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ЗЕМЛЯНІ СПОРУДИ БАСЕЙНУ р. БРОВАРКА НА
ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Територія лівобережжя середньої течії р. Дніпро та Нижнього Пот-
рубіжжя включає декілька основних ландшафтних зон, яким відповідають
скупченням археологічних пам яток. Зокрема, слід умовно виділити групу
пам яток, розташованих вздовж р. Броварки. Особливості природно-
географічних умов басейну останньої, дозволяють розглядати його як цілком
самостійний, чітко виокремлений мікрорегіон.

Серед пам яток, розташованих вздовж гідромережі р. Броварки,
особливе місце займають земляні комплекси, до яких традиційно віднесено
кургани, майдани ( кугуми ), городища та змійові  вали. Досить цікавий
в археологічному плані, басейн р. Броварки привертав до себе увагу
науковців ще з середині XIX ст. Хоча його дослідження відбувалось, головним
чином, в контексті вивчення Лівобережної Переяславщини, але порівняно
велика насиченість археологічними об єктами та особливості природно-
географічних умов її верхньої течії завжди викликали інтерес у вчених.
Період XIX ст. в археології відзначався зосередженням уваги дослідників
на курганних пам ятках, городищах, змійових  валах та майданах.

В 40-х рр. XIX ст. на території Переяславщини провели свої розвідкові
обстеження Т. Г. Шевченко та М. О. Максимович. В своїх записах вони

згадували земляні споруди регіону, в тому числі й басейну р. Броварки. В
1877 році Д. Я. Самоквасов розкопав два кургани поблизу с. Вінниці.
Результати досліджень були опубліковані в монографії Могилы русской
земли  в 1908 р.1 Матеріали розкопок згадуються в праці О. С. Уварова
Археология России. Каменный период 2 та варшавському виданні 1892

року Основания хронологической классификации, описание и каталог
колекций древностей Д. Я. Самоквасова 3.

На початку XX ст. розпочалися систематичні дослідження території
М. О. Макаренком, В. Г. Ляскоронським та Л. В. Падалкою. В своїх працях
вони подають коротку характеристику (інколи - розміри, назву, місце
локалізації) курганних насипів, майданів (кугумів) змійових  валів та городищ4.

В другій половині XX ст. відбувається активізація досліджень
земляних споруд в регіоні. В1947 році Великий вал Переяславських змійових
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валів обстежувався Б. О. Рибаковим, внаслідок чого було висунуто
припущення стосовно даіування насипу скіфським часом5. Протягом 1966 р.
вали досліджувались Скіфо-слов янською експедицією Харківського
державного університету ім. О. М. Горького. За результатами обстеження
Б. А. Шрамко пов язував вал із городищем ранньозалізного віку6.

В 1970 р. А. П. Савчуком був розкопаний курган з похованнями ямної
культури біля с. Пологи-Вергуни7.

Протягом 1975-1976 рр. на території Переяслав-Хмельницького
району були проведені розвідки археологічною експедицією Переяслав-
Хмельницького історичного музею. В результаті було зібрано інформацію
про розташування, розміри та стан збереженості курганів, досліджено
поховання епохи бронзи в кургані Весела могила  неподалік с. Виповзки8.

Досить детальну характеристику змійових  валів Переяславщини
подав М. П. Кучера в монографії Змиевы валы Среднего Поднепровья .
Він зробив спробу узагальнення матеріалів про характер розташування,
структурні особливості та датування даного типу пам яток9.

Протягом 1995-1996 рр. археологічною експедицією Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного заповідника та Переяслав-
Хмедьницького державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди
досліджувались Переяславські змійові  вали. Було зроблено переріз та
зачистку Великого валу у місці його примикання до заплави лівого берегу
р. Бровари10.

В межах басейну р. Броварки виявлено залишки лише одного
городища в с. Вінниці (ур. Сковорода), що датується давньоруським часом.
Пам ятка знаходиться на західній околиці села, на рівному невисокому
правому березі річки. Пам ятка знаходиться на західній околиці села на
рівному невисокому правому березі річки. В плані округлої форми (діаметр
65 м), оточене двома концентричними валами та ровом. Внутрішній вал
має ширину 10 м, висота з середини - 1,5 м, ззовні - 3 м. Зовнішній вал
нижчий з досить широкою вершиною. Його ширина в основі -10м.
Городище має два вузькі протилежні проходи.

Очевидно, воно відігравало роль сховища для населення навколишніх
селищ в разі небезпеки нападу кочовиків і цілком логічно доповнювало
оборонну структуру центру Переяславського князівства. Сучасна історична
наука локалізує в межах с. Вінниці літописне м. Воїн (1079 р.), ототожнюючи
його з городищем в ур. Сковорода11.

Слід виокремити особливий вид пам яток - так звані майдани, що
досить поширені на Лівобережжі Середньої Наддніпрянщини. Питання
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функціонального призначення та хронологічної атрибуції цих земляних
споруд з вибраною центральною частиною у вигляді ями лійчастого типу
поряд з комплексом валів та ровів різної конфігурації й досі залишається
відкритим. Досить довгий час в них вбачали городища-укріплення (за
версією В. В. Пассека) чи звіроловні загороді. Нині побутують два основних
погляди щодо походження таких конструкцій. Перший сформувався на
основі припущення, висловленого ще на початку XX ст. О. О. Спіциним
і трактує їх як залишки селітроварного виробництва. В XVI-XVIII ст.,
внаслідок поширення вогнепальної зброї та підвищення рівня попиту на
порох, селітроварний промисел набув значного поширення на території
України. Це зумовило активний пошук селітри - його основної складової
частини. В природному середовищі селітра (солі нітрату амонію) в результаті
розкладу органіки накопичується в гумусі чорнозему. Для отримання
останнього використовувались давні курганні насипи. Процес добування
селітри передбачав створення в центральній частині насипу лійчастої ями,
на дні якої вибирали збагачений селітрою (вимитою дощами із стінок
котловану-лійки) чорнозем. Насичена продуктом сировина виварювалась
шляхом термохімічної обробки: змішувалась з деревним попелом та
негашеним вапном, а потім заливалася водою. Внаслідок взаємозворотнього
процесу підігрівання-охолодження із відцідженої суміші отримували
кристалізований осад селітри. Використаний виварений грунт викладали
у формі вус  біля кургану, таким чином створюючи систему валків.

Останнім часом майдани починають розглядати як певного роду
ритуальні комплекси - святилища. Не відкидаючи використання курганних
насипів для селітроварного промислу, про що свідчить низка фактів12,
висловлюється думка про досить давнє походження самих конструкцій,
датованих в межах епохи бронзи - раннього заліза. Дане припущення
виглядає цілком правомірним в контексті останніх досліджень, що
дозволили чітко відмежувати давні майдани від місць селітроварного
промислу13. Зокрема, подібного типу насипи з вусами , викладеними з
каменю, зустрічаються в центральному Казахстані серед курганних насипів
ранньої бронзи14.

В Потрубіжжі такого типу конструкції досить поширені. Велика їх
кількість зосереджена в долині р. Броварки, головним чином в середній
та верхній течії річки. Зокрема, тут вони мають своєрідну назву - кугум ,
на що звернули увагу ще М. О Макаренко та Л. В. Падалка15. Майдани
даного мікрорегіону слід розділити на дві групи. Перша - класичні насипи
з певними земляними комплексами й відповідною топонімічною харак-
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теристикою ( майдан , кугум ): ( Великий майдан  та Майдан
( Сковорода ) біля с. Лецьки; Круглий кугум  біля с. Тарасівка, Хавчин
кугум  неподалік с. Ульянівка, Кугум  біля с. Пологи-Вергуни). Інша
група - кургани, що носять назву Майдан , але не мають характерних
конструктивних елементів: Малий майдан  в околицях с. Лецьки, Кугум
біляс. Пологи-Вергуни, Майдан  та Кугум  неподалік с. Полоіи-Чобітьки.
При цьому більшість з них зруйновані, внаслідок чого втратили свою
початкову форму. В даному випадку важко говорити про будь-які земляні
комплекси на них.

Серед першої групи слід відзначити насип Майдан  ( Сковорода )
за 500 м на північний-схід від краю с. Лецьки. В насипу висотою 3 м
викопано котлован глибиною 4,5 м. Північний бік насипу містить
неглибокий (до 1 м) прохід до котловану. На протилежному схилі два
відгалуження довжиною 10 м, створені шляхом вибірки насипу півколом. В
північній частині майдану від насипу простягаються два місяцеподібні
вуса , відстань між кінцями яких - 60 м (рис. 2. 1). Висота валів вус
сягає від 1 до 2,5 м. В межах майдану розміщені поховання сільського
кладовища16.

За 1км на південний схід від села, на території тракторної бригади
колишнього колгоспу Зоря , знаходиться Великий майдан . Висота
насипу -2 м. Пам ятка частково зруйнована (залишки використовувались
під погреб). Від насипу відходять малопомітні залишки вусів-валків.
Неподалік від нього (300 м на південний схід від с. Лецьки) розміщений
розораний курган Малий майдан  висотою 2 м та діаметром 56 м без будь-
яких ознак земляних конструкцій17. На південь від тракторної бригади
с. Тарасівка знаходиться майдан без крил - Круглий кугум , згаданий
ще В. Г. Ляскоронським (рис. 2.2). Висота- 5 м, ширина внутрішньої площі
з півночі на південь - 28 м, із заходу на схід - 20 м.18

Досить складним комплексом насипів є Хавчин кугум , розміщений
неподалік с. Ульянівка. Майдан овальної форми з подвійним валом,
оточений ззовні ровом. Середня висота насипу близько 4 м. З північно-
західного боку знаходиться вхід. Внутрішня частина майдану має горбисті
підвищення. Південно-східна частина валів зруйнована під час встановлення
на ній великої цистерни та створення під їзду до неї19. Майдан описувався
В. Г. Ляскоронським20. Він же зафіксував в околицях села ще одну споруду
подібного типу - з вусоподібними валами із східного та західного боків.
Західна частина мала потрійну лінію валів. Висота валу досягала 8,4 м.
Довжина дуг валів 99 та 50 м. В майдані були створені два входи. За свід¬
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ченнями місцевих жителів на території тракторної бригади знаходився
майдан Кугум , що був зруйнований в 1973 р. (рис. 2.4). Можливо саме
він згадувався В. Г. Ляскоронським21.

Класичну форму має Кугум , що знаходиться за 50 м на північ від
тракторної бригади с. Пологи-Вергуни. Діаметр внутрішнього майданчика
25 м. Вхід із східного боку. Перед входом кілька крил  з розораними,
ледь помітними валами висотою до 0,8 м (рис. 2. 3). Між кінцями валів,
за 80 м від входу, знаходиться невеликий, розораний курган висотою до 1
м. З південного боку валу майдана викопаний погріб. Висота кільцевого
валу-2 м.22

Наступний тип земляних конструкцій представлений курганними
насипами. Появу курганів та курганних груп на Лівобережжі Середньої
Наддніпрянщини пов язують з часом поширення тут племен ямної культури.
В подальшому вони використовувались протягом майже всієї епохи бронзи,
окрім заключного її етапу. Наступний період розвитку курганної поховальної
обрядовості тривав протягом скіфо-сарматського часу. Населення пізнішого
часу використовувало кургани для своїх поховань. Неодноразово в насипах
зустрічаються поховання давньоруського періоду та епохи козаччини.
Курганні пам ятки дуже поширені в досліджуваному мікрорегіоні. Загальна
їх кількість складає близько 200. Лише 5 з них були дослідженні розкопками,
інші лише зафіксовані в результаті розвідок23.

Три поховання ямної культури були дослідженні в кургані,
розміщеному на схід від с. Пологи-Яненки. Перше - містило кістяк, орієнтований
на північний захід. Похований був посиланий вохрою. Інше поховання
теж мало північно-західну орієнтацію. Померлий лежав на спині з
витягнутими вздовж тулуба руками, ноги зігнуті в колінах - впали вправо. На
кістяку помітні сліди вохри. На дні поховальної ями знайдено залишки
рослинної підстилки та рештки дерева (можливо, перекриття). В останньому
похованні кургану лежали посилані вохрою рештки черепа дитини. Всі
три поховання безінвентарні, що ускладнює їх точне датування24.

Курган з похованням ямного часу також досліджено на захід від цього
ж села. Його висота- 2 м, діаметр - 35 м. Овальна поховальна ямазначних
розмірів (4x5x1 м) містила орієнтований на південний захід кістяк.
Похований лежав в положенні на спині, руки витягнуті вздовж тіла, ноги
зігнуті в колінах (впали на бік). Поряд з черепом містилася грудка вохри.
Як і три попередні - поховання безінвентарне25.

Два кургани розкопано біля сс. Вінниці та Лецьки. Перший - Гостра
могила  - розташований за 150 м справа від дороги Переяслав-Хмель-
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ницький - Пологи-Яненки та за 100 м від дороги між сс. Лецьки та Циблі.

В ньому досліджено чотири поховання. В першому на дні поховальної
ями (1,7x1,5x2 м), викопаної в материку, знайдено ледве помітні рештки
кістяка. На стінках та на дні простежуються залишки дерева. В похованні
виявлено видовжений крем яний наконечник стріли серцеподібної форми,
датований ямним часом. Три інші поховання - впускні, більш пізнього
часу. В східній частині насипу на глибині 1,5 м від її поверхні виявлені
залишки двох трун із погано збереженими кістяками. Біля одного з них
знайдено мідний хрестик. Північна частина кургану містила впускне
поховання (2x1,7x2 м) із залишками кістяків людини та коня, орієнтованих
на захід. Поряд із похованим знаходились: шматок шовкової тканини, залізне
кресало, наконечники стріл, шабля, кинджал та козиний ріг. Рештки коня
супроводжувались елементами шкіряної кінської упряжі, прикрашеної
бронзовими бубонцями досить оригінальної форми, залишки вкритого шкірою
сідла та залізні стремена. Тип поховальної конструкції, а також
особливості інвентаря дозволяють віднести поховання до половецького часу26.

За 300 м на захід від попереднього досліджено інший курган із
похованням ямного часу. На дні ями із звуженим дном (глибина 2 м, ширина
зверху близько 3 м, внизу -1,5 м) скорчено на правому боці лежав кістяк,
орієнтований головою на захід. Руки зігнуті в ліктях, кисті біля підборіддя,
ноги підібгані. На кістках простежувались сліди вохри. В насипу над
похованим було виявлено посудину, орнаментовану врізаними
паралельними та ламаними лініями по вінчику27.

В кургані Весела могила  (висотою 1,5 м) за 500 м на захід від с.
Виповзки розкопане поховання ямної культури. В поховальній ямі чотирикутної
форми (1,90х 1,15м) лежав погано збережений кістяк в положенні на спині,
руки витягнуті вздовж тіла, ноги підігнуті - впали на лівий бік. Померлий
орієнтований головою на північний захід. Поховання безінвентарне28.

Через долину р. Броварки проходить значний відрізок Переяславських
змійових  валів, що складаються з Малого (зовнішнього), Великого
(внутрішнього) та Перехресного валів. Вони півколом охоплюють із
східного боку частину плато лесової тераси між долинами рр. Трубежа
та Дніпра. Західний кінець валу знаходиться за 4,5 - 5 км перед поворотом
р. Трубіж на південь, простягається вздовж заплави, потім змінює напрямок
на південний схід до сучасного с. Строкова. Туг до зовнішнього валу
приєднується внутрішній, що простягається на південний захід в напрямку
р. Дніпро, проходячи через сс. Травневе, Мала Каратуль. Малий вал від
с. Строкова прямує до с. Помоклі, де він поступово звертає на південний
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схід та виходить на лінію паралельно Великому валу - в бік р. Дніпро.
Південно-східний кінець Малого валу не закінчується на його корінному
березі, а продовжується до заболоченої долини. Зокрема, закінчення
зовнішнього валу виявлене в 7 км на захід від корінного берега біля с. Городище
(нині затоплене)29. Загалом вали закінчувались в заплаві р. Дніпро перед
його численними протоками, за 4 км від головного русла річки. Від Малого
валу в бік р. Супій (до околиць с. ГІоложаї) продовжується Перехресний
вал, що мав рів із північного боку (саме так його розташовував Л. В. Па-
далка)30. М. О. Максимович локалізував його початок біля с. Строкова в
місці сполучення зовнішнього і внутрішнього валів. Тут же його розміщує
В. Б. Антонович31.

Зовнішній вал, очевидно, не мав суцільного насипу - він переривався

в місцях, де територія мала пониження з болотистою місцевістю. На

сьогоднішній день він майже повністю знівельований, окрім північної часини.

Внутрішній теж зазнав часткової руйнації. Середня висота насипу близько

З м, при ширині основи -12 м. Попід валом простягається рів глибиною

1,8 м.32 Найкраще збереженим наданий час є відрізок Великого валу між
ур. Гать та с. Мала Каратуль. Частково насипи змійових  валів
простежується: Малий вал - на північний захід від с. Хоцьки, на північ від
траси Переяслав-Хмельницький - Ташань в напрямку с. Помоклі; на
північний захід за с. Строкова з частковими перервами; відрізок
Перехресного валу на схід від с. Виповзки до траси між сс. Ташань та Положа!'.

Довжина Малого валу - 51 км, Великого - біля 16 км, Перехресного -
7,5 км. Загальна протяжність валів - 76 км.

Замкнутий характер території, охопленої валами наштовхнув
Б. А. Шрамка на думку про існування тут так званого Каратульського
городища ранньоскіфського часу (площею 17x25 км), земляні насипи якого
використовувалися й пізніше в давньоруський період33.

На південно-західній околиці с. Мала Каратуль Великий вал підходить
до заплави р. Броварки, де обривається перед схилом лівого берега. Тут
його висота зменшується до 1,5-2,5 м, ширина- 10 м. Кінець валу частково
перерізаний грунтовою дорогою. Його продовження на правому березі річки
в межах даного населеного пункту простежується досить погано. По обидва
боки валу вздовж лівого берегу простягається поселення ПІ-V ст, культурний
шар якого перекривається насипом34. Результати досліджень вказують на
пізній час будівництва валу відносно поселення пізньоримського часу.
Очевидно, переяславські змійові  вали були створенні як елемент
оборонної системи Переяславського князівства вже в давньоруський період.
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Проблема дослідження розглянутих пам яток досі залишається
відкритою й потребує подальшого вивчення. Особливо актуальним наданий
час є питання функціональної та хронологічної атрибуції майданів, що
сконцентровані у верхній течії р. Броварки та датування численних курганів.
На жаль, практично всі без виключення розглянуті археологічні об єкти
перебувають під загрозою руйнації, що зумовлено, головним чином,
антропогенним впливом. Тому необхідно якомога швидше припинити його
дію й зберегти існуючі на сьогоднішній день пам ятки.

Annotation

The maydans, research burial mounds, zmiyovi  billows (ramparts) and
hillfort Skovoroda, located within the limits of pool of Brovarca river are
considered in the article.
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