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М.Т. Товкайло, Г.М. Бузян,Д.А. Тетеря, О.В. Юрченко

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ГРУНТОВОГО
МОГИЛЬНИКА В 2007 р.

In 2007, the National Historic and Cultural Preserve «Pere-
yaslav» continued the protective archaeological research of

the Ancient Rus earthern burial ground, revealed in 2003 in
the southeast outskirts ofPereyaslavl Ruthenian. During
the works on the area of1100 m2 21 burials were opened

and investigated.
У 2007 p. археологічна експедиція Націо-

нального історико-етнографічного заповідни-
ка «Переяслав» продовжила дослідження дав-
ньоруського ґрунтового могильника, що знахо-
диться на південно-східній околиці сучасного
м. Переяслава-Хмельницького. Могильник бу-
ло відкрито у 2003 p., а впродовж 2004—2005 pp.
експедиція дослідила тут 55 поховань та риту-
альний комплекс із двох вогнищ.

Необхідність проведення минулорічних до-
сліджень зумовлювалась розширенням кар'єру
з вибирання глини для потреб місцевого це-
гельного заводу. Розкоп 2007 р. було закладено у
східній частині могильника, на відстані 46 м від
східного краю розкопу 2005 р. Між цими, дослі-
дженими розкопками, ділянками могильника
лежить неглибока долина завширшки близько
40—50 м, що закінчується невеликим блюдцем,
виявленим у 2005 р. Розкопками 2005 р. тут не
виявлено жодних поховань, тому ми вважали,
що це зниження природного рельєфу слугувало
східною межею могильника, відділяючи його та-
ким чином від решти плато. Далі на схід від цієї
долини рельєф знову підвищується. Саме тут, на
краю цього підвищення, було закладено розкоп
2007 р. Його розміри: довжина — 44—60 м, ши-
рина — 10—20 м, площа — 1110 м2. Нові робо-
ти на могильнику показали, що з підвищенням
рельєфу він і далі продовжується вглиб плато, а
досліджена у 2007 р. ділянка виявилась насиче-
ною похованнями, густота розміщення яких не
менша, ніж на попередніх площах. Більше того,
є всі підстави вважати, що могильник продо-
вжується і далі вглиб плато.

Стратиграфія ґрунтових нашарувань така
сама, як і на попередніх ділянках. Під чорно-
земним шаром (0,4 м) до глибини 1,0 м залягав
темно-сірий гумусований суглинок, що пере-
кривав суглинок світлого сіро-жовтого кольо-
ру, нижче від якого з глибини,2,0 м починався
материковий лес.

У 2007 р. відкрито 16 поховань давньорусько-
го часу. Більшість із них залягає на межі темно-
сірого гумусованого та жовтуватого суглинків,
що в основному давало змогу фіксувати конту-
ри поховальної ями та залишки зотлілого де-
рева від поховальних конструкцій. Поховальні
ями мали підпрямокутну форму, здебільшого із
заокругленими кутами (рис. 1; 2). У восьми ви-
падках на дні ям, у головах та ногах покійника,
було прокопано заглиблення у вигляді попере-
чних ровиків на всю ширину поховальної ями,
які мали довжину від 0,20 до 0,43 м та глибину
0,10—0,25 м (рис. 1; 2, /.) За залишками трух-
лого дерева, як і в попередні роки, простежено
кілька типів поховальних конструкцій.

Як і раніше, спостерігається не дуже чітка
система розташування поховань рядами по лінії
південь—північ, тобто паралельно береговій лі-
нії. Відстань між рядами становить від 5 до 9 м,
між похованнями в рядах — від 5 до 13 м. Осо-
бливостями досліджуваної ділянки могильни-
ка є наявність парних поховань, відсоток яких
порівняно з іншими частинами могильника
тут значно вищий. Попарне розміщення мо-
гил зафіксовано у 4 випадках, з яких в одному
випадку в спільній ямі поховано двоє померлих
(поховання 58а та 586) у двох окремих домови-
нах, поставлених впритул одна до одної (рис. 2,
і). У 2 випадках могили розміщені по чотири
в ряд, на відстані 0,1—1,0 м одна від одної, що
безперечно засвідчує родинний характер час-
тини поховань могильника.
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Орієнтація поховань західна з незначними
відхиленнями на північ чи південь, відповідно до
сезону захоронения. На захід орієнтовано 8 кістя-
ків, на південний захід — 11, на північний захід —
2. Всі дослідженні кістяки лежали випростано на
спині. Положення рук різноманітне. У шести по-
хованнях обидві руки зігнуті в ліктях і покладені

кистями на живіт чи тазові кістки; у семи випад-
ках простежено положення однієї руки на клю-
чиці чи під підборіддям, а другої — на животі.

