1 Пос. Приб. 0,7   ++  ++ 173, с. 26 

6 Розваж, п. 3 -//- -//- 5   ++   173, с. 26 

7 Розваж, п. 2 -//- Мис. 2.5   ++   173, с. 26 

8 Розваж, ур. Кошара -//- Підв. 0,03  +    34, с. 17 

9 Хорів, біля школи -//- Мис. 0,5     +++ 29, с. 18 

10 Хорів, Підлужжя, п. 1 -//- -//- 3      + +   483 

11 Хорів, Підлужжя, п. 2 -//- Приб. 1      + +   40, с. 39 

12 Хорів, Бродівщина -//- -//- 0,7 + ++ +   40, с. 39-40 

13 Хорів, Дубова -//- Підв. 1  --    34, с. 19 

14 Хорів, Ожогоща -//- -//- 0,5 + ++ +   34, с. 19 

15 Хорів, Поляна -//- -//- 0,5   +  ++ 34, с. 19-20 

16 Бадівка -//- Мис. 2     ++ 49, с. 19 

17 Кургани,  2 км на сх. -//- Підв. 1,5      + +   680, с. 83 

18 Кургани, Панський сад -//- -//- 4   ++   173, с. 26 

19 Кургани, ферма -//- Мис. 0,5  +    40, с. 38 

20 Бродівське -//- Приб. 3 + + ++  ++ 59, с. 35-44 

21 Могиляни, Топільське -//- Підв. 1    + + 34, с. 23 

22 Могиляни, відстійники -//- -//- 0,3     + 34, с. 23 

23 Могиляни, на пн.схід  -//- Мис. 0,5     + 173, с. 26 

24 Могиляни, біля клубу -//- Приб. 0,5 +   +  59, с. 47-48 

25 Черняхів -//- Мис. 1,5     + 40, с. 40 

26 Стадники, ур. Бригада -//- -//- 6 + ++ + + + 182 

27 Стадники, ур. Горбок -//- -//- 2    + ++ 34, с. 25 

28 Бухарів -//- Приб. 1    + + 40, с. 35 

29 Колесники, ур. Ляшківці -//- Підв. 1 +           680, с. 43 

30 Колесники, ур. Перерва -//- -//- 0,5 + + +   49, с. 18 

31 Колесники, Гальопівка -//- Приб. 3 +  + + + 680, с. 43 

32 Вільгір Гор. Мис. 0,5    + + 13, с. 24 

33 Вільгір, біля церкви Пос. -//- 2   + + + 57, с. 14-15 

34 Вільгір,  2,5 км на зах.  -//- -//- 2    + + 34, с. 26 

35 Вільгір,  на пн. схід -//- -//- 1   +   50, с. 27 

36 Почапки -//- -//- 0,4  -    34, с. 27 

37 Тесів Гор. Підв. 0,04   -   57, с. 41-42 

38 Тесів Пос. Мис. 1    + ++ 40, с. 35 

39 Башине Гор. -//- 0,6   -   15, с. 10 

40 Башине Пос. -//- 1   -  - 40, с. 9 

41 Тайкури, на зх. від замку -//- -//- 1,5    - - 34, с. 30 

42 Тайкури, Габелєва гора -//- -//- 1  +    49, с. 22-23 

43 Тайкури, ур. Черпак, п. 1 -//- -//- 2,5  + + + ++ 57, с. 52 

44 Тайкури, п. 2 -//- -//- 0,4      + +   49, с. 22 

45 Олексіївка, ур. Вирків -//- -//- 1,5   + + + 52, с. 18-19 

46 Олексіївка, пд. окр., п. 1 -//- -//- 4 +  + + ++ 38, с. 13 

47 Олексіївка, пн. окр., п. 3 -//- -//- 0,5  - -   40, с. 19 

48 Посягва, п. 2, зах. окр. -//- Приб. 0,5  + +   34, с. 31 
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49 Посягва, п. 1, сх. окр.. -//- Мис. 2     ++ 59, с. 15 

50 Посягва, п. 3, пн. окр. -//- Приб. 1     + 34, с. 32 

51 Посягва, п. 4, 2 км на пн. -//- -//- 0,01         + 34, с. 32 

52 Сергіївка, сх. окр. -//- Підв.     +  38, с. 16 

53 Новосілки, ур. Замчисько Гор. Мис. 0,25   +   18, с. 21 

54 Новосілки, п. 1, 2 Пос. -//- 4  + + + ++ 59, с. 26 

55 Новосілки, п. 3 -//- -//- 0,5    + ++ 38, с. 22 

56 Новосілки, п. 4, 5 -//- -//- 0,75    + + 38, с. 21-22 

57 Новосілки, в селі -//- -//- 1     ++ 34, с. 34 

58 Новоставці, Медведка -//- -//- 2 +    ++ 41, с. 15 

59 Новоставці, ур. Безодня -//- Приб. 1     ++ 40, с. 18 

60 Бугрин, ур. Городище -//- Мис. 2     ++ 38, с. 11-12 

61 Глинки, ур. Пісковня -//- -//- 0,5  + +   59, с. 53 

62 Глинки Гор. -//- 1   -   581, с. 217 

63 Глинки Пос. -//- 1   + + + 34, с. 36 

64 Підліски, ур. Селище -//- -//- 3  + + + ++ 41, с. 15-16 

65 Підліски, біля ферми -//- -//- 0,5    + + 34, с. 37 

66 Підліски, ур. Ольгопіль -//- -//- 2  + + + ++ 58, с. 45-46 

67 Підліски, пн.-сх. окраїна -//- -//- 1,5   + + + 34, с. 39 

68 Зарічне, біля ферми -//- -//- 1   + + ++ 34, с. 39 

69 Зарічне, 1 км на пн. сх. -//- Приб. 3  + +   40, с. 16 

70 Зарічне, 1,5 км на пн. сх. -//- Мис. 3 +   + ++ 59, с.15-16 

71 Антополь, пд.-сх. окр. Гор. -//-    -   49, с. 20 

72 Антополь Пос. -//- 0,5   - -  49, с. 20 

73 Бабин, п. 3 -//- -//- 2,5     + 40, с. 8 

74 Бабин, п. 2 -//- Приб. 2  + +   40, с. 8 

75 Бабин, п. 7 -//- Мис. 1    + + 40, с. 8 

76 Іллін, біля кладовища -//- -//- 1,5     + 40, с. 16 

77 Томахів Гор. -//- 0,7   ++ +  40, с. 5-6 

78 Томахів Пос. Підв. 3   - - - 29, с. 6 

79 Томахів Гор. -//- 0,2     ++ 581, с. 218 

80 Глибочок Гор. Рівн. 2   + +  136, с. 93 

81 Франівка Пос. Мис. 1   + +  40, с. 22 

82 Симонів, Агатівка, п. 1 -//- -//- 3  + +   663, с. 42 

83 Симонів, Агатівка, п. 2 -//- -//- 2  + +   663, с. 42 

84 Симонів, на схід -//- Приб. 1,5  + +   40, с. 22 

85 Симонів, ур. Замок -//- Мис.    -  + 50, с. 14-15 

86 Симонів, пн. окраїна -//- -//- 1  +    40, с. 22-23 

87 Шкарів  -//- 2   + + + 34, с. 45 

88 Майків -//- -//- 0,5   +  + 52, с. 17 

89 Пашуки -//- -//- 1,5     + 34, с. 46 

90 Курозвани -//- -//- 1,5  + +   34, с. 46 

91 Гоща Гор. -//- 2,5   + + + 629, с. 58-59 

92 Гоща, центр. частина Пос. -//- 2 +   + + 680, с. 42 

93 Гоща, п. 1 -//- -//- 0,5     - 34, с. 47 

94 Гоща, п. 2 -//- -//- 0,5     - 34, с. 48 

95 Гоща, пн. окраїна -//- Приб. 0,25 +     32, с. 9 

96 Горбаків Гор. Мис. 0,3   -   581, с. 219-220 

97 Горбаків, біля городища Пос. -//- 2   + + + 680, с. 42 

98 Горбаків, пн. окр. -//- -//- 2   -  - 680, с. 42 

99 Чудниця -//- -//- 0,5     + 17, с. 20 

100 Красносілля -//- -//- 1   +   48, с. 8-9 

101 Воскодави, пд.-сх. окр. -//- -//- 3    + + 40, с. 10 

102 Воскодави, ур. Загорбів -//- -//- 0,5     - 680, с. 42 

103 Горбів Гор. -//- 0,36   -   680, с. 42 

104 Горбів, п. 3 Пос. -//- 1  + +   40, с. 13 

105 Горбів, п. 4 -//- -//- 2   +  + 40, с. 13 

106 Дроздів, сх. окр.  -//- -//- 3  + + + ++ 40, с. 15 

107 Дроздів, зах. окр. -//- -//- 0,5 +     680, с. 43 
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108 Подоляни, на пн. сх. -//- -//- 2,5    + ++ 41, с. 16 

109 Подоляни, біля церкви -//- -//- 3     ++ 18, с. 19 

110 Дорогобуж Гор. -//- 5,5  + + ++ ++ 569, с. 18-22 

111 Дорогобуж, посад Пос. Приб. 20  + + ++ ++ 569, с. 22-23 

112 Дорогобуж, біля церкви -//- Мис. 4   + + ++ 569, с. 23 

113 Дорогобуж, зах. окр. -//- -//- 1,5    + + 34, с. 54 

114 Рясники -//- -//- 1,5     + 38, с. 15 

115 Гориньград Перший Гор. -//- 0,25   -   136, с. 43 

116 Гориньград Перший, п. 1 Пос. Приб. 1,5   + + + 40, с. 44 

117 Гориньград Перший, п. 2 -//- -//- 4   + + ++ 40, с. 44 

118 Малинівка -//- Мис.? 0,5    +  842, с. 242 

119 Шубків Гор. Мис. 0,01      - -   28, с.10 

120 Шубків Пос. -//- 2,5      + +   28, с. 10-11 

121 Нова Українка -//- -//- 2,5  +  + + + 34, с. 56 

122 Козлин, пд.-сх. окр. Гор. -//- 0,35        + + 29, с. 21-22 

123 Козлин, на заплаві Пос. Підв. 1,5   +   57, с. 46 

124 Козлин, біля церкви Гор. Мис. 2  + + + + 40, с. 45-46 

125 Козлин, зах. окр. Пос. -//- 3  + + +  29, с. 22 

126 Пухова -//- -//- 0,5     - 680, с. 101 

127 Пухова -//- Приб. 0,5     - 680, с. 101 

128 Олександрія -//- Мис. 1,5    - + 34, с. 58-59 

129 Волошки -//- -//- 0,5   + + + 40, с. 43-44 

130 Біла Криниця Гор. -//- 0,2      - -   15, с. 16 

131 Біла Криниця, біля гор. Пос. -//- 1,5      + +   16, с. 16-17 

132 Біла Криниця, пн. окр. -//- Приб. 3,5    + ++ 38, с. 24-25 

133 Городище Гор. Мис. 1       -   581, с. 223 

134 Городище, пн. окр. Пос. -//- 1,5      + +   29, с.19 

135 Великий Житин, п. 1 -//- -//- 2 + + +   49, с. 8 

136 Великий Житин, п. 7 -//- -//- 3  + + + + 49, с. 10 

137 Забороль -//- -//- 1     + 581, с. 63  

138 Кустин -//- -//- 1     + 34, с. 63 

139 Сергіївка -//- Мис. ?      - 680, с. 101 

140 Решуцьк, пн.-зах. окр. -//- Мис. 1,5     ++ 50, с. 28   

141 Решуцьк, ур. Цукерщина -//- -//- 1  + + + ++ 40, с. 49-50 

142 Хотин Гор. -//- 0,5   + + ++ 136, с. 43 

143 Хотин Пос. Приб. 3   + + + 680, с. 103 

144 Городок, кол. Бегень -//- Мис. 3  +   ++ 680, с. 89 

145 Рубче -//- -//-      - 842, s. 251 

146 Суськ, ур. Днина -//- -//-     + + 34, с. 65 

 Всього Пос.   14 38 58 47 71 125 

  Гор.    4 18 8 8 22 

 

 

Таблиця А5. Пам’ятки доби середньовіччя в басейні р. Усті 

№ 

п/п 

Адміністративна та 

географічна привʼязка 

Вид 

пам. 

Тип топо-

графіч-

ного поло-
ження 

Пло-

ща 
Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-
VII 

VIII-
IX 

X XI XII-

XIII 

1 Дермань 2 Гор. Мис. 10   + + ++ 629, с. 51 

2 Дермань 2, Батиєва кр. Пос. -//- 0,5   - -  55, с. 44 

3 Дермань 2, на захід  -//- -//- 0,5  + + +  25, с. 14-17 

4 Дермань 2, ур. Райм., п. 1 -//- -//- 2   +  + 15, с. 14 

5 Дермань 2, ур. Райм., п. 2 -//- -//- 1     + 40, с. 25 

6 Лебеді -//- ?     - - 680, с. 85 

7 Дермань Перша Гор. Мис. 0,2   - -  28, с. 10 

8 Клопіт Пос. -//- 0,5   + +  38, с. 19 

9 Гільча 1, дж. св. Миколая -//- -//- 0,5     + 680, с. 61 



496 

 

10 Гільча 1, пн. окр. -//- Приб. 0,3   +   50, с. 17 

11 Верхів (Шлях) в лісі -//- Мис. 4   + + ++ 40, с. 36-38 

12 Верхів, ур. Замок Гор. -//- 0,1   -   19, с. 32-33 

13 Верхів , п.1 Пос. -//- 0,2   +   19, с. 32 

14 Верхів , п. 2 -//- -//- 2   + + ++ 19, с. 32 

15 Верхів , п. 3 -//- -//- 1,5   + + + 41, с. 31 

16 Верхів , п. 4 -//- Приб. 2,5  + + +  41, с. 31 

17 Верхів , п. 5 -//- -//- 1,5   + + + 59, с. 50-52 

18 Завидів, на пд.-зах. -//- Мис. 0,5   + +  34, с. 72 

19 Миротин, пд.-зах. окр. -//- Підв. 0,3   +   40, с. 28 

20 Урвенна, зах. окраїна,  -//- Мис. 1,5   +  + 50, с. 22 

21 Здовбиця, зах. окр. -//- -//- 3   +  + 50, с. 18 

22 Івачків, п. 1 -//- -//- 2   +  + 40, с. 26-27 

23 Івачків, п. 3 -//- Приб. 1,5  + + + ++ 41, с. 23 

24 Плоске, пд.-зах. окр. -//- -//- 0,5   +  + 38, с. 23 

25 Копиткове, сх. окр., п. 2 -//- Мис. 0,5   + +  59, с. 25 

26 Копиткове , пн. окр., п. 4 -//- Приб. 1,5   - - - 50, с. 19 

27 Копиткове , п. 1 -//- -//- 2 + + -  - 50, с. 18 

28 Копиткове , зах. окр., п. 3 -//- Мис. 3 +    ++ 40, с. 27 

29 Новомильськ, Дівич-гора Гор. -//- 7    + ++ 41, с. 25-28 

30 Новомильськ, біля гор. Пос. Мис.    + ++ ++ 41, с. 26 

31 Новомильськ, п. 2   -//- -//- 0,5     ++ 18, с. 22 

32 Новомильськ, п. 4 -//- -//- 1   + + + 34, с. 76 

33 Новомильськ, пд.-зхід -//- -//- 1,5     ++ 48, с. 20-21 

34 Кунин, перше городище Гор. -//- 0,5    +  15, с. 13 

35 Кунин, друге городище -//- -//- 0,6   -   41, с. 24-25 

36 Кунин, сх. окр. Пос. -//- 0,5   +   41, с. 25 

37 Здовбиця, ферма -//- -//-  +     680, с. 62 

38 Здовбиця, центр -//- -//- 1     ++ 59, с. 24-25 

39 Квітневе, п. 2 -//- -//- 0,7    - - 34, с. 79 

40 Квітневе, п. 1 -//- Приб. 0,5  +    34, с. 79 

41 Квітневе, п. 3, 4 -//- Мис. 2,5   +  ++ 34, с. 79-80 

42 Нагірне, п. 2 -//- -//-      ++ 34, с. 80 

43 Нагірне, п. 1 -//- -//-   +    34, с. 80 

44 Глинськ, зах. окр., п. 3 -//- -//- 1,5    + ++ 40, с. 25 

45 Глинськ Гор. Підв. 1,3   - -  678, с. 27 

46 Глинськ, на зах. від гор. Пос. Мис. 2   + +  842, s. 237 

47 Глинськ, п. 2 -//- -//- 2     ++ 680, с. 61 

48 Кошатів -//- -//- 0,5   + + + 34, с. 81-82 

49 Загороща, п. 2 -//- -//- 1  + +   52, с. 29 

50 Загороща, п. 1 -//- -//-  +     52, с. 29 

51 Загороща, п. 3 -//- -//- 0,25   + +  52, с. 29 

52 Загороща, п.4 -//- Підв. 1,5   +  ++ 52, с. 30 

53 Корнин, п.2 -//- Мис. 2  + +   52, с. 31-33 

54 Корнин, п. 1 -//- -//- 1  + +   52, с. 31 

55 Квасилів, ур. Водокачка -//- -//- 2     ++ 15, с. 17 

56 Квасилів, п. 1 -//- Підв. 0,5     ++ 34, с. 83 

57 Квасилів, п. 2 -//- Мис. 1     ++ 64, с. 29 

58 Квасилів, п. 3 -//- Підв. 2     ++ 31, с. 23 

59 Колоденка, сх. окр. -//- Мис. 1,5   + + ++ 52, с. 30 

60 Рівне, Новий Двір, п. 1 -//- Підв. 3    + ++ 38, с. 3-4 

61 Рівне, Новий Двір, п. 2 -//- Мис. 0,5     ++ 21, с. 26-27 

62 Рівне, Пляж, п. 1а -//- Підв.  +     34, с. 85-86 

63 Рівне, Пляж, п. 3 -//- Мис. 3 +     + +   64, с. 28-29 

64 Рівне, пд.-зах. окр., п. 5 -//- -//- 0,25   + + + 57, с. 5 

65 Рівне, вул. Марусі Чурай Гор. -//- 0,35    + + 581, с. 227-228  

66 Рівне, біля городища Пос. Приб. 1,5   + + + 581, с. 228 

67 Рівне, зах. окр., Дворець -//- Мис. 4      + +  ++ 12, с. 23-24  

68 Рівне, Боярка, п. 1, 2 Пос. -//- 0,5      + ++ +  40, с. 3 
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69 Рівне, Боярка, п. 4 -//- -//- 1,5  ++   ++ 40, с. 3 

70 Рівне, біля «Епіцентру» -//- -//- 0,5     + 40, с. 3 

71 Рівне, вул. С. Бандери -//- -//- 0,5  ++   ++ 25, с. 12-13 

72 Рівне, пл. Короленка Пос. -//- 0,3  +    613 

73 Рівне, вул. Шкільна Пос. Приб. 1   +   61 

74 Рівне (Тютькьвичі -//- Мис. 3 +   + ++ 680, с. 38 

75 Рівне (Золотіїв) -//- -//-     - - 680, с. 38 

76 Бармаки, ур. Джерело  -//- -//- 1  + + +   17, с. 31 

77 Бармаки, пн. окр.,  п. 2 -//- -//- 0,5   + + + 34, с. 96 

78 Шпанів, пд.-сх. окр., п. 1 -//- -//- 4      + + +  41, с. 45 

79 Шпанів, ур. Павлівщина Гор. -//-   - -   49, с. 23-24 

80 Шпанів, За Лукою, п. 2 Пос. Підв.    - - - 680, с. 103 

81 Шпанів, п. 3 -//- Приб.    - - - 680, с. 103 

82 Вел. Олексин, Мачолки -//- -//-    - - - 680, с. 90 

83 Вел. Олексин, ур. Горб -//- Мис.    - - - 680, с. 90 

84 Вел. Олексин, За Річкою -//- Підв.    - - - 680, с. 90 

85 Зозів, ур. Кут -//- Мис. 2 +  +  ++ 680, с. 97 

86 Зозів, ур. Придатки -//- -//- 0,5   - - - 680, с. 96 

87 Зозів, зах. окр. -//- Приб.    - - - 680, с. 97 

88 Городок, ур. Клем’янтів -//- -//-  +  - - - 680, с. 94 

89 Городок, ур. Кургани -//- Мис. 3 + ++ +   680, с. 93 

90 Городок, ур. Замок -//- Підв. 3     + 34, с. 100 

91 Городок, ур. Кут -//- Мис. 1,5    + ++ 680, с. 93 

92 Обарів, ур. Під Курганом -//- -//- 2      + +   680, с. 99 

93 Ставки -//- -//- 3     ++ 34, с. 101 

94 Понебель -//- -//- 2    - - 680, с. 101 

95 Караєвичі -//- -//- 1,5    - - 680, с. 98 

96 Рогачів -//- Підв.     - - 680, с. 101 

97 Бронники -//- Мис. 1     + 34, с. 102 

98 Грабів Гор. -//- 5       + +  57, с. с. 44-46 

99 Оржів, біля церкви, п. 2 Пос. Приб.       + +   64, с. 28 

100 Оржів , п.1 -//- -//-    +   64, с. 27-28 

101 Оржів , п. 3 -//- -//-    +   64, с. 28 

 Всього Пос.   10 20 45 25 46 91 

  Гор.     6 7 3 10 

 

Таблиця А6. Пам’ятки доби середньовіччя в басейні р. Стубли 

№ 
п/п 

Адміністративна та 

географічна привʼязка 

Вид 
пам. 

Тип топо-
графіч-

ного поло-

ження 

Пло-
ща 

Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-

VII 

VIII-

IX 
X XI XII-

XIII 

1 Мізочок Гор. Мис. 0,45     - -  136, с. 69 

2 Мізочок, біля городища Пос. -//- 0,4     + +  55, с. 46 

3 Мізочок, Важело -//- -//- 1,5     ++ 34, с. 104 

4 Мізочок, п. 3 -//- -//- 2    ++ +  34, с. 104-105 

5 Мізочок, зах. окр., п.4 -//- -//- 1     + 34, с. 105 

6 Мізочок, пн. окр., п. 5 -//- -//- 2     + 34, с. 105 

7 Мізоч -//- -//-      ++ 48, с. 19-20 

8 Стеблівка, Гор. -//- 0,25   + +  629, с. 36 

9 Стеблівка, п. 2, Ферма Пос. -//-     - -- 680, с. 64 

10 Стеблівка, п. 3, Городи -//- -//-    - - - 680, с. 64 

11 Стеблівка, п. 4, Замлиння -//- -//-    - - - 680, с. 64 

12 Стеблівка, п.5, Звіринець -//- Приб. 1,5   - - - 680, с. 64 

13 Княгинин, п. 4 -//- Мис. 0,5   + - - 34, с. 106 

14 Княгинин, п. 3 -//- -//- 0,5  + + + ++ 34, с. 106-107 

15 Княгинин, п. 1 -//- -//- 2,5   + + ++ 680, с. 49 

16 Княгинин, ур. Замок -//- -//-     - -- 34, с. 107 
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17 Княгинин, п. 2 -//- -//- 2,5  + + + + 34, с. 108 

18 Острів Гор. Ост. 0,2      - -   136, с. 69 

19 Острів, біля городища Пос. ?       - -   790, с. 92 

20 Острів, п. 6 -//- Мис.  + + + +  34, с. 108-109 

21 Острів, п. 5 -//- -//-  + +   ++ 34, с. 109 

22 Острів, п. 4 -//- -//-      ++ 34, с. 109 

23 Острів, п. 3 -//- -//-   + +   34, с. 109 

24 Нараїв -//- -//- 1   + + ++ 34, с. 109 

25 Нараїв, ур. Бродки  -//- -//- 0,5   +   34, с. 109-110 

26 Білобережжя, п. 2 -//- -//-     + ++ 34, с. 110 

27 Білобережжя, п. 1 -//- -//-    + + + 34, с. 110 

28 Білобережжя, п. 3 -//- Приб.    - - - 680, с. 44 

29 Білобережжя, п. 4 -//- Мис.    + +  40, с. 23 

30 Листвин Гор. -//- 7,5   + +  790 

31 Листвин, п.3 Пос. Приб. 2   + +  790, с. 87-88 

32 Листвин, Гострий горб -//- Мис. 0,5  + + + + 57, с. 19-20 

33 Листвин, Протереб, п.4 -//- Приб.    + +  790, с. 87 

34 Листвин, сад.Ковальчука -//- Мис.  +     790, с. 87 

35 Листвин, п. 5 -//- -//- 0,5   + +  790, с. 87-88 

36 Листвин, п. 10 -//- Приб. 0,8   + +  34, с. 113-114 

37 Листвин, п. 6 -//- Мис.    + + ++ 791, 185 

38 Листвин, медпункт -//- -//-    - - - 790, с. 87 

39 Листвин,  п. 7 -//- -//- 1,5   + +  34, с. 114 

40 Листвин, ферми -//- -//- 1   + + ++ 18, с. 20 

41 Боцянівка, п. 2 -//- -//- 0,5     ++ 34, с. 115 

42 Боцянівка, п. 3 -//- Приб. 0,5   + + ++ 34, с. 115 

43 Заруддя, пн.-сх. окр., п. 2 -//- Мис.    + + + 34, с. 115 

44 Заруддя, п. 3 -//- -//-    + + ++ 34, с. 115 

45 Заруддя, зах. окр., п. 5а -//- Приб.      ++ 34, с. 115 

46 Заруддя, пн. окр., п. 1 -//- Мис. 2  + +  ++ 680, с. 47-48 

47 Костянець, п. 1 -//- Приб.    +   636, с. 38 

48 Костянець, кар’єр -//- Мис. 1 +     164, с. 195 

49 Костянець, п.2 -//- -//- 2   + + ++ 379, с. 220 

50 Костянець, п. 3 -//- -//- 1  + + +  680, с. 50 

51 Мокре, сх. окр. -//- -//-   +   ++ 34, с. 117 

52 Молодаво Третє -//- ?     - -- 680, с. 55 

53 Варковичі, пд. окр., п.4 -//- Приб. 3        + ++ 680, с. 44-45 

54 Варковичі, ферма, п. 3 -//- Мис. 2   + + ++ 20, с. 30 

55 Варковичі, п. 6 -//- Приб. 0,5    - -- 34, с. 118 

56 Варковичі,   Гор. Ост. 0,5   - -  136, с. 70 

57 Варковичі, біля гор. Пос. -//- 1   + +  718, с. 58 

58 Варковичі, пн.-зах. окр. -//- Мис. 3   + +  34, с. 119 

59 Крилів, Придатки, п. 2 -//- -//- 1,5   + + ++ 34, с. 120 

60 Крилів, ур. Городи, п. 1 -//- -//- 1  + + + ++ 680, с. 50 

61 Жорнів, п. 2 -//- -//- 1  + + + ++ 680, с. 46 

62 Жорнів, п. 3 -//- -//-    + +  34, с. 121 

63 Жорнів, п. 4 -//- -//-    + + + 34, с. 121 

64 Жорнів Гор. -//- 7,5  + + +  581, с. 152-157 

65 Жорнів Пос. -//- 5  + + +  15, с. 7 

66 Жорнів, п. 6 -//- -//-      ++ 34, с. 123 

67 Жорнів, п. 7 -//- -//- 1   + +  34, с. 123 

68 Жорнів, п. 8 -//- -//- 2     ++ 680, с. 55 

69 Олибів -//- -//-     - - 34, с. 123 

70 Олибів -//- -//- 1,5    - - 680, с. 100 

71 Переділи, пд. окр. -//- -//- 1  + + + ++ 680, с. 100 

72 Сатиїв, сх. окр., п. 5 -//- -//- 1,5     ++ 40, с. 48 

73 Сатиїв,  пд. окр., п. 4  -//- -//- 1     -- 38, с. 18 

74 Сатиїв, центр, п. 3 -//- -//-    - - - 718, с. 58 

75 Сатиїв, пн. зах., п. 2 -//- -//- 1   - - - 718, с. 58 
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76 Сатиїв, парк, п. 1 -//- -//- 1,5     -- 680, с. 56 

77 Кораблище Гор. -//- 0,3       - -   28, с. 11 

78 Кораблище Пос. -//-        - -   28, с. 11 

79 Радів, пд. -//- -//-   + +  ++ 40, с. 34 

80 Радів, пн. сх. -//- Приб.      ++ 40, с. 34 

81 Новоселівка, сх., окр. -//- Мис. 0.5    - - 40, с. 31 

82 Перемилівка, п. 1 -//- -//-   + + +  40, с. 33 

83 Тушебин, п. 1 -//- -//- 1    + ++ 40, с. 34-35 

84 Тушебин, п. 2 -//- -//- 1     ++ 40, с. 35 

85 Заріцьк -//- -//- 8   + + + 18, с. 23 

86 Іваничі -//- Приб. 2  + +  + 40, с. 45 

87 Грушвиця Гор. Мис. 0,3   - -  29, с. 19-21 

88 Грушвиця Пос. -//- 2   + + ++ 29, с. 21 

89 Грушвиця -//- -//- 1,5      + +   41, с. 36 

90 Великий Шпаків -//- -//- 1,5     -- 40, с. 43 

91 Підгірці, п. 3 -//- Підв. 1   + +  40, с. 48 

92 Підгірці, п. 1 -//- Мис. 0,7  + +   40, с. 48 

93 Підгірці, п. 2 -//- -//- 2,5     ++ 40, с. 48 

94 Плоска, п. 3 -//- Приб. 2,5     ++ 40, с. 49 

95 Плоска, п. 2 -//- Мис. 2  + +   40, с. 49 

96 Плоска, п. 1 -//- -//- 4   + + ++ 40, с. 48-49 

97 Плоска, п. 4 -//- -//- 1,5   + +  40, с. 49 

98 Плоска, п. 5 -//- -//- 1   + +  40, с. 49 

99 Малий Шпаків, п. 1 -//- -//- 1     ++ 40, с. 47 

100 Малий Шпаків, п. 2 -//- -//- 3  + +   40, с. 47 

101 Гуменники -//- -//-    +   34, с. 132 

102 Милостів, пд. частина -//- Приб. 1   + +  15, с. 17 

103 Милостів, пн.-зах. окр. -//- Підв. 2     ++ 57, с. 46 

104 Велика Омеляна, центр -//- Мис. 2     ++ 40, с. 43 

105 Велика Омеляна, пн.-зах. -//- -//- 0,5  + +   18, с. 24 

106 Дядьковичі -//- -//- 2     ++ 40, с. 45 

107 Ясининичі Гор. -//- 0,2   - -  29, с. 22 

108 Ясининичі Пос. -//- 1,5   + + ++ 29, с. 22 

109 Кривичі,  церквище -//- -//- 0,5     ++ 718, с. 60 

110 Кривичі, зах. окр. -//- -//- 2,5     ++ 39, с. 10 

111 Кривичі, пд. окр. -//- Приб. 2   - -  34, с. 135 

112 Новостав Дальн. Замостя -//- Підв. 20 + + + + ++ 722, с. 25-26 

113 Новостав Дальній -//- Мис. 0,5   + + ++ 39, с. 8 

114 Пересопниця, пд.-сх. окр. -//- -//- 0,5      + +   38, с. 30-31 

115 Пересопниця, Баран.- 3 -//- -//- 1,5  +  + ++ 38, с. 30 

116 Пересопниця, Баран.- 2 -//- Підв. 2,5   + + ++ 38, с. 29-30 

117 Пересопниця, Баран.- 1 -//- -//- 0,7   + + + 53, с. 20-21 

118 Пересопниця, пд. окр. -//- Приб. 0,6   +  ++ 57, с. 51 

119 Пересопниця, ур. Мигор -//- Мис. 4   + + ++ 57, с. 51 

120 Пересопниця Гор. -//- 13      + + + ++ 581, с. 69-74  

121 Пересопниця, Пастівник Пос. Підв. 10  + +  ++ 581, с. 74-85 

122 Пересопниця, сх. окр. -//- Мис. 2   +  ++ 41, с. 40 

123 Пересопниця, пн.-схід -//- Приб. 2,5   +  ++ 41, с. 41 

124 Пересопниця, пн. окр. -//- Мис. 3   + + ++ 41, с. 41-42 

125 Новожуків -//- -//- 2   - - - 718, с. 61 

126 Новожуків  -//- -//-    - - - 718, с. 61 

127 Сухівці -//- -//-     + ++ 718, с. 60-61 

128 Старожуків, пд.-зах. окр. -//- Приб. 2,5 +  +  ++ 38, с. 31-32 

129 Старожуків, сх. окр.  -//- -//- 3   + +  722, с. 26  

130 Білів Гор. Мис. 0,35   + +  156 

131 Білів Пос. -//- 3   + ++ + 77, с. 18 

132 Диків, ур. Глинище -//- -//-     - - 680, с. 95 

133 Диків, зах., окр. -//- -//-      ++ 34, с. 144 

134 Голишів, південь  -//- -//- 2   + + ++ 18, с. 23 
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135 Голишів, біля церкви -//- -//- 0,7   + +  18, с. 23 

136 Заставʼя -//- -//-    + + ++ 718, с. 61 

137 Сморжів Гор. -//- 0,5   - - - 680, с. 102 

138 Сморжів Пос. -//- 1   + + + 34, с. 145 

139 Клевань Гор. -//- 2    + ++ 52, с. 23-24 

140 Клевань, ур. Вапельня Пос. -//-     - -- 34, с. 146 

 Всього Пос.   6 26 74 61 66 127 

  Гор.    1 10 9 3 13 

 

 

Таблиця А7. Пам’ятки доби середньовіччя в басейні р. Путилівки 

№ 

п/п 
Адміністративна та 

географічна прив’язка 

Вид 

пам. 

Тип топо-

графіч-

ного поло-

ження 

Пло-

ща 
Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-

VII 

VIII-

IX 
X XI XII-

XIII 

Рівненська обл. 

1 Посників Гор. Мис. 0,4   + +  136, с. 70 

2 Посників Пос. Приб. 10   + + ++ 629, с. 51,53 

3 Пітушків Гор. Мис. 0,3   + +  678, с. 32 

4 Пітушків Пос. Приб. 2   + +  581, с. 237  

5  Личани -//- Підв.    + + ++ 718, 62 

6 Метельно, п. 2 -//- -//- 1,5    +  720, с. 46 

7 Метельно, п. 3 -//- -//-    + + ++ 720, с. 46 

8 Метельно, п. 4 -//- -//-    + + ++ 720, с. 46 

9 Ставище, п. 1 -//- Мис. 2,5   + + ++ 720, с. 43 

10 Ставище, п. 5 -//- -//-   + + + ++ 260, с. 272 

11 Певжа -//- -//- 3   + + ++ 718, с. 62-63 

Волинська обл.  

12 Чемерин, Острів -//- Підв. 10   + + ++ 717 

13 Чемерин, п. 4 -//- -//-      ++ 720, с. 44 

14 Чемерин, пн.-сх. окр. -//- Мис. 1,5   + + ++ 717 

15 Чемерин, п. 8 -//- -//- 3    +  720, с. 45 

16 Олика, п. 2 -//- -//- 2,5  + + + ++ 720, с. 45 

17 Олика, п. 1 -//- -//-    + +  720, с. 46 

18 Олика, п. 7 -//- -//-      ++ 720, с. 45 

19 Дідичі, п. 3 -//- -//- 2    +  720, с. 47 

20 Дідичі, п. 2 -//- -//- 2     + 720, с. 46 

21 Покащів, п. 1 -//- -//- 0,25   + +  720, с. 47 

22 Покащів, п. 2 -//- -//-     + ++ 720, с. 47 

23 Одеради,  Гор. Приб. 0,15    +  136, с. 71 

24 Одеради, Яринова гора Пос. Мис.     + ++ 260 

25 Одеради, пн.-сх. окр. -//- -//- 0,5    +  260 

26 Одеради, пн. окр. -//- -//-      ++ 260 

27 Ставок  -//- -//-     + ++ 720, с. 47 

28 Ромашківка -//- -//-     + ++ 720, с. 47 

29 Цумань, зах. окр. -//- -//-     +  Гупало, розв. 

30 Цумань -//- -//-     +  Гупало, розв. 

31 Гремяче -//- -//- 0,5     ++ Гупало, розв. 

32 Яківці -//- -//-      ++ Охріменко, розв. 

Рівненська обл. 

33 Мочулки -//- -//- 2   + +  86 

 Всього Пос.    2 13 24 20 30 

  Гор.     2 3  3 
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Таблиця А8. Памʼятки доби середньовіччя в басейні р. Горині (Полісся) 

№ 

п/п 
Адміністративна та 

географічна привʼязка 

Вид 

пам. 

Тип топо-

графіч-
ного поло-

ження 

Пло-

ща 
Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-

VII 

VIII-

IX 
X XI XII-

XIII 

Рівненська обл. 

1 Жобрин Пос. Мис. 0,75   + +  52, с. 22 

2 Дюксин, ур. Хрещівка Гор. Підв. 0,17  + +   718, с. 63-64 

3 Дюксин,  ур. Лука Пос. -//-      -- 680, с. 67 

4 Бичаль, ур. Замчисько Гор. Мис. 0,15   - -  678, с. 29 

5 Бичаль Пос. Приб. 0,4   + +  29, с. 14 

6 Бичаль, ур.  Городище -//- Підв.    + +  718, с. 63 

7 Злазне, ур. Замковисько Гор. Мис 0,25   + +  29, с. 15 

8 Злазне Пос. -//- 1   + +  29, с. 15 

9 Велика Любаша -//- Приб.   + +   34, с. 152 

10 Степань, ур. Замок Гор. Приб. 1   +  +++ 581, с. 137-140 

11 Степань, посад Пос. -//- 3-4      581, с. 137-140 

12 Малий Стидин -//-      + ++ Рус., розв. 

 Великий Стидин Кург.      +  Рус., розв. 

13 Великий Стидин Пос.      +  Рус., розв. 

14 Великий Мидськ Гор. Підв. 0,12   - -  678, с. 29 

15 Великий Мидськ Пос. Мис 1,5   + + + 38, с. 23 

16 Рудня -//-      +  Рус., розв. 

17 Мельниця -//-        Рус., розв. 

18 Гута -//-        Рус., розв. 

19 Бутейки -//-   -     662, с. 95 

20 Кричильськ Гор. Мис 0,4   + +  678, с. 29 

21 Кричильськ Пос. Приб. 0,5   + +  34, с. 156 

22 Городець, п. 4, біля 

школи 

-//- -//-      ++ 40, с. 6 

23 Городець, п. 1 -//- Мис 1,5   +  -- 64, с. 27 

24 Городець, п. 2 -//- -//-      -- 64, с. 27 

25 Городець, п. 3, «Сол. 

гора» 

-//- -//- 2   +  ++ 38, с. 10 

26 Городець, п. 5, Неводище -//- Підв. 2,5 + +  + ++ 34, с. 158 

27 Городець, ур. Замок Гор. -//- 0,2      + + +  678, с. 15 

28 Городець Пос. -//- 2  + + +  29, с. 4 

29 Тутовичі -//- Приб.      ++ 842, s. 252 

30 Бережниця -//- Мис      -- 680, с. 57 

31 Кураш -//- -//- 0,5     ++ 40, с. 24 

32 Дубровиця Гор. Приб. 2,5   +  +++ 380, с. 34 

33 Дубровиця Пос. -//- 3-4      48, с. 13-19 

34 Залужжя Гор. Підв. 0,7  + + + + 842, s. 250 

35 Лютинськ, ур. Тури Пос. Мис 2  + +   34, с. 161 

36 Лютинськ, ур. Осовці -//- Підв.    + +  34, с. 161 

37 Велюнь, ур. Горинка -//- -//-     + + 34, с. 162 

38 Велюнь, ур. Осувлі -//- -//-     + + 34, с. 162 

39 Висоцьк Гор. Мис 0,63     +++ 380, с. 22-23 

40 Висоцьк Пос. Приб.      +++ 34, с. 163 

41 Городище, «Дворець» -//- -//- 0,3  +    17, с. 22 

 Всього Пос.    5 12 15 10 31 

  Гор.    2 9 6 4 10 
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Таблиця А9. Пам’ятки доби середньовіччя в басейні рік Корчика і Стави 

№ 

п/п 

Адміністративна та 

географічна прив’язка 

Вид 

пам. 

Тип топо-

графіч-

ного поло-
ження 

Пло-

ща 
Датування (ст.) Джерела та 

література 
VI-
VII 

VIII-
IX 

X XI XII-

XIII 

Басейн р. Корчика 

Хмельницька обл. 

1 Корчик Гор.       -- 136, с. 98 

2 Гориця Пос.   +     663, 41 

3 Гориця -//-    - +   663, 41 

4 Зубівщина -//-    - +   663, 41 

5 Кутки -//-   + - +   663, 41 

6 Печиводи -//-    - +   663, 42 

7 Піддубці -//-   +     663, 42 

8 Піддубці -//-    - +   663, 42 

Рівненська обл. 

9 Крилів, п. 1 -//- Підв. 1,5    + ++ Розв. 2010 

10 Крилів, п. 2 -//- Приб. 3,5    + ++ -//- 

11 Крилів, п. 3 -//- Мис. 4    + ++ -//- 

12 Крилів, п. 4 -//- Приб. 1,5   + +  -//- 

13 Крилів, п. 5 -//- -//- 1    + ++ -//- 

14 Черниця, п. 1 -//- -//- 2    + ++ -//- 

15 Черниця, п. 2 -//- -//- 5  + + + ++ -//- 

16 Черниця, п. 3 -//- -//- 1  + + + ++ -//- 

17 Користь -//- Мис. 1     ++ 29, с. 13 

18 Бриків, п. 1 -//- Приб. 1     ++ Розв. 2010 

19 Бриків, п. 2 -//- Приб. 1,5    + ++ -//- 

20 Бриків, п. 3 -//- Мис. 1  +    -//- 

21 Богданівка -//- -//-   +    -//- 

22 Калинівка, п. 5 -//- -//- 4   +   -//- 

23 Калинівка, п. 6 -//- -//- 3    + ++ -//- 

24 Калинівка, п. 7 -//- -//- 2    + ++ -//- 

25 Калинівка, п. 8 -//- -//- 3,5     ++ -//- 

26 Калинівка, п. 9 -//- -//- 2     + 29, с. 11 

27 Жадківка, п. 2 -//- -//- 3     ++ Розв. 2010 

28 Жадківка, п. 1 -//- -//- 2    + + -//- 

29 Жадківка, п. 3 -//- Приб. 1,5     ++ -//- 

30 Новий Корець, п. 8 -//- Мис. 1,5     ++ -//- 

31 Новий Корець, п. 7 -//- -//-      ++ -//- 

32 Новий Корець, п. 6 -//- -//- 4   +  ++ -//- 

33 Новий Корець, біля ц. -//- -//-      ++ 34, с. 165 

34 Корець, замок Гор. -//- 0,85     ++ 581, с. 118-124 

35 Корець, центр Пос. -//- 5-6     ++ -//- 

36 Корець, костел св. 

Антонія 

-//- -//-      ++ 777 

37 Корець, пн.-сх. окраїна Гор. -//- 0,25   - -  581, с. 243-244 

38 Корець, пн.-сх. окраїна Пос. -//- 2   + + + -//- 

39 Корець, пн.-сх. окр., п. 3 -//- -//- 2,4     ++ Розв. 2010 

40 Головниця -//- Приб. 1,5    + ++ -//- 

41 Головниця -//- -//- 0,7    + ++ -//- 

 Гвіздів Кург.         

Житомирська обл. 

42 Калинівка (кол. Бабино) -//- Приб.  +     663, с. 42 

43 Повчино -//- Мис.   + +   663, с. 42 

Рівненська обл. 

44 Морозівка, зах. окр. -//- Мис.    + + + 34, с. 169 

45 Морозівка, пд.-сх. окр. -//- -//-    + + + Розв. 2010 

46 Весняне -//- -//-     + ++ 34, с. 169 
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Басейн р. Стави 

47 Сапожин Гор. -//- 0,6    + ++ 136, с. 87 

48 Сапожин Пос. Приб. 3    + ++ 629, с. 32 

49 Сапожин, п. 4 -//- -//- 3,75     ++ Розв. 2010 

50 Сапожин, п. 5 -//- -//- 2,25    + ++ -//- 

51 Бранів, п. 1 -//- Мис. 1     ++ 40, с. 29 

52 Самостріли, п. 1 -//- Приб. 2,25  +    Розв. 2010 

53 Самостріли, п. 2 -//- -//- 1  +    -//- 

54 Самостріли, п. 4 -//- -//- 0,5     ++ -//- 

55 Стовпин Гор. Мис. 0,1   -   136, с. 36 

56 Стовпин Пос. -//-    + +  629, с. 36 

57 Стовпин, п. 4 -//- -//- 1,5  +    Розв. 2010 

58 Городище -//- -//- 0,7  + +   -//- 

59 Великі Межиричі -//- Приб. 2,5     ++ -//- 

60 Великі Межиричі -//- -//- 0,7     ++ -//- 

61 Іванівка -//- -//- 0,5    + ++ -//- 

62 Колодіївка -//- -//- 3     ++ -//- 

63 Колодіївка -//- -//- 3     ++ -//- 

64 Щекичин -//- -//- 1     ++ -//- 

65 Мала Совпа -//- Мис. 1,6     ++ -//- 

66 Мала Совпа -//- Приб. 1    + ++ -//- 

67 Мала Совпа -//- -//- 2,25    + ++ -//- 

68 Харалуг -//- -//- 1   + +  -//- 

69 Велика Клецька -//- Мис. 0,5    +  59, с. 28-29 

 Всього Пос.   4 9 16 26 44 64 

  Гор.     2 2 2 5 
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ДОДАТОК Б. ТАБЛИЦІ 

 

Таблиця Б1. Дані про кількість середньовічних городищ та неукріплених  

поселень VI–XIII ст. у басейні р. Горині на початок 80-х рр. ХХ ст. і на 2017 р. 

№ 

п/п 

Басейни рік 80-ті рр. ХХ ст. 2017 р. 

Город.  Посел. Всього Город. Посел. Всього 

1 Верхня Горинь 8 45 53 13 50 63 

2 Вілія 4 3 7 8 7 15 

3 Збитинка 3 6 9 6 29 35 

4 Середня Горинь 11 20 31 22 125 147 

5 Устя 5 21 26 10 91 101 

6 Стубла 6 27 33 13 127 140 

7 Путилівка 3 1 4 3 30 33 

8 Нижня Горинь 7 5 12 10 31 41 

9 Корчик і Стави 5 13 18 5 64 69 

 Всього 52 141 193 90 554 644 

 

 

Таблиця Б2. Кількість памʼяток VI–XIII ст. у басейні р. Горині  

№ 

п/п 

Басейни рік Городища Неукріплені 

поселення 

Курганні 

могильники 

Ґрунтові 

могильники 

Всього 

памʼяток 

1 Верхня Горинь 13 50 4 - 67 

2 Вілія 8 7 2 1 18 

3 Збитинка 6 29 2 1 38 

4 Середня Горинь 22 125 1 3 151 

5 Устя 10 91 11 5 117 

6 Стубла 13 127 6 3 149 

7 Путилівка 3 30 - - 33 

8 Нижня Горинь 10 31 5 - 46 

9 Корчик і Стави 5 64 2 1 72 

 Всього памʼяток 90 554 33 14 691 
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Таблиця Б3. Кількість та щільність розміщення  

середньовічних поселень і городищ VI–XIII ст. басейну р. Горині 

№ 

п/п 

Басейни рік Площа 

басейнів  

(кв. км) 

Городища Неукріплені 

поселення 

Всього 

памʼяток 

Кількість 

памʼяток на 

10 кв. км 

1 Верхня Горинь 4200 13 50 63 0,15 

2 Вілія 1400 8 7 15 0,11 

3 Збитинка 420 6 29 35 0,83 

4 Середня Горинь 1800 22 125 147 0,82 

5 Устя 762 10 91 101 1,33 

6 Стубла 844 13 127 140 1,66 

7 Путилівка 506 3 30 33 0,65 

8 Корчик і Стави 1200 5 64 69 0,58 

9 Нижня Горинь 3300 10 31 41 0,12 

 Всього  14400 90 554 644 0,45 

 

 

Таблиця Б4. Розміщення городищ ІХ–ХІІІ ст. за басейнами річок 

Басейни річок Гру-

па 

Під-

група 

Площа   

(кв. км) 

Кількість 

городищ 

Літописні поселення 

Верхня Горинь 1 1 4200 15 Вигошев, Тихомль, Гнійниця, 

Ізяславль, Каменець  

Вілія 2 1400 7 Шумськ 

Збитинка, нижня Вілія  2 3 420 6 Острог  

Середня Горинь 4 1800 21 Дорогобуж 

Устя 5 762 10 Мильськ 

Стубла 6 844 13 Пересопниця, Зарічеськ 

Путилівка 7 506 3 Чемерин 

Корчик і Стави 8 1200 5 Корець, Сапогинь 

Нижня Горинь 3 9 3300 10 Степань, Дубровиця 
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Таблиця Б5. Ступінь вивченості городищ ІХ–ХІІІ ст. басейну р. Горині 

№ 

з/п 

Басейни рік Ступінь вивченості Усього  

1 2 3 4 

1 Верхня Горинь із Вілією 1 6 9 6 22 

2 Середня Горинь зі Збитинкою 2 13 10 2 27 

3 Устя 1 7 1 1 10 

4 Стубла із Путилівкою 4 4 5 3 16 

5 Корчик і Стави - 4 - 1 5 

6 Нижня Горинь - 9 1 - 10 

 Усього 8  

(8,9 %) 

43 

(47,8 %) 

26 

(28,8 %) 

13 

(14,5 %) 

90 

 

 

Таблиця Б6. Динаміка заселення басейну р. Горині 

у другій половині І тис. н. е. 

  Басейни рік Посел. VІ-

VІІ ст. 

VІІІ-ІХ ст. Х ст. 

Посел. Город. Посел. Город. 

1 Верхня Горинь  1 4 - 20 3 

2 Вілія - - - 4 7 

3 Збитинка 1 2 - 20 6 

4 Середня Горинь  15 38 4 58 18 

5 Устя 10 20 - 45 6 

6 Стубла 6 26 1 74 10 

7 Путилівка - 2 - 13 2 

8 Нижня Горинь  1 6 3 12 9 

9 Корчик і Стави 4 9 - 16 2 

 Всього 38 107 7 262 63 
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Таблиця Б7. Топографія поселень кінця V–Х ст. басейну р. Горині 

Мікрорегіон Мисові Прибережні На підвищен. На ос-

танцях 

Всьо-

го Число % Число % Число % 

Поселення кінця V–VII ст. 

Середня течія  Горині 

(Волинська височина) 

19 59,4 8 25 5 15,6 - 32 

Поселення VІІІ–Х ст. 

Поріччя Горині 

(Волинська височина) 

42 63,6 14 21,2 10 15,2 - 66 

Устя 37 72,5 13 25,5 1 2 - 51 

Стубла 60 77,9 11 14,3 5 6,5 1 77 

Путилівка 8 57,1 2 14,3 4 28,6 - 14 

Поріччя Горині 

(Волинське Полісся) 

5 35,7 5 35,7 4 28,6 - 14 

Всього 152 68,5 45 20,3 24 10,8 1 222 

 

Таблиця Б8. Показники зміни кількості поселень в басейнах рік Горині та Ікви 

Назва регіону Площа 

регіону 

(кв. км) 

Кількість поселень 

VІІІ–ІХ 

ст. 

Х ст. Показник 

зростання 

Продовжували 

існувати у Х ст. 

Поріччя р. Горині в межах 

Волинської височини 

1800 38 58 1,5 31 

Басейн р. Усті 762 20 45 2,3 14 

Басейн р. Стубли 844 26 74 2,8 22 

Середня течія р. Ікви 

(Дубенський мікрорегіон)  

360 16 55 3,4 15 

 

Таблиця  Б9. Словʼяно-руські городища ІХ–ХІІІ ст. в басейні р. Горині 

№ за 

катало-

гом 

Городище Топо-

графія 

Площа 

(га) 

Кількість 

майдан-

чиків 

Датування (століття) 

городище поселення 

1 Лози  Мис. 0,4 2-3 Х–ХІ   Х–ХІ 

2 Борщівка -//- ? ? ХІ–ХІІІ ІХ–ХІІІ 

3 Пахині Ост. ? 1 ХІ - 

4 Пахині -//- 0,15 1 ХІ - 

5 Воробіївка ? ? ? ? ? 

6 Тихомель (літоп.) Мис. 0,7 1 ХІ–ХІІІ - 
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7 Денисівка ? ? ? ? ? 

8 Гулівці ? ? ? ? ? 

9 Білогородка ? ? ? ? ? 

10 Михнів (Гнійниця) Ост. 6 2 ХІ–ХІІІ - 

11 Михнів (гор. ІІ) Мис. ? 1 Х–ХІ  - 

12 Ізяслав (літоп.) -//- 1-1,5 1 ХІІ–ХІІІ ХІ–ХІІІ 

13 Городище (Каменець) -//- 3,6 2 ХІІ–ХІІІ ХІІ–ХІІІ 

14 Городище, ур. Високе -//- 0,13 1 ХІІ–ХІІІ - 

15 Нетішин Підв. ? 1   ІХ–Х - 

16 Бриків (Шумськ) Мис. 2,7 2 Х–ХІІІ Х–ХІІІ 

17 Васьківці -//- 0,4 1 Х–ХІ -  

18 Сураж -//- 0,25 1 ХІ–ХІІІ - 

19 Зіньки -//- 5 2 Х–ХІ - 

20 Кути ? 2 2 ? - 

21 Теремне Ост. 0,1 1 - Х–ХІ 

22 Плужне Мис. 0,35 1 Х–ХІ  - 

23 Мала Мощаниця -//- 0,2 1 - Х–ХІ 

24 Будераж -//- 13 2 Х–ХІ  Х–ХІ 

25 Будераж, ур. Церквище -//- 0,1  - Х – поч. ХІ 

26 Точевики -//- 1 2 Х  Х – поч. ХІ 

27 Радужне  -//- 0,1 1 - Х – п. п. ХІІ 

28 Острог (літоп.) -//- 3,2 2 Х–ХІІІ  VIII–XIII  

29 Розваж -//- 1,4 1 Х–ХІІ  Х–ХІІІ  

30 Вільгір -//- 0,65 1 ХІ–ХІІІ Х, ХІІ–ХІІІ 

31 Башине -//- 0,6 1 - ХІ–ХІІ 

32 Тесів Ост. 0,03 1 - ХІ–ХІІІ 

33 Новосілки Мис. 0,2 1 Х Х–ХІІІ 

34 Глинки -//- 0,6 1 - Х–ХІІІ 

35 Антопіль -//- 0,15 1 - ? 

36 Томахів (гор. І) -//- 0,9 2 Х–ХІ - 
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37 Томахів (гор. ІІ) Підв. 0,13 1 ХІІ–ХІІІ - 

38 Глибочок Рівн. 2 2 Х–ХІ - 

39 Гоща Мис. 2,3 2 Х–ХІІІ - 

40 Горбаків Край 0,3 1 ІХ – поч. ХІ  ІХ – поч. ХІ 

41 Дорогобуж (літоп.) Мис. 5,5 3 Х–ХІІІ Х–ХІІІ  

42 Горбів -//- 0,36 1 - ІХ–ХІ 

43 Гориньград Перший -//- 0,12 1 ? Х–ХІІІ 

44 Шубків -//- 0,1 1 - ІХ–Х 

45 Козлин (гор. І)  -//- 0,15 1 ХІІ - 

46 Козлин (гор. ІІ)  -//- 2 1 Х–ХІ - 

47 Біла Криниця -//- 0.3 1 - ІХ–Х 

48 Городище -//- 0,5 1 ? VIII–X  

49 Хотин -//- 0,6 1 Х, ХІІ–ХІІІ  Х–ХІІІ 

50 Дермань Друга -//- 11 2 Х–ХІІІ  ІХ–ХІ 

51 Дермань Перша -//- 0,2 1  Х–ХІ 

52 Верхів -//- 0,07 1  Х – поч. ХІ 

53 Кунин (перше) -//- 0,45 1 Х–ХІ -      

54 Кунин (друге) -//- 0,5 1 ІХ–Х ІХ–Х 

55 Новомильськ (Мильськ) -//- 6 1 ХІ–ХІІІ Х–ХІІІ      

56 Глинськ Ост. 1,5 2 ? Х – поч. ХІ 

57 Рівне (Басів Кут) Мис. 0,4 1 ХІ–ХІІ Х–ХІІІ  

58 Шпанів -//- 0,1 1 - ? 

59 Грабів -//- 5,5 2-3 Х–ХІ - 

60 Мізочок -//- 0,45 1 - Х – поч. ХІ 

61 Стеблівка -//- 0,22 1 Х–ХІ Х–ХІ 

62 Острів Ост. 0,12 ? - ? 

63 Листвин Мис. 7,5 2 Х–ХІ Х–ХІ  

64 Варковичі Ост. 0,5 1 - Х–ХІ  

65 Жорнів Мис. 7 2 ІХ–ХІ ІХ–ХІ 

66 Кораблище -//- 0,3 1 - ? 
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67 Грушвиця -//- 0,3 1 - Х–ХІ 

68 Ясининичі -//- 0,15 1 ? Х–ХІІІ 

69 Пересопниця (літоп.) -//- 10-12 2 Х–ХІІІ  VІІІ–ХІІІ  

70 Білів -//- 0,35 1 Х–ХІ Х–ХІІ 

71 Сморжів -//- 0,4 1 - Х–ХІІ  

72 Клевань -//- 2 2 ХІ–ХІІІ ХІ–ХІІІ 

73 Посників -//- 0,45 1 Х–ХІ Х–ХІІІ 

74 Пітушків -//- 0,3 1 Х Х – поч. ХІ 

75 Одеради -//- 0,15 1 ХІ ХІ 

76 Дюксин Ост. 0,17 1 ІХ–Х - 

77 Бичаль Мис. 0,15 1 - Х – поч. ХІ 

78 Злазне -//- 0,25 1 Х–ХІ Х – поч. ХІ 

79 Степань (літоп.) Мис.? ? ? Х, ХІІ–ХІІІ Х, ХІІ–ХІІІ 

80 Великий Мидськ Рівнина 0,12 1 - Х–ХІІ 

81 Кричильськ Мис. 0,4 1 Х–ХІ Х – поч. ХІ 

82 Городець -//- 0,2 1 Х–ХІ  ІХ–ХІ 

83 Дубровиця (літоп.) Мис.? ? ? Х, ХІІ–ХІІІ Х, ХІІ–ХІІІ 

84 Залужжя Підв. 0,45 1 ІХ–ХІІІ - 

85 Висоцьк Мис. 0,63 1 ХІІ–ХІІІ ХІ–ХІІ 

86 Корчик -//- ? ? ? ХІІ–ХІІІ 

87 Корець (літоп.) -//- 0,85 2 ХІІ–ХІІІ ХІІ–ХІІІ 

88 Корець, ур. Городище -//- 0,25 1 - Х–ХІІ 

89 Сапожин (літоп.) -//- 0,75 1 ХІ–ХІІІ ХІ–ХІІІ 

90 Стовпин -//- 0,1 1 - Х–ХІ 
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Таблиця Б10. Житла-напівземлянки VІІІ–Х ст., досліджені в басейні р. Горині 

№ 

п/п 

Памʼятка Котлован житла Піч основна Друга 

піч 

Дату-

вання 

(ст.) 

Джерела та 

література 

Розмі-

ри 

Пло-

ща (м
2
) 

Гли-

бина 

Стовпо

-ві ями 

Мате

-ріал 

Кут 

житла 

 

1 Лози, урочище 

Городище  

3,5×?  0,9? - глина

? 

  Х ? 789 

2 Нетішин, уро-

чище Лясінь 

3,3×4,2 14 0,8 - ка-

мінь 

півд.-

захід 

 ІХ-Х 581, с.208 

3 Точевики, 

городище,  

4,5×4,8 21,6 1,2 2 ка-

мінь  

схід  Х 12, с. 16-19 

4 Острог, біля 

костелу, ж.10 

3,3×3,4 11,9 1,35 9 кам.-

глин. 

півн.-

захід 

 Х 596, с. 135-

136 

5 -//-, ж. 15 2,9×3,3 9,6 1,4 1; ніші 

в кутах 

-//- північ  Х 596, с. 133-

134 

6 -//-, ж. 20 3,2×3,7 11,8 1,6 1; ніші 

в кутах 

-//- півн.-

схід 

 Х 596, с. 132-

133 

7 -//-, ж. 33 3,4×3,6 12,2 1,5 1; ніші 

в кутах 

-//- північ  Х 596, с. 134 

8 Острог,  вул. 

Академічна, 

12, ж. 15 

3,7×4,3 15,9 1,3 22 -//- півн.-

схід 

нішо-

подіб-

на  

Х 35, с. 13-15 

9 -//-, ж. 41 3,7×4,6 17,0 <0,6 6 -//- -//-  Х 35, с. 18-20 

10 Острог, пр. Не-

залежності, 3, 

розкоп 8, ж 38 

4,1×4,9 20 0,65 ніші в 

кутах 

ка-

мінь 

півн.-

захід 

 VIII 36, с. 20-23  

11 -//-, розкоп 9, 

ж. 3  

3,2×3,5 11 0,9 3; ніші 

в кутах 

-//- схід  Х 37, с. 6-9 

12 Розваж, урочи-

ще Кошара 

2,8×3,6 10 0,2 - гли-

на 

північ  ІХ Розк. Позі-

ховського 

13 Хорів, урочи-

ще Підлужжя, 

ж. 1 

3,4×4,0 13,6 0,8 - ка-

мінь 

півд.-

схід 

 VIII-

ІХ 

483 

14 -//-, ж. 3 2,6×4,0 10,4 0,4 - -//- -//-  VIII 483 

15 -//-, ж. 4 2,6×3,2 8,3  - -//- -//-  VIII-

ІХ 

483 

16 -//-, ж. 5 2,2×3,8 8,3 0,4 - кам.- 

глин. 

-//-  ІХ 483 

17 -//-, ж. 7 3,7×5,5 20   - ка-

мінь 

півд.-

захід 

 ІХ 483 
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18 Стадники 3,2×3,4 11 - 9 вог-

нище  

  VIII-

ІХ 

182 

19 Дорогобуж, 

дитинець, ж. 8 

3,4×3,6 12 1,0 8 кам.- 

глин. 

півн.-

схід 

 Х 569, с. 44 

20 -//-, ж. 10 2,8×4,0 11 <0,6 2 -//- схід  Х 569, с. 46 

21 -//-, ж. 11 4,2×4,6 19 1,0 3 глина північ  Х 569, с. 44, 

46 

22 -//-, ж. 21 3,5×3,6 11,5 0,8 4 -//- півн.-

схід 

 Х 569, с. 74, 

76 

23 Дорогобуж, 

посад, ж. 1 

3,7×4,0 15 0,8 2 -//- півд.-

схід 

4 нішо-

подібні  

Х-п. 

ХІ 

569, с. 117-

118 

24 -//-, ж. 2 2,4×3,2 8,5 1,2 1 -//- захід  Х 569, с. 119-

120 

25 -//-, ж. 4 3,9×4,5 17,5 0,8 - - схід, 

пів-

день 

2 нішо-

подібні  

Х 569, с. 120-

121 

26 Біла Криниця, 

біля городища 

3,3×3,7 11,6 0,8 - ка-

мінь 

північ  ІХ 15, с. 16-17 

27 Дермань, біля 

монастиря 

3,1×3,5 11,0 0,8 2 кам.- 

глин. 

захід  Х 581, с. 180 

28 Рівне, костел, 

ж. 2 

3,3×3,4 11,2 0,55 ніші в 

кутах 

ка-

мінь 

півд.-

захід 

 Х 561, с. 156 

29 -//-, ж. 4 3,6×4,0 14,4 0,65 9 -//- півн.-

захід 

нішопо

-дібна  

Х 561, с. 157 

30 Бармаки, ур. 

Джерело 

?  0,35 - кам.- 

глин. 

півн.-

схід 

 Х 21, с. 29-30 

31 Зозів, урочище 

Кут 

3,8×3,9 14,8 0,55 - -//- півн.-

схід 

 Х 65, с. 32-33 

32 Городок, ур.- 

Кургани, ж. 1 

3,5×4,4 15 1,0 - гли-

на 

-//-  ІХ-  

п. Х 

160, с. 121 

33 -//-, ж. 2  3,7×4,1 15 1,0 2 кам.- 

глин. 

-//-  ІХ-  

п. Х 

160, с. 122 

34 Обарів (Горо-

док), ж. 3 

3,9×4,0 15,6 0,95 - гли-

на 

пів-

день 

 VIII-

п. Х 

837, rys. 4 

35 -//-, ж. 4 4,0×4,5 17,8 1,0 2 -//- схід  VIII-

п. Х 

837, rys. 6 

36 -//-, ж. 6 3,8×4,2 15,9 0,95 4 -//- півд.-

схід 

 VIII-

п. Х 

837, rys. 8 

37 -//-, ж. 8А 3,2×3,3 10,6 0,8 5 -//- північ  VIII 837, rys. 10 

38 -//-, ж. 8В 3,6×3,8 13,7 0,9 - -//- -//-  ІХ 837, rys. 10 

39 -//-, ж. 9 3,7×3,9 14,4 0,8 8 -//- схід  Х 837, rys. 12 
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 Листвин, 

городище  

понад 

10 жит. 

  - -//-   Х-ХІ 790 

40 Костянець, ж. 6     ка-

мінь 

північ  VIII 607, с. 173 

41 Жорнів, горо-

дище, ж. 6 

3,2×3,7 11,8 0,6 2 -//- півд.-

захід 

 Х 564, с. 62 

42 Пересопниця, 

ур. Пастівник, 

розкоп 1, ж. 23 

3,6×3,8 14 1,0 15 гли-

на 

північ  ІХ-  

п. Х 

566, с. 279-

283 

43 -//-, розкоп 1, 

ж. 9 

3,3×3,5 11,6 1,2 10 кам.- 

глин. 

схід  Х 566, с. 277-

279 

44 -//-, розкоп 1, 

ж. 22а 

3,3×3,8 12,5 0,8 - гли-

на 

північ  Х 566, с. 283-

284 

45 -//-, розкоп 6, 

ж. 3 

3,1×3,5 10,9 0,75 5 кам.- 

глин. 

півн.-

захід 

 Х 581, с. 4-6 

46 -//-, розкоп 8, 

ж. 1 

3,9×4,1 16,2 0,9 ніші в 

кутах 

гли-

на 

півн.-

схід 

 Х 592, с. 164 

47 Пересопниця, 

ур. Баранівка, 

ж. 2 

3,9×4,4 17,2 0,5 11 -//- захід  Х 588, с. 231 

48 Новостав 

Дальній, ур. За-

мостя, ж. 4 

3,2×4,3 13,8 0,8 1 -//- півн.-

схід 

 VIII-

поч. 

ІХ 

722, с. 84-86  

49 -//-, ж. 5 2,9×3,3 9,6 0,4 4 -//- схід  Х 722, с. 86-88  

50 Чемерин, ур. 

Острів, ж. 1 

3,5×4,0 14 0,4 8 -//- північ  Х 717, с. 30-32 

51 -//-, ж. 2 3,5×4,0 14 0,4 - -//- півн.-

схід 

 Х 717, с. 32-36 

 

 

Таблиця Б11. Заглиблені споруди VІІІ–Х ст. з нішоподібними печами, 

досліджені в басейні р. Горині 

№ 

п/

п 

Памʼятка Котлован споруди Печі Дату-

вання 

(ст.) 

Джерела та 

література 
Роз-

міри 

Пло

-ща 

(м
2
) 

Гли-

бина 

Стов-

пові 

ями 

Розміри Вис. 

скле-

піння 

Замо-

щен-

ня 

1 Острог, вул. 

Академічна, 12, 

сп. 24 

2,9×2,4 6,5 0,75 - 1,35× 1,7  + Х 35, с. 24  

2 Рівне, 2007, вул. 

Чорновола,  сп.  4 

2,7×1,8 4,5 0,6 1 1,1×1,2 0,4 + Др. п 

ІХ-

п.п.Х 

46, с. 30-31  
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3 Рівне, 2012, вул. 

Чорновола,  сп. 1 

3,0×2,4 7,0 0,6 - Д. 1,2   ІХ-п. 

Х 

90, с. 314 

4 Рівне, вул. 

Шкільна,  сп.  5 

2,6×2,0 5,0 0,8 - Д.1,25;   д. 

1,0 

                  

+ 

Х 617, с. 289  

5 Бармаки, 1989, 

Джерело, сп. 1 

3,3×2,6 8,0 0,15 - Д. 1,1; 1,2; 

1,2 

 +      

+        

ІХ 18, с. 16-19 

6 Бармаки, 1992, 

Джерело, сп. 1 

1,8×1,8 3,0 0,6 2 Д.1,3; д. 

1,0 

         

+         

VІІІ 21, с. 27-28 

7 Бармаки, 1992, 

Джерело, сп. 2 

2,0×1,6 3,0 0,5 1 Д.1,2; д. 

1,2 

0,35         

+ 

ІХ 21, с. 28-29 

8 Обарів, спор. IV 1,9×1,8 3,2 0,35  1,1×1,2   VIII-

Х 

837, s. 175, 

179 

9 Обарів, сп. V 2,4×1,8 4,2 0,7  Д. 1,1;  д. 

0,9 

  Х 837, s. 179 

10 Обарів, сп. VII 2,2×2,1 4,0 0,6  1,05×1,2; 

1,2×1,4; д. 

1,1 

  VIII-

ІX 

837, s. 179 

11 Обарів, сп. VIII 3,0×2,1 5,0 1,0  Д. 1,0;  

д.1,0;   

0,85× 1,0; 

д. 1,05;  

1,0× 1,15; 

0,8×0,9 

  VIII-

ІX 

837, s. 179 

12 Обарів, сп. IX 2,4×1,8 4,1 0,35  0,9× 1,25   Х 837, s. 175, 

179 

13 Городок, сп. IV 3,9×2,0 7,0 0,5  Д. 1,0  + К.ІХ-

п.п.Х 

160, с. 122-

123 

14 Пересопниця,2002

Пастівник, сп. 1 

2,4×1,8 4,0 0,8 3 Д. 1,2  + Х 566, с. 284-

285 

15 Пересопниця,2015

Пастівник, р. 8, сп. 

2 

2,1×2,3 4,5 0,4  1,35× 1,3 0,3 + Х 590, 2016, с. 

129-132 

16 Пересопниця, 

Пастівник, 2015, р. 

9, спор. 1 

2,3×2,0 4,2 0,8 1 Д. 1,3;  д. 

1,25 

0,5;  

0,45 

+      

+ 

Х 590, 2016, с. 

132-134 
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Таблиця Б12. Дані про городища з культурним шаром Х–ХІІІ ст. 

на укріплених майданчиках 

№ 

з/п 

№ за 

ката-

ло-

гом 

Городище Топо-

гра-

фія 

Пло-

ща 

(га) 

К-сть 

май-

дан-

чиків 

Культурні нашарування (ст.) 

ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ 

1 1 Лози  Мис. 0,4 2-3   +  +  + +   

2 2 Борщівка -//- ? ?    + +  + +  +  

3 3 Пахині Ост. ? 1    + +   

4 4 Пахині -//- 0,15 1    + +   

5 6 Тихомель (літоп.) Мис. 0,7 1    + +  + +  +  

6 10 Михнів (Гнійниця) Ост. 6 2    + +  + +  +  

7 11 Михнів (гор. ІІ) Мис. ? 1   + +  + +   

8 12 Ізяслав (літоп.) -//- 1-1,5 2     + +  +  

9 13 Городище (Каменець) -//- 3,6 2     + +  +  

10 14 Городище, ур. Високе -//- 0,13 1     + +  +  

11 15 Нетішин Підв. ? 1   +  + +    

12 16 Бриків (Шумськ) Мис. 2,7 2   + +  + +  + +  +  

13 17 Васьківці -//- 0,4 1   + +  + +   

14 18 Сураж -//- 0,25 1    + +  + +  +  

15 19 Зіньки -//- 5 2   + +  + +   

16 22 Плужне -//- 0,35 1   + +    + +   

17 24 Будераж -//- 13 2   + + +    

18 26 Точевики -//- 1 2   + +    

19 28 Острог (літоп.) -//- 3,2 2   + +  + +    + +  + + 

20 29 Розваж -//- 1,4 1   + +  + +  +   

21 30 Вільгір -//- 0,65 1    + +  + +  +  

22 33 Новосілки -//- 0,2 1   + +    

23 36 Томахів (гор. І) -//- 0,9 2   + +  + +     

24 37 Томахів (гор. ІІ) Підв. 0,13 1     + +  +  

25 38 Глибочок Рівн. 2 2   + +  + +   

26 39 Гоща Мис. 2,3 2   + +  + +  + +  +  



516 

 

27 41 Дорогобуж (літоп.) -//- 5,5 3   + +  + +  + +  +  

28 45 Козлин (гор. І)  -//- 0,15 1     + +  

29 46 Козлин (гор. ІІ)  -//- 2 1   + +  + +   

30 49 Хотин -//- 0,6 1   + +   + +  +  

31 50 Дермань Друга -//- 11 2   + +  + +  + +  +  

32 53 Кунин -//- 0,45 1       +  + +   

33 55 Новомильськ (Мильськ) -//- 6 1         + +  + +  +  

34 57 Рівне (Басів Кут) -//- 0,4 1    + + +   

35 59 Грабів -//- 5,5 2-3       +  + +   

36 61 Стеблівка -//- 0,22 1   + +  + +   

37 63 Листвин -//- 7,5 2   + +  + +   

38 65 Жорнів -//- 7 2 ++  + +  + +   

39 69 Пересопниця (літоп.) -//- 10-12 2   + +  + +  + +  + + 

40 70 Білів -//- 0,35 1       +  + +   

41 72 Клевань -//- 2 2    + +  + +  +  

42 73 Посників -//- 0,45 1       +  + +   

43 74 Пітушків -//- 0,3 1   + +       

44 75 Одеради -//- 0,15 1    + +   

45 76 Дюксин Ост. 0,17 1 ++  + +    

46 78 Злазне Мис. 0,25 1   + +  + +   

47 79 Степань (літоп.) Мис.? ? ?       +   + +    + + 

48 81 Кричильськ Мис. 0,4 1   + +  + +   

49 82 Городець -//- 0,2 1   + +  + +   

50 83 Дубровиця (літоп.) Мис.? ? ?       +   + +  + + 

51 84 Залужжя Підв. 0,45 1 ++  + +  + +  +     

52 85 Висоцьк Мис. 0,63 1     + +  + + 

53 87 Корець (літоп.) -//- 0,85 2     + +  +  

54 89 Сапожин (літоп.) -//- 0,75 1        +  + +  +  
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Таблиця Б13. Розподіл городищ з культурним шаром Х–ХІІІ ст. 

за топографічними умовами розміщення 

№ 

з/п 

Басейни рік Групи городищ Усього городищ 

1 2 3 4 5 враховано у басейні 

1 Верхня Горинь із Вілією 12 3 - - - 15 16 

2 Середня Горинь зі Збитинкою 10 - 1 - 1 12 14 

3 Устя 5 - - - - 5 5 

4 Стубла із Путилівкою 8 - - - - 8 9 

5 Корчик і Стави 2 - - - - 2 2 

6 Нижня Горинь 6 - 1 - - 7 8 

  43 3 2 - 1 49 54 

 

 

Таблиця Б14. Розподіл городищ з культурним шаром Х–ХІІІ ст. 

за розмірами укріпленої площі 

Група Площа       

(га) 

Кількість городищ Літописні поселення 

Усьо-

го 

Склад-

них 

Літо-

писних 

Припинили свій 

розвиток у др. пол. ХІ 

– першій пол. ХІІ ст. 

1 До 0,3 9 - - 5  

2 0,3–0,5 9 1 - 8  

3 0,5–1,0 6 2 3 1 Тихомль, Корчеськ, 

Сапогинь 

4 1–2 6 2 1 2 Ізяславль 

5 2–5 5 5 3 1 Каменець, Шумськ, 

Острог 

6 5–15 9 9 4 4 Гнійниця, Дорогобуж, 

Мильськ, Пересопниця 

 Усього 44 19 11 21  
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Таблиця Б15. Динаміка заселення басейну р. Горині в Х–ХІ ст. 

№ 

п/п 

Басейни рік Х ст. ХІ ст. Памʼятки Х ст., які 

не функціонували        

в ХІ ст. 

Всього памʼяток 

Х-ХІ ст. 

Посел. Город. Посел. Город. Посел. Город. Посел. Город. 

1 Верхня Горинь  20 3 22 7 2 - 24 7 

2 Вілія 4 7 4 7 - 1 4 8 

3 Збитинка 20 6 16 5 4 1 20 6 

4 Середня Горинь  58 18 47 8 26 12 72 20 

5 Устя 45 6 25 7 23 3 49 10 

6 Стубла 74 10 61 9 15 2 80 12 

7 Путилівка 13 2 24 3 - - 23 3 

8 Нижня Горинь  12 9 15 6 5 2 19 9 

9 Корчик і Стави 16 2 26 2 9 - 35 3 

 Всього 262 63 240 54 84 21 326 78 

 

 

Таблиця Б16. Динаміка заселення басейну р. Горині в ХІ–ХІІІ ст. 

№ 

п/п 

Басейни рік ХІ ст. ХІІ-п.п. ХІІІ ст. Памʼятки ХІ ст., які 

не функціонували        

в ХІІ-п.п. ХІІІ ст. 

Всього памʼяток 

ХІ-ХІІІ ст. 

Посел. Город. Посел. Город. Посел. Город. Посел. Город. 

1 Верхня Горинь  22 7 30 5 11 3 49 10 

2 Вілія 4 7 5 3 - 3 5 7 

3 Збитинка 16 5 13 1 12 4 17 5 

4 Середня Горинь  47 8 71 8 5 2 76 10 

5 Устя 25 7 46 3 8 4 54 7 

6 Стубла 61 9 66 3 23 8 90 10 

7 Путилівка 24 3 20 - 10 3 30 3 

8 Нижня Горинь  15 6 10 4 10 5 20 9 

9 Корчик і Стави 26 2 44 2 4 2 48 4 

 Всього 240 54 305 29 83 34 389 65 
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Таблиця Б17. Топографія неукріплених поселень ХІ–ХІІІ ст. 

№ 

п/п 

Басейни рік Мисові Прибе-

режні 

На під-

вищеннях 

На 

останцях 

Всього 

3 Збитинка 14 1 - - 15 

4 Середня Горинь 61 11 4 - 76 

5 Устя 46 3 5 - 54 

6 Стубла 75 10 4 1 90 

7 Путилівка 21 3 6 - 30 

8 Нижня Горинь 9 5 6 - 20 

 Всього 226 33 25 1 285 

 Відсоток 79,3% 11,6% 8,8% 0,3% 100% 

 

Таблиця Б18. Розподіл неукріплених поселень ХІ–ХІІІ ст. за площею 

№ 

п/п 

Басейни рік Площа поселень (га) 

до 0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-5,0 Всього 

1 Середня Горинь 14 16 24 13 5 72 

2 Устя 16 5 18 8 3 50 

3 Стубла 11 21 20 8 2 62 

4 Путилівка 3 - 7 3 1 14 

5 Нижня Горинь 3 2 6 - - 11 

6 Всього 47 44 75 32 11 209 

 Відсоток 22,5% 21,1% 35,9% 15,3% 5,2% 100% 
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Таблиця  Б19. Ґрунтові могильники ХІ–ХІІІ ст. в басейні р. Горині 

№ 

п/п 

Адміністративна привʼязка Поховання Джерела та 

література 
Всього З інвентарем Датування (ст.) 

Басейн р. Вілії, Тернопільська обл. 

1 Кордишів Шумського р-ну  3 2 ХІІ-ХІІІ 801 

Басейн р. Світеньки, Рівненська обл. 

2 Лючин Острозького р-ну 3 1 ХІІ-ХІІІ 58, с. 31-35 

Басейн р. Горині, Рівненська обл., Гощанський р-н 

3 Дорогобуж, вал дитинця 1  ХІ 569, с. 52-53 

4 Дорогобуж, дитинець 2  (бр.) 2 ХІІІ 569, с. 65-66 

5 Дорогобуж, окольне місто 2  2 ХІІІ 569, с. 98 

6 Дорогобуж, посад 1 1 ХІ-ХІІ 569, с. 120 

Басейн р. Усті 

7 Рівне, Басівкутське городище 9 1 ХІ-ХІІ 581, с. 168 

8 Рівне, ур. Дворець 4  ХІІ-ХІІІ 12, с. 23-24 

9 Рівне, пл. Короленка 16 4 ХІІ-ХІІІ 561 

10 Городок, ур. Кургани, захід 5 2 ХІ-ХІІ 66, с. 33-35 

11 Городок, ур. Кургани, північ 5 1 ХІ-ХІІ 66, с. 35-38 

Басейн р. Стубли 

12 Крилів 1 1 ХІІ-ХІІІ 502 

13 Пересопниця, ур. Пастівник, 

північ 

18 2 ХІІ-ХІІІ 581, с. 83-85  

14 Пересопниця, ур. Пастівник, 

центр 

9 1 ХІІ-ХІІІ 42, с.14-15 

Басейн р. Корчика 

15 Корець, центр, вул. Київська 1 (бр.) 1 ХІІІ 581, с. 121 
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Таблиця Б20. Житла-напівземлянки ХІ–ХІІІ ст., досліджені в басейні р. Горині 

№ 

п/п 

Памʼятка Котлован житла Піч основна Дату-

вання 

(ст.) 

Джерела та 

література 
Розмі-

ри 

Пло-

ща 

Гли-

бина 

Стовп. 

ямки 

Мате-

ріал 

Кут 

котл. 

1 Острог, біля 

костелу, ж. 2б 

<3×? - 0,55 - черінь пн. к.ХІ-

п.ХІІ 

596, с. 136-137 

2 -//-, ж. 26 4,3×4,4 18,9 1,4 10; 

ніші  

кам.-

гл. 

пн.-

сх. 

ХІ 596, с. 135 

3 -//-, ж. 28 3,4×? - 0,55 2+ черінь пн.-

сх. 

ХІ 596, с. 134 

4 Острог, Микол. 

церква, ж. 12а 

3,8×3,9 14,8 0,7 8 кам.-

гл. 

пд.-

сх. 

к.Х-

п.ХІ 

35, с. 9-11 

5 -//-, ж. 24 4,7×4,9 22,8 <0,6 6 -//- -//- ХІ 35, 16-18 

6 -//-, ж. 62 3,65×? - 0,65 1 гл. пд.-

зх. 

ХІ 35, с. 21 

7 -//-, ж. 70 4,7×4,8 22,6 0,9 8 кам.-

глин. 

пн.-

зх. 

к.Х-

п.ХІ 

35, с. 21-24 

8 Дорогобуж, 

дитинець, ж. 5 

3,2×3,4 11 1,0 4 глин. пн.-

зх. 

ХІ 569, с. 47 

9 -//-, ж. 6 3,4×3,6 12 1,0 4 -//- пн.-

сх. 

ХІІ-

ХІІІ 

569, с. 60 

10 -//-, ж. 13 4,3×4,4 19 0,9 14 -//- пн.-

зх. 

ХІ 569, с. 50-51 

11 -//-, ж. 14 3,0×3,2 9,6 1,0  -//- пд. ХІІ-

ХІІІ 

569, с. 60-61 

12 -//-, ж. 17 3,3×3,4 11 0,8  -//- пн. ХІІ-

ХІІІ 

569, с. 87-91 

13 -//-, ж. 18 3,2×5? 16 0,7  -//- пд. ХІІ-

ХІІІ 

569, с. 86-87 

14 -//-, ж. 19 3,4×3,9 13 0,6 3 -//- сх. ХІ 569, с. 76-77 

15 -//-, ж. 22 3,0×3,3 10 <0,4 5 -//- сх. ХІ 569, с. 77, 79 

16 Дорогобуж, ок. гор., 

ж. 1 

4,0×4,6 18,4 0,6  -//- пд.-

сх. 

ХІІ 569, с. 101-104 

17 -//-, ж. 2 4,5×4,7 21 1,1 5 -//- пд. ХІ 569, с. 100-101 

 Листвин, понад 10 

жител 

    камʼян

-ки 

 Х-ХІ 790 

18 Жорнів, городище, 

ж. 2 

2,3×3,3 7,6 0,9-

1,15 

 кам.-

глин. 

пд.-

сх. 

ХІ 564, с. 62-63 

19 Жорнів, городище, 

ж. 5 

3,2×3,4 10,9 0,8  кам.-

глин. 

пн.-

сх. 

к. ХІ-

п. ХІІ 

564, 63-64 
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20 Пересопниця, 

дитинець, р. ІІ, ж. 2 

3,9×4,0 15,8 1,2 7 глин. пн.-

сх. 

ХІ 85, с. 9-14 

21 Пересопниця, -//-, 

житло косторіза 

2,4×1,8 4,3 0,65  розвал сх. ХІІ 722,  с. 45, рис. 

13 

22 -//-, шурф 2012 р.,  

ж. 1  

3,3×3,5 11,6 0,6–0,8 2 глин. сх. ХІ 48, с. 4-5 

23 Новостав Дальній 4,6×5,6 25,8 0,6 - глин. пн. ХІІІ 722, с. 82-84 

24 Білів, городище 3,55× 

3,8 

13,6 0,8  глин. пд.-

зах. 

ХІ 156, с. 171-172 

 

Таблиця Б21. Наземні житла ХІ–ХІІІ ст., досліджені в басейні р. Горині 

№ 

п/п 

Памʼятка Котлован житла Піч Дату-

вання 

(ст.) 

Джерела 

та 

літерату

ра 

Розмі-

ри 

Пло-

ща 

Гли-

бина 

Стовп. 

ямки 

В кот-

ловані 

Наземна 

1 Дорогобуж, 

дитинець, буд. 2 

3,5×4,5 15,8 на-

земне 

- - глина, 

1×1,5 

ХІІ 569, с. 

53 

2 буд. 3 4,0×4,5 15 1,4 2 - глина, 

розвал 

др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

569, с. 

64-65 

3 -//-, буд. 12 3,8×5,2 19 1,0 - 2 нішо-

подібні 

- к. ХІ-ХІІ 569, с. 

56-57 

4 -//-, ж. 15  3,5×4,5 15,8 на-

земне 

- - глина, 

0,95×1,15 

др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

569, с. 

66, 68 

5 -//-, буд. 20 <3,6× 

<1,8 

? 1,9 - 3 нішо-

подібні 

- к. ХІ-ХІІ 569, с. 

81-84 

6 -//-, буд. 23 1,7×3,6 6,1 1,4 4 - глина, 

камінь, 

розвал 

др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

569, 

с.92, 94 

7 Дорогобуж, Усп. 

церква, буд. 4 

1,3×3,4 4,8 1,0 4 - - др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

589, с. 

477-480 

8 Пересопниця, Пас-

тівник, р. 1994 р. 

2,3×5,9  0,5 - - - др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

87, с. 11-

14 

9 Пересопниця, Пас-

тівник, р. 1, буд.11 

3,5×3,8 11,6 1,4 - - - др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

582, с. 

117 

10 -//-, р. 1, буд. 3а 3×5 15 на-

земне 

4 вогнище - др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

582, с. 

123 

11 -//-, р. 1, буд. 12  <2,3× 

5,6 

<15 1,0 2 глина - ХІІ-ХІІІ 582, с. 

124-125 

12 -//-, р. 1, буд. 22 3,3×5,0 17,5 1,2 - 2 нішо-

подібні 

глина, 

розвал 

др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

582, с. 

118-121 

13 -//-, р. 6, буд. 2 2,6×3,7 9,6 0,6 2 - -//- др.п. ХІІ 

-п.п. ХІІІ 

582, с. 

125-129 
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Таблиця Б22.  Міста другої половини ХІV–XVI ст. в басейні р. Горині. 

№ 

п/п 

Історична 

назва 

поселення 

Приналежність за сучасним 

адміністративним поділом 

Рік 

першої 

згадки 

міста 

Писемні 

джерела та 

література 

Археологічні 

дослідження 

1 Вишневець с. Ст. Вишнівець Збаразького 

р-ну Терн. обл. 

1482, 

1560 

293, с. 29, 73  

2 Вербовець с. Вербовець Лановецького р-

ну Терн. обл. 

1582 293, с. 83  

3 Вишгородок с. Вишгородок Лановецького 

р-ну Терноп. обл. 

1554 293, с.71 Розв.: 

Рафальский, 

1865; 640, с. 152 

4 Янушпіль с-ще Ямпіль Білогірського р-

ну Хмельн. обл. 

1547 293, с. 47  

5 Ляхівці с-ще Білогірʼя Хмельн. обл. 1579 293, с. 82  

6 Білогородка с. Білогородка Ізяславського 

р-ну Хмельн. обл. 

1570 293, с. 77  

7 Жаславль 

(Заслав) 

м. Ізяслав Хмельн. обл. XV ст. 293, с. 34 Розв.: Нікітенко, 

1980–1986 ; 462 

 Новий 

Заслав 

м. Ізяслав Хмельн. обл. 1579 293, с. 82–83   

8 Шумбар Шумбар Шумського р-ну 

Терн. обл. 

1524 293, с. 70  

9 Шумськ Шумськ Терн. обл. 1561 293, с. 74  

10 Рохманів с. Рохманів Шумського р-ну 

Терн. обл. 

1578 293, с. 80  

11 Сураж с. Сураж Шумського р-ну 

Терн. обл. 

1533 293, с. 70  

12 Межиріч с. Межиріч Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

1589 293, с. 60 Розв.: Прищепа, 

1986, 2014 

13 Глухи Новомалин Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

1590 293, с. 61  

14 Острог м. Острог Рівн. обл. XV ст. 293, с. 34 Розк.: Прищепа, 

2007, 2008, 2013 

15 Хорів Хорів Острозького р-ну Рівн. 

обл. 

1570 293, с. 39 Розв.:  Терлець-

кий, 2002 

16 Милятин с. Милятин Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

1537 293, с. 45  
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17 Тесів с. Тесів Острозького р-ну Рівн. 

обл. 

1576 293, с. 57  

18 Тайкури с. Тайкури Рівненського р-ну 

Рівн. обл. 

1578 293, с. 58  

19 Гоща с-ще Гоща Рівн. обл. 1570 293, с. 54–55   

20 Дорогобуж с. Дорогобуж Гощанського р-

ну Рівн. обл. 

1514 293, с. 43–44  Розк.: Прищепа, 

1982–1995, 2014  

21 Крупа с. Гориньград Перший 

Рівненського р-ну Рівн. обл. 

1578 293, с. 58–59  Розв.:  Прищепа, 

1986;Хомич,2013 

22 Тучин с. Тучин Гощанського р-ну 

Рівн. обл. 

1513 293, с. 43   

23 Козлин Козлин Рівненського р-ну 

Рівн. обл. 

1583 293, с. 60 Розв.:  Прищепа, 

2013 

24 Олександрія Олександрія Рівненського р-

ну Рівн. обл. 

1594 293, с. 61–62  Розв.: Хомич, 

2013 

25 Кустин Кустин Рівненського р-ну 

Рівн. обл. 

1583 293, с. 60  

26 Верхів с. Верхів Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

1570 293, с. 54 Розв.:  Прищепа, 

1990, 1993, 2001 

27 Мильськ с. Новомильськ Здолбунів-

ського р-ну  Рівн. обл. 

1578 293, с. 57 Розв.:      

Прищепа 2012 

28 Рівне м. Рівне Кін. 

XV ст. 

293, с. 29–30  Розк.:    Прищепа 

2007–2010  

29 Шпанів с. Шпанів Рівненського р-ну 

Рівн. обл. 

1561 293, с. 50  

30 Княгинин с. Княгинин Дубенського р-ну 

Рівн. обл. 

1584 293, с. 60 Розв.:  Прищепа, 

1986, 2013 

31 Варковичі с. Варковичі Дубенського р-ну 

Рівн. обл. 

1558 293, с. 48  

32 Жорнів с. Жорнів Дубенського р-ну 

Рівн. обл. 

1569 293, с.  53  

33 Сатиїв с. Сатиїв Дубенського р-ну 

Рівн. обл. 

1522 293, с. 44  

34 Жуків с. Новожуків Рівненського р-

ну Рівн. обл. 

1564 293, с. 51 Розв.: Прищепа, 

2012 

35 Білів с. Білів Рівненського р-ну 

Рівн. обл. 

1545 293, с. 46  
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36 Клевань с-ще Клевань Рівненського р-

ну Рівн. обл. 

1409 293, с. 33 Розв.: Хомич, 

2013 

37 Олика с-ще Олика Ківерцівського р-

ну Волин. обл. 

1589 293, с. 46  

38 Степань с-ще Степань Сарненського р-

ну Рівн. обл. 

XV ст. 293, с. 34 Розв.: Прищепа, 

2012  

39 Кричильськ с. Кричильськ Сарненського 

р-ну Рівн. обл. 

1585 293, с. 60  

40 Дубровиця м. Дубровиця Рівн. обл. 1580 619, с. 87 Розв.: 2012–2014 

41 Корчик Корчик Шепетівського р-ну 

Хмельн. обл. 

1596 293, с. 62  

42 Берездів с-ще Берездів Славутського р-

ну Хмельн. обл.  

1570 293, с. 55  

43 Корець м. Корець Рівн. обл. XV ст. 293, с. 34 Розк.:  Прищепа, 

2005, 2008 

44 Межиріч с. Великі Межирічі 

Корецького р-ну Рівн. обл. 

1559 293, с. 49–50   

 

 

Таблиця Б23. Число димів та площа деяких Погоринських міст за даними 

поборових реєстрів 1570–1583 рр. та інвентарю 1620 р. 

№ 

п/п 

Назва міста Число димів Площа 

міста 

(га) за побором 

1570 р. 

за побором 

1577 р. 

за побором 

1583 р. 

за інвентарем 

1620 р. 

1 Берездів  37 65 333  

2 Білів  60    

3 Гоща  69    

4 Дорогобуж 139 76 47 83 8–9  

5 Клевань  70 114  14 

6 Козлин    184, ще 24 садиби 

порожні 
 

7 Корець  374   18 

8 Межиріч  249    
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9 Острог  336 530;                 

885 (1603) 

589, ще 14 садиб 

порожні (частина кн. 

Олександра) 

16–17  

10 Рівне    414 14–15  

11 Степань 502 255 407  20 

12 Тучин  38 46   

13 Шпанів  61    

 

Таблиця Б24. Замки другої половини ХІV–XVI ст. в басейні р. Горині 

№ 

п/п 

Історична 

назва 

поселення 

Приналежність за сучасним 

адміністративним поділом 

Рік 

першої 

згадки 

замку 

Писемні 

джерела та 

література 

Згадка в 

літературі, 

дослідження 

1 Андріїв с. Старий Олексинець Кре-

менецького р-ну Терн. обл. 

1593 706, с. 28 136, с. 79 

2 Вишневець с. Ст. Вишнівець Збаразького 

р-ну Терн. обл. 

1475 706, с. 26–

27  

136, с. 80 

3 Передмірка с. Передмірка Лановецького 

р-ну Терн. обл. 

1549 706, с. 27 136, с. 80 

4 Вербовець с. Вербовець Лановецького 

р-ну Терн. обл. 

1544 706, с. 27 136, с. 82 

5 Вишгородок с. Вишгородок Лановецького 

р-ну Терн. обл. 

1570 706, с. 31;  136, с. 81; 639, с. 

152 

6 Ланівці м. Ланівці Терноп. обл. 1596 293, с. 86  

7 Дрибова с. Грибова Лановецького р-

ну Терн. обл. 

1592 293, с. 85  

8 Матвіївці с. Матвіївці Шумського р-ну 

Терн. обл. 

1595 706, с. 44 136, с. 80 

9 Янушпіль с-ще Ямпіль Білогірського р-

ну Хмельн. обл. 

1559 293, с. 134 136, с. 81 

10 Ляхівці с-ще Білогірʼя Хмельн. обл. 1556 706, с. 49–

50 

136, с. 89 

11 Білогородка с. Білогородка Ізяславського 

р-ну Хмельн. обл. 

1545 706, с. 40 136, с. 102 

12 Жаславль м. Ізяслав Хмельн. обл. 1533 706, с. 39 136, с. 103; розк.: 

Нікітенко, 1985, 

1986; Винокур,1994 
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13 Загайці с. Малі Загайці Шумського 

р-ну Терн. обл. 

1596 706, с. 41–

42  

 

14 Шумбар Шумбар Шумського р-ну 

Терн. обл. 

1524 706, с. 41 136, с. 82 

15 Шумськ Шумськ Терн. обл. 1366 706, с. 42 136, с. 83 

16 Рохманів с. Рохманів Шумського р-ну 

Терн. обл. 

1587 706, с. 31, 

43 

136, с. 83 

17 Сураж с. Сураж Шумського р-ну 

Терн. обл. 

1561 706, с. 37 136, с. 83 

18 Ходаки с. Ходаки Шумського р-ну 

Терн. обл. 

1571 706, с. 37, 

43 

 

19 Межиріч с. Межиріч Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

1559 293, с. 132 136, с. 96; розв.: 

Прищепа, 1986 

20 Глухи Новомалин Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

ХV ст. 648, с. 108  136, с. 95 

21 Острог м. Острог Рівн. обл. 1386 124, t. I, c. 

6–7  

136, с. 96; розк.: 

Прищепа, 2004, 

2008 

22 Милятин с. Милятин Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

1537 293, с. 45 136, с. 92 

23 Тесів с. Тесів Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

1546 293, с. 135  

24 Тайкури с. Тайкури Рівненського р-ну 

Рівн. обл. 

1578 293, с. 58 136, с. 93; розв.:  

Прищепа, 1986, 

2016; Войтюк, 2014 

25 Томахів с. Томахів Гощанського р-ну 

Рівн. обл. 

1583 293, с. 134 136, с. 93 

26 Дорогобуж с. Дорогобуж Гощанського 

р-ну Рівн. обл. 

1561 293, с. 130 136, с. 94; розк.: 

Прищепа, 1982–

1995, 2002–2003  

27 Крупа с. Гориньград Перший 

Рівненського р-ну Рівн. обл. 

1578 293, с. 58 Розв.:  Прищепа, 

1986 

28 Тучин с. Тучин Гощанського р-ну 

Рівн. обл. 

1573 293, с. 133–

134  

136, с. 43 

29 Верхів с. Верхів Острозького р-ну 

Рівн. обл. 

1535 293, с. 54, 

130 

136, с. 96; розв.:  

Прищепа, 1990, 

1993, 2001 

30 Рівне м. Рівне 1507 293, с. 133 Розк.:      Прищепа 

2016; Войтюк, 2017 
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31 Шпанів с. Шпанів Рівненського р-ну 

Рівн. обл. 

1561 293, с. 50  

32 Варковичі с. Варковичі Дубенського р-

ну Рівн. обл. 

1558 293, с. 48  

33 Жорнів с. Жорнів Дубенського р-ну 

Рівн. обл. 

1569 293, с.  53 Розк.: Прищепа, 

1996, 1997 

34 Сатиїв с. Сатиїв Дубенського р-ну 

Рівн. обл. 

1522 293, с. 44 136, с. 70 

35 Жуків с. Новожуків Рівненського р-

ну Рівн. обл. 

1516 293, с. 51 136, с. 42; розв.: 

Прищепа, 1980; 

Войтюк 2017 

36 Білів с. Білів Рівненського р-ну 

Рівн. обл. 

1545 293, с. 46 136, с. 42; розк.: 

Ауліх, 1966 

37 Клевань с-ще Клевань Рівненського 

р-ну Рівн. обл. 

1598 293, с. 131 136, с. 42; розв.: 

Ткач,1999; Пр.,2007 

38 Олика с-ще Олика Ківерцівського 

р-ну Волин. обл. 

1564 293, с. 129 136, с. 71 

39 Степань с-ще Степань Сарненського 

р-ну Рівн. обл. 

1507 293, с. 133 136, с. 45; розк.: 

Прищепа, 1981  

40 Дубровиця м. Дубровиця Рівн. обл. 1580 619, с. 87 136, с. 46; розв.: 

Прищепа, 2012,2013 

41 Берездів с-ще Берездів Славутського 

р-ну Хмельн. обл.  

1546 293, с. 55  

42 Корець м. Корець Рівн. обл. 1583 293, с. 131 136, с. 35; розв.: 

1989, 1990 

43 Межиріч С. Великі Межирічі 

Корецького р-ну Рівн. обл. 

1559 293, с. 49  

 

 

Таблиця Б25. Розподіл за площею замків у басейні р. Горині 

№ п/п Площа Замки 

1 до 0,3 га Гориньград Перший (Крупа), Верхів 

2 0,3–0,5 га Новомалин (Глухи), Жуків, Білів, Клевань, Степань 

3 0,5–1,0 га Тайкури, Олика, Корець 

4 1–2 га Ізяславль (Жаславль), Рівне 

5 2–5,5 га Острог, Дорогобуж 
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Таблиця Б26. Поселення ХІV–ХV ст. в Погоринні 

за писемними джерелами (за басейнами рік) 

№ 

п/п 

Назва Дата першої 

згадки 

Тип 

поселення 

Джерела та література 

Верхня Горинь 

1 Олексинець 1482  124, s. 80–81  

2  Бутин (Терн.) 1473  124, s. 55 

3 Вишневець (Терн.) 1463 місто, село 697, с. 177 

4 Лози (Терн.) 1482 cело 697, с. 556 

5 Бодаки (Терн.) 1482  124, s. 80–81 

6 Борщівка (Терн.) 1430  619, с. 103 

7 Буглів (Терн.) 1463 cело 697, с. 82 

8 Жаслав (Заслав, Ізяслав) (Хм.) 1461 маєток 706, с. 39 

Вілія 

9 Новосельці на р. Вілії (Терн.) 1469 маєток 698, с. 55 

10 Цеценівка (Терн.) 1444  124, s. 64 

11 Шумськ (Терн.) 1366  706, с. 42 

12 Биківці (Терн.) 1491  619, с. 29 

13 Вілія (Рв.) 1474  124, s. 68 

14 Новородчиці (Рв., Ос.) 1470  124, s. 64–65 

15 Ляхів (Кутянка) (Рв., Ос.) 1450 cело 697, с. 569 

16 Добрин (Хм.) 1478  124, s. 76 

Збитинка (Світенька) 

17 Ступно (Рв., Зд.) 1444 cело 698, с. 396 

18 Мощаниця (Рв., Зд.) 1444  697, с. 617 

19 Півче (Рв., Зд.) 1322 село 105, с. 21; 697, с. 145 

20 Будераж (Рв., Зд.) 1322 село 105, с. 21; 697, с. 128 

21 Буща (Рв., Зд.) 1322 село 105, с. 21;697, с. 132 

22 Глухни (Новомалин) (Рв., Ос.) 1446  124, s. 42 

23 Точевики (Рв., Ос.) 1322 село 105, с. 21; 698, с. 443 

24 Білашів (Рв., Ос.) 1466 село 697, с. 91 

25 Межиріч (Рв., Ос.) 1487 село 697, с. 584 

Вілія 

26 Острог (Рв.) 1322; ХІVст. місто 698, с. 99; 740, 224 

Горинь (в межах Волинської височини) 

27 Бродів (Рв., Ос.) 1396 село 124, s. 20 

28 Черняхів (Рв., Ос.) 1485 село 698, с.536–537  

29 Вільгір (Рв., Гщ.) 1484  619, с. 11 

30 Почапки (Рв., Ос.) 1470 село 124, s. 65 

31 Садки (Рв., Ос.) 1478 село 697, с. 315 

32 Сіянці (Рв., Ос.) 1478 село 698, с. 411 

33  Тесів (Рв., Ос.) 1478 село 698, с. 429 

34 Новоставці 1428  124, s. 29 

35 Пруски (Зарічне) (Рв., Гщ.) 1466  124, s. 61–62  

36 Бабин (Рв., Гщ.) 1466  697, с. 82 

37 Іллін (Рв., Гщ.) 1428  124, s. 29 

38 Бочаниця (Рв., Гщ.) 1478 село 697, с. 89 

39 Горбаків (Рв., Гщ.) др. п. ХV ст. село 697, с. 251 
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40 Гоща (Рв.) 1495 містечко 697, с. 258 

41 Воскодави (Рв., Гщ.) 1468  619, с. 114 

42 Подоляни (Рв., Гщ.) 1445  619, с. 119–120  

43 Дорогобуж (Рв., Гщ.) ХІV ст.  740, с. 224,236 

44 Микулин (Рв., Гщ.) 1452  697, с. 590 

45 Шубків (Рв.) 1445 село 698, с. 566 

46 Воронів (Рв., Гщ.) 1463–1478  697, с. 197 

47 Сінне (Садове) (Рв., Гщ.) 1455 село 698, с. 338 

48 Ючин (Рв., Гщ.) 1471  Пура, 1990, с. 77 

49 Котів (Рв.) 1445 село 697, с. 504 

50 Козлин (Рв.) 1467  708, с. 147 

51 Великий Житин (Рв.) 1467  708, с. 147 

52 Малий Житин (Рв.) 1467  708, с. 147 

53 Забороль (Рв.) 1489 село 697, с. 371 

54 Хотин (Рв.) 1487 село 698, с. 516 

55 Бегень (Рв.) Бегень (Рв.) село 697, с. 89 

Устя 

56 Дермань (Рв., Зд.) 1322 село 105, с. 21; 697, с. 292 

57 Лебеді (Рв., Ос.) 1497  124, s. 113 

58 Гільча (Рв., Зд.) 1466 село 697, с. 249 

59 Урвенна (Рв., Зд.) 1497  124, s. 113 

60 Верхів (Рв., Ос.) др. п. ХV ст. село 697, с. 166 

61 Мильськ (Рв., Зд.) 1445 село 697, с. 607 

62 Кунин (Рв., Зд.) 1487  124, s. 240 

63 Уїздці (Рв., Зд.) 1497  124, s. 113 

64 Коршів (Рв., Зд.) ХV ст.,1497 село 697, с. 501 

65 Лідава  1497  124, s. 113 

66 Здовбиця (Рв., Зд.) 1487 маєток 697, с. 393 

67 Здолбунів (Рв.) 1478  124, s. 113 

68 Цурків (Рв., Зд.) др. п. ХV ст. село 698, с. 528 

69 Озеряни (Рв., Дбн.) 1396 присілок 698, с. 78 

70 Конюхи (Квітневе) (Рв., Дбн.) 1463 село 698, с. 78 

71 Ульбарів (Нагірне) (Рв., Дбн.) 1458  124, s. 50 

72 Глинськ (Рв., Зд.) 1487 присілок 124, s. 240 

73 Орестів (Рв., Зд.) 1470  698, с. 289 

74 Богдашів (Рв., Зд.) 1491  124, s. 93 

75 Квасилів (Рв.) 1470 село 697, с. 472 

76 Корнин (Рв.) 1470 село 697, с. 497 

77 Колоденка (Рв.) 1470 село 697, с. 490 

78 Тинне (Рв.) 1463  124, s. 55 

79 Басів Кут (Рв.) 1429 село 124, s. 30 

80 Рівне 1434 село 698, с. 294 

81 Клементів 1478  124, s. 75–76  

82 Городок (Рв.) 1489 село 697, с. 252 

83 Обарів (Рв.) 1463 село 698, с. 66 

84 Ставки (Рв.) 1470 село 698, с. 376 

85 Караєвичі (Рв.) 1463 село 697, с. 470 

86 Студянка (Рв.) 1485 село 698, с. 396 

Стубла 
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87 Мізоч (Рв., Зд.) 1322 село 105, с. 21; 697, с. 584 

88 Олибів (Рв., Дбн.) 1465  124, s. 57 

89 Сатиїв (Рв., Дбн.) 1465  124, s. 57 

90 Перемилівка (Рв., Мл.) 1478  619, с. 109 

91 Дядьковичі (Рв.) 1490 присілок 697, с. 342 

92 Пересопниця (Рв.) 1467 село 698, с. 139 

93 Сухівці (Рв.) 1446 дворище 698, с. 403 

94 Радухівка (Рв.) 1446  698, с. 403 

95 Жуків (Рв.) 1446 село 697, с. 364 

96 Білів (Рв.) 1471  697, с. 91 

97 Диків (Рв.) 1446 село 697, с. 292 

98 Голишів (Рв.) др. п. ХV ст. село 697, с. 248 

99 Дерев’яне (Рв.) 1446 село 697, с. 294 

100 Клевань (Рв.) 1446  697, с. 476 

Путилівка 

101 Посників (Рв., Мл.) 1452 присілок 698, с. 203 

102 Вельбичі (Посників) (Рв., Мл.) 1433 село 697, с. 158 

103 Борбин (Рв., Мл.) 1452 присілок 697, с. 114 

104 Малин (Рв., Мл.) 1444  619, с. 71 

105 Певжа (Рв., Мл.) 1490 село 698, с. 182 

106 Чемерин (Волн.) 1467 маєток 698, с. 534 

107 Олика (Волн.) 1433 село 698, с. 83 

Горинь (в межах Волинського Полісся) 

108 Пісків (Рв., Кс.) 1444  619, с. 54 

109 Моквин (Рв., Кс.) 1445 село 697, с. 607 

110 Степань (Рв., Ср.) ХІV ст.;1489  740, 224; 698,  386 

111 Городець 1466  708, с. 138 

112 Осова (Рв., Дбр.) 1445 село 698, с. 96 

113 Дубровиця (Рв.) 1451 замок, 

село 

697, с. 329 

114 Висоцьк (Рв., Дбр.) ХV ст. село 697, с. 222 

Стави 

115 Блудів (Світанок) (Рв., Кор.) 1445 село 697, с. 101 

Корчик 

116 Корець (Рв.) ХІV ст. місто 740, 224; 697, с. 497 

 

 

Таблиця Б27. Поселення Острозької волості за даними акту підтвердження прав 

Беати Острозької 1542 р. і поборового реєстру 1576 р. 

№ 

п/п 

Назва поселення 

на 1576 р. 

Сучасна назва і адміністративна 

прив’язка  

1542 1576 Басейн 

річки 

 Острог Острог Рв. обл. + + Вілія 

1 Гнойниця Поліське Ізяславського р-ну Хм. обл.  + Горинь 

2 Боровица Велика Велика Боровиця Білогірського р-ну -//- + + Вілія 

3 Боровица Мала Мала Боровиця -//- + + -//- 

4 Загорци Загірці -//-  + -//- 
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5 Юськовци Йосипівці -//-  + -//- 

6 Карпиловци Карпилівка -//-  + -//- 

7 Віля Вілія Острозького р-ну Рв. обл. + + -//- 

8 Долоче Долоччя Ізяславського р-ну Хм. обл. + + -//- 

9 Шекеринци Шекеринці -//-  + -//- 

10 Добрин Добрин -//-  + -//- 

11 Мякоти М’якоти -//- + + -//- 

12 Радогоща Велика Радогоща -//- + + -//- 

13 Плужноє Плужне -//- + + -//- 

14 Борисов Борисів -//- + + -//- 

15 Белотин Білотин -//- + + -//- 

16 Барання Улашанівка Славутського р-ну  Хм. обл.  + Корчик 

17 Хоняков Хоняків -//- + + -//- 

18 Глинники Глинники -//- + + -//- 

19 Скніт Вел. Скніт -//-  + Понора 

20 Ровки Рівнки -//-  + -//- 

21 Шатерники Шатерники -//-  + Нирка 

22 Клепачи Клепачі -//- + + Корчик 

23 Головли Головлі -//- + + -//- 

24 Хотичин Тепер частина с. Головлі  + -//- 

25 Коломля Колом’є Славутського р-ну  Хм. обл.  + Горинь 

26 Кривин Старий Кривин -//- + + -//- 

27 Нетешин Нетішин -//- + + -//- 

28 Вельбовно Вельбівно Острозького р-ну Рв. обл.  + + -//- 

29 Кургани Кургани -//- + + -//- 

30 Волосковци Волосківці -//- + + -//- 

31 Мощаниця Мощаниця -//- + + -//- 

32 Могиляни Могиляни -//-  + -//- 

А Русивле Русивель Гощанського р-ну Рв. обл. +  -//- 

33 Межиреч Межиріч Острозького р-ну -//- + + Вілія 

34 Деревенче Дерев’янче -//- + + Світенька 

35 Белашов Білашів -//- + + -//- 

36 Гримячеє Грем’яче -//- + + -//- 

37 Грозов Грозів -//- + + -//- 

38 Лютчин Лючин -//- + + -//- 

39 Розваж Розваж -//- + + Горинь 

40 Хорев Хорів -//- + + -//- 

41 Бродов  Бродів -//- + + -//- 

42 Краєв Країв -//-  + -//- 

43 Новоселки Новосілки Здолбунівського р-ну -//-  + -//- 

44 Новоставци Новоставці Гощанського р-ну Рв. обл. + + -//- 

44 Дермань Дермань Здолбунівського р-ну Рв. обл. + + Устя 

Б Лебеді Лебеді Острозького р-ну -//- +  -//- 

45 Гольче Гільча -//-  + -//- 

46 Завидов Завидів -//- + + -//- 

47 Плоска Плоска -//- + + -//- 

48 Урвена Урвенна Здолбунівського р-ну Рв. обл. + + -//- 

В Коршева Коршів Здолбунівського р-ну -//- +  -//- 

Г Кунин Кунин -//- +  -//- 
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49 Уєздци Уїздці -//- + + -//- 

50 Здовбиця Здовбиця -//-  + -//- 

51 Цурков Цурків -//- + + -//- 

52 Конюхи Квітневе Дубенського р-ну Рв. обл.  + + -//- 

53 Вельбаров Ульбарів (тепер Нагірне) -//-  + + -//- 

54 Глинско Глинськ Здолбунівського р-ну Рв. обл. + + -//- 

55 Петигорщина П’ятигори -//- + + -//- 

57 Омелєна Велика Омеляна Рівненського р-ну -//- + + Стубла 

58 Бараня Не локалізоване  +  

59 Бильбичин -//-  +  

60 Зозулинці -//-  +  

61 Ровки -//-  +  

62 Сільце -//-  +  

 

 

Таблиця Б28. Поселення Ровенської волості за даними підтвердження князю 

К.І. Острозькому на всю нерухомість 1518 р. і поборового реєстру 1589 р. 

№ 

п/п 

Назва поселення на 

1589 р. 

Сучасна назва і адміністративна 

привʼязка  

1518 1589 Басейн 

річки 

 Ровне Рівне  + Устя 

1 Арестів Орестів Здолбунівського р-ну + + -//- 

2 Богдашів Богдашів -//-  + -//- 

3 Ілпин Ільпінь -//-  + -//- 

4 Кошатів Кошатів -//-  + -//- 

5 Квасилів Квасилів Рівненського р-ну +  -//- 

6 Корнин Корнин -//- + + -//- 

7 Колоденка Колоденка -//- + + -//- 

8 Новий Двор Новий Двір (тепер м. Рівне)  + -//- 

9 Басово Басів Кут (тепер м. Рівне) + + -//- 

10 Тинне Тинне Рівненського р-ну   + -//- 

11 Двірец Дворець (тепер м. Рівне) + + -//- 

12 Тютьківці Тютьковичі (тепер м. Рівне)  + -//- 

13 Бармаки Бармаки Рівненського р-ну   + -//- 

14 Климентів Тепер урочище біля с. Городок -//- +   

15 Обарів Обарів -//- +  -//- 

16 Ставки Ставки -//- + + -//- 

17 Студянка Тепер приєднане до с. Карпилівка -//- + + -//- 

18 Караївці Караєвичі -//- + + -//- 

19 Козлин Козлин -//-  +  Горинь 

20 Першкове Дворище Олександрія  + -//- 

21 Святе Свяття -//-  + -//- 

22 Житин Великий Великий Житин -//- + + Кустинка 

23 Житин Малий Малий Житин -//- + + -//- 

24 Забороль Забороль -//- +  -//- 

25 Решоцьк Решуцьк -//-  + Горинь 

26 Волохи Волошки -//-  + -//- 

27 Ходоси Ходоси -//-  + -//- 
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28 Хотинь Хотин -//- + + -//- 

29 Савичі Тепер приєднане до с. Хотин -//-  + -//- 

30 Бегонь Бегень (обʼєднане із с. Городок) -//-  + + -//- 

31 Глажева Глажова Костопільського р-ну   + Боркова 

32 Баково Не локалізоване +   

33 Бережани -//- +   

34 Добринь -//- +   

35 Славне -//- +   

36 Сухи -//-  +  

37 Шимківці -//-  +  

 

 

Таблиця Б29. Поселення Клеванської волості 

за даними поборового реєстру 1577 р. 

№ 

п/п 

Назва поселення на 

1577 р. 

Сучасна назва і адміністративна 

привʼязка  

Басейн річки 

 Клевань Клевань Рівненського р-ну Рв. обл. Стубла 

1 Тушебин Тушебин Млинівського р-ну Рв. обл.  -//- 

2 Грушвиця Грушвиця Рівненського р-ну Рв. обл. Стр. Грушвицький 

3 Дядьковичі Дядьковичі -//- Стр. Омелянівський 

4 Макотерти Макотерти -//- -//- 

5 Шостаков Шостаків -//- -//- 

6 Пересопниця Пересопниця -//- Стубла 

7 Білів Білів -//- -//- 

8 Дяков Диків -//- -//- 

9 Олишов Голишів-//- -//- 

10 Сморжов Сморжів -//- -//- 

11 Деревноє Деревʼяне -//- -//- 

12 Новостав Новостав -//- -//- 

13 Олешва Олишва -//- -//- 

14 Руда Руда-Красна -//- -//- 

15 Медков Метків -//- Горинь 

16 Рубче Рубче -//- -//- 

17 Грабов Грабів -//- Устя 

18 Оржов Оржів -//- -//- 

19 Сусько Суськ Костопільського р-ну Рв. обл. Горинь 

20 Дюксин Дюксин -//- -//- 

21 Корчин Корчин -//- -//- 

22 Мшакви Не локолізоване  
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Таблиця Б30. Поселення Степанської волості 

за даними поборового реєстру 1577 р. 

№ 

п/п 

Назва поселення на 

1576 р. 

Сучасна назва і адміністративна 

привʼязка  

Басейн річки 

 Cтепань Cтепань Сарненського р-ну Рв. обл. Горинь 

1 Постойно Постійне, Кост. р-ну, Рв. обл.  -//- 

2 Бичаль Бичаль, -//- -//- 

3 Звиждж Звіздівка, -//- -//- 

4 Ставок Ставок, -//-  -//- 

5 Узлазно Злазне, -//- -//- 

6 Головин Головин, -//- -//- 

7 Жалин Жалин, -//- -//- 

8 Трубиці Трубиці, -//- -//- 

9 Підлужне Підлужне, -//- -//- 

10 Пісків Пісків, -//- Зульня, пр. Замчисько 

11 Любаша Любаша Велика, -//- Замчисько 

12 Яполоть Яполоть, -//- Горинь 

13 Збуж Збуж, -//- -//- 

14 Золотолин Золотолин, -//- -//- 

15 Корост Корост Сарн. р-ну -//- 

16 Стидень Стидин Великий Кост. р-ну Мельниця 

17 Медзьк Перший Мидськ Великий, -//- -//- 

18 Вербче Більше Вербче Велике Сарн. р-ну -//- 

19 Вербче Друге Вербче Мале, -//- -//- 

20 Кричельськ Кричильськ, -//- Горинь 

21 Сварин Сварині Волод. р-ну -//- 

22 Городець Городець, -//- -//- 

23 Тотовичі Тутовичі Сарн. р-ну -//- 

24 Цепцевичі Цепцевичі Великі Волод. р-ну -//- 

25 Трескинь Тріскині Сарн. р-ну -//- 

26 Ремчиці Ремчиці, -//- -//- 

27 Зносичі Зносичі, -//- Случ 

28 Немовичі Немовичі, -//- -//- 

29 Чудель Чудель, -//- -//- 

30 Липна Липне, Ків. р-ну, Вол. обл. Кормин, Стир 

31 Холоневичі Холоневичі, -//- -//- 

32 Байчиці Не локалізоване  

33 Бихів -//-  

34 Верхів -//-  

35 Козарці -//-  

36 Макарова Воля -//-  

37 Скотиїв -//-  

38 Угли -//-  

39 Янковичі -//-  
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Таблиця Б31. Показники кількості поселень, 

що входили до окремих волостей в басейні р. Горині. 

№ п/п Назва волості Датування 

писемного 

джерела 

Кількість 

поселень 

Міста Площа 

(кв. км) 

1 Дорогобузька 1577 12 Дорогобуж 120 

2 Жуківська 1587 4 Жуків 40 

3 Клеванська 1577 21 Клевань, Білів 250 

4 Корецька 1577 57 Корець, Межиріч 800 

5 Олицька 1577 30 Олика 500 

6 Острозька 1542 45 Острог 900 

Острозька 1576 62 Острог 1200 

7 Ровенська 1518 21 Рівне 230 

Ровенська 1589 28 Рівне 300 

8 Сатиївська 1522 5 Дозвіл на локацію  40  

9 Степанська 1577 39 Степань 1600 

 

Таблиця Б32. Динаміка зростання кількості поселень в окремих Погоринських 

волостях у пізньому середньовіччі за писемними джерелами 

№ п/п Волость Кількість поселень, згаданих Коефіцієнт 

зростання 
у ХІV–ХV ст. ХVІ ст. 

1 Дорогобузька 4 13 (1577) 3,3 

2 Клеванська 7 23 (1577) 3,3 

3 Острозька 6 28 (1576) 4,6 

4 Ровенська 11 29 (1589) 2,6 

5 Степанська  3 39 (1577) 13 
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Таблиця Б33. Чисельність дворів у селах окремих Погоринських волостей за 

поборовими реєстрами 1576 і 1577 рр. 

№ 

п/п 

Волость Кіль-

кість 

сіл 

Кіль-

кість 

дворів 

Середній показник 

кількості дворів на 

1 село 

Найменше 

число 

дворів 

Найбільше 

число дворів 

1 Дорогобузька 12 149 12,4 4 37 

2 Клеванська 21 277 11,9 5 40 

3 Олицька 30 495 16,5 1 56 

4 Острозька 27 584 21,6 3 58 

5 Степанська 38 580 15,3 2 62 

 

 

Таблиця Б34. Археологічно обстежені сільські поселення ХІV–ХVІ ст. 

в басейні р. Горині 

№ 

п/п 

Назва поселення Перша 

писемна 

згадка 

Знахідки 

ХІІ-ХІІІ 

ст. 

Знахідки Джерела 
ХІV-

ХV ст. 

ХVІ 

ст. 

1 Болотківці 1545 + + + 57, с. 39-40 

2 Межиріч 1487 +  + 55, с. 34-35 

3 Дерев’янче 1576   + 34, с. 11 

4а Грем’яче, п. 1 1617   + 29, с. 17 

4б Грем’яче, п. 2  + + 50, с. 25 

5 Вельбівно 1546 + + + 58, с. 30 

6 Хорів 1564 + +  29, с. 18 

7 Бродів 1396 +  + 59, с. 35-44 

8 Черняхів 1485 +  + 40, с. 40 

9 Стадники 1503 + + + 34, с. 24-25 

10 Бухарів 1562   + 50, с. 23-24 

11 Тесів 1478 + + + 40, с. 39 

12 Вільгір 1484 + + + 40, с. 9-10 

13 Посягва 1545 + + + 59, с. 15 
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14 Новосілки 1576 +  + 50, с. 22 

15 Бугрин 1545 + + + 38, с. 11-12 

16 Підліски  +  + 38, с. 13-14 

17 Зарічне (Пруски) 1466 +  + 59, с. 15 

18 Бабин 1466 + + + 40, с. 8 

19 Ільїн 1428 + + + 40, с. 16 

20а Томахів, гор. І 1545   + 29, с. 5-6 

20б Томахів, +  + 29, с. 6 

20в Томахів, гор. ІІ +  + 50, с. 15 

21 Майків 1558 +  + 40, с. 17 

22 Пашуки 1617   + 50, с. 12 

23 Русивель 1562 +  + 34, 46 

24 Гоща 1570 +  + 58, с. 44-45 

25 Горбаків ХV ст. +  + 18, с. 19 

26а Подоляни, п. 1 1445 + + + 41, с. 16 

26б Подоляни, п. 2  + + 40, с. 20 

27 Дорогобуж ХІV ст. +  + 41, с. 14-15 

28 Рясники 1570 +  + 38, с. 15 

29а Гориньград, (Крупа), п. 1 1577 + + + 40, с. 44 

29б Гориньград (Крупа), п. 2 + + + 40, с. 44 

30 Козлин 1467 + + + 40, с. 45-46 

31 Олександрія  ХVст.   + 48, с. 42-43 

32а Вел. Житин, п. 4 1467   + 49, с. 9 

32б Вел. Житин, п. 6   + 49, с. 9-10 

32в Вел. Житин, п. 7 + + + 49, с. 10 

33 Волошки (Коптовичі) 1545   + 50, с. 26 

34 Решуцьк 1569 + + + 40, с. 50 

35 Хотин 1487 +  + 40, с. 51-52 

36 Дермань 1322 +  + 40, с. 25 

37 Верхів ХV ст. +  + 57, с. 40 

38 Новомильськ 1445 +  + 48, с. 20-21 

39 Здовбиця 1487 + + + 59, с. 24-25 

40 Кошатів 1589 + + + 34, с. 81 
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41 Квасилів 1470 + + + 29, с. 23 

42 Рівне (Омеляна) 1545   + 55, с. 3-4 

43 Рівне, Тютьковичі 1548 +  + 57, с. 4 

44 Шпанів 1561  +  41, с. 45 

45 Городок 1489   + 34, с. 99 

46 Городок (Климентов) 1478 +  + 680, с. 94 

47 Бронники 1545 + + + 34, 102 

48 Грабів 1545   + 57, с. 44-46 

49 Мізочок  +  + 34, с. 104 

50 Княгинин 1584 +  + 40, с. 24 

51а Білобережжя, п. 2 1577 + + + 34, с. 110 

51б Білобережжя, п. 1 + +  34, с. 110 

52 Жорнів 1522 +  + 15, с. 7 

53 Переділи  +  + 40, с. 48 

54 Грушвиця Перша 1569 +  + 29, с. 21 

55 Заріцьк 1539 + + + 48, с. 38-39 

56 Плоска 1562 +  + 40, с. 48-49 

57 Милостів 1569 +  + 57, с. 46 

58 Велика Омеляна  + + + 40, с. 43 

59 Ясининичі 1545 +  + 48, с. 45-46 

60 Пересопниця 1467 + + + 584 

61 Жуків 1501 +  + 48, с. 41 

62 Сухівці 1570 + + + 718, с. 60-61 

64а Старожуків, п. 2 1446 + + + 38, с. 31-32 

64б Старожуків, п. 1  +   722, с. 26 

65 Білів 1471 + + + 41, с. 33-34 

66 Личани 1577 + +  720, с.7 

67а Метельно, п. 3  + +  720, с. 46 

67б Метельно, п. 4 + +  720, с. 46 

68а Ставище, п. 1  + + + 720, с. 4  

68б Ставище, п. 5 + + + 720, с. 4 

69а Чемерин, п. 2, 3 1467  +  720, с. 44 

69б Чемерин, п. 4 + +  720, с. 44 
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70 Дідичі 1577 + + + 720, с. 46-47 

71 Жобрин 1537   + 52, с. 22 

72 Кураш 1505 +  + 40, с. 24 

73 Висоцьк ХV ст.   + 680, с. 58 

74 Крилів 1568 + + + Розв. 2010 

75а Черниця, п. 2 1577 + + + Розв. 2010 

75б Черниця, п. 3 + + + Розв. 2010 

76 Бриків, п. 2 1577 +  + Розв. 2010 

 

 

Таблиця Б35. Житла ХІV–ХVІ ст., досліджені в басейні р. Горині 

№ 

п/п 

Памʼятка Котлован Піч Дату-

вання 

(ст.) 

Джерела та 

література Роз-

міри 

Гли-

бина 

Стов-

пові 

ямки 

Вхід-

кори-

дор 

Пе-

чина 

Ках

-лі 

1 Острог,  Академічна, 12, 

ж. 8 

3,2× 

2,95 

1,0 8  + + др. п. 

ХVІ 

35, с. 35-37 

2 Острог, -//-, ж. 35 3,5× 

3,4 

̴1,0 7    др. п. 

ХVІ 

35, с. 38-39 

3 Острог, -//-, ж. 49 4,3× 

(3̴,5)  

0,8 2  Че-

рінь 

 ХV-п.п. 

ХVІ 

35, с. 39-40 

4а Острог, Незалежності, 3, 

ж. 57 (1 етап) 

(5̴,3× 

4,6) 

2,0     серед. 

ХVІ 

36, с. 36-39 

4б Острог, Незалежності, 3, 

ж. 57 (2 етап) 

4,2× 

4,0 

2,3 20  + + 3 чв. 

ХVІ 

36, с. 36-39 

5 Дорогобуж, дитинець, ж. 

16 

4,2× 

3,4 

2,2-

2,5 

  + + ХV-

п.ХVІ 

18, с. 15-18;19, 

с.12-14 

6 Дорогобуж, Успенська 

церква, ж. 1 

3,2× 

2,7 

1,1 2  +  др. п. 

ХV-

п.ХVІ 

50, с. 16-17 

7 Рівне, пл. Театральна, ж. 

3 

3,4× 

2,7 

1,0   +  др. п. 

ХV-ХVІ 

616  

8 Рівне, пл. Короленка, ж. 

11 

3,8× 

3,7 

0,9  +   к.ХV-

ХVІ 

60, с. 10-12 

9 Пересопниця, дитинець ̴3,5× 

3,5 

-   +  ХV 71, с. 7-8 

10 Пересопниця, садиба 

М.В. Федоришина, ж. 1 

4,2× 

3,85 

0,9 10 + +  к.ХV-

п.ХVІ 

51, с. 14-18 
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ДОДАТОК В. ІЛЮСТРАЦІЇ 
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