Із супровідного інвентарю в одному з похо-
вань виявлено залізний ніж, в іншому — ула-
мок гончарного посуду. У кількох похованнях
збереглися залишки одягу, головного убору та
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Рис. 3. Матеріали з поховань Переяславського могильника: 1,2 — скроневі кільця (поховання 61); 3,4— ґудзики
(поховання 75); 5— ґудзик (поховання 74); 6— ґудзик (поховання 70); 7,8 — ґудзики (поховання 70); 9, 10— ґу-
дзики (поховання 66); 11 — ніж (поховання 60); 12—цвях (поховання 56); 13 — цвях (поховання 62); 14—ЗО—на-

мистини (поховання 62); 31 — реконструкція намиста (поховання 62)

Рис. 4. Фрагменти тканин з поховань 63 (/, 2); 70 (3); 75 (4, 5)

взуття у вигляді фрагментів тканин, шкіри, ме-
талевих та скляних ґудзиків, скляного намиста,
скроневих кілець, за якими вдалося простежи-
ти деталі костюма. В окремих похованнях ви-
явлено цвяхи, якими було скріплено елемен-
ти поховальних конструкцій. Нижче подаємо
опис супровідного інвентарю та інших речей.

Ніж залізний виявлено в похованні 60, біля
ніг покійного на дні поховальної ями, що свід-
чить про його ритуальне призначення. Спинка
ножа пряма, вістря обламане. Довжина клин-
ка — 5,5 см, висота леза — 1 см. Клинок у пере-

тині трикутної форми, товщина обушка — 3 мм
(рис. 3,11). Знахідки ножів такого типу пошире-
ні на пам'ятках давньоруської доби X—XIII ст.

Два бронзових скроневих кільця простого ти-
пу виявлено в похованні 61 біля лівої скроні.
Вони виготовлені з круглого дроту діаметром
2—3 мм. В одного кінці злегка заходять один
за одного, діаметр кільця 1,5—1,2 см, друге має
кінці, що заходять один за одного, його діа-
метр 1,7—1,5 см (рис. З, 1, 2). Поширені такі
знахідки на багатьох пам'ятках давньоруської
доби впродовж XI—XIII ст.
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Ґудзики бронзові литі, з петлеподібною дужкою
(рис. 3,3—6) виявлено в похованнях 63 (3 шт.), 70
(3), 74 (2), 75 (2). Вони мають грибоподібну та ку-
лясту форму. Аналогічні ґудзики виявлено в по-
ховальних комплексах Києва, Чернігова, Канів-
ського Придніпров'я та ін. Хронологічний пері-
од їх побутування — рубіж XI—XII—XV ст.

Ґудзики скляні жовтуватого кольору, у вигля-
ді намистин насаджені на залізні стрижні, ви-
ступаючий кінець яких загнутий у вигляді петлі
(рис. З, 7—10). Такі ґудзики виявлено в похован-
нях 63 (1), 66 (2), 67 (1), 70 (2). Намистини округ-
лої форми, трохи приплюснуті з двох боків, діа-
метром 5 мм, заввишки 4 мм.

Намисто скляне, виявлене в дитячому похо-
ванні 62, складалося з сімнадцяти намистин.
З них одна біконічної форми, синього кольо-
ру, її висота становить 9 мм, діаметр отвору —
З мм (рис. З, 16). Інші шістнадцять мають ку-
лясту форму, приплюснуті з боків, жовтувато-
го та сірого кольорів. їхні розміри — від 7 до
5 мм у діаметрі, діаметр отвору — 1—3 мм. Се-
ред цих намистин знайдено три подвійні і одну
потрійну (рис. З, 14—31).

Цвяхи залізні, якими скріплювали елементи
поховальних конструкцій, у перетині — під-
квадратні з овальними головками. Вони силь-
но кородовані й здебільшого збереглися фраг-
ментарно, їхня товщина — 0,5—0,6 см. Довжи-
на повністю збереженого цвяха з поховання 56
становить 9 см (рис. З, 12, 13).

Рештки шкіряного взуття, яке мало форму
невисоких м'яких черевиків, виявлено в похо-
ванні 65.

Фрагменти тканин знайдено в похованнях
63, 70 та 75. У похованні 63 фрагменти тканини
виявлено біля шийних хребців та на зап'ястку
лівої руки.

Біля шиї знаходилась шовкова стрічка, гап-
тована шовковою та золотною нитками з чо-
тирма прикріпленими до тканини ґудзиками, з
яких три — скляні на залізному стрижні та один
бронзовий. На краю, де пришито ґудзики, зали-
шились невеликі фрагменти іншої тонкої шов-
кової тканини репсового переплетення, до якої
прикріплено гаптовану стрічку (збереглися нит-
ки з'єднувального шва). Ширина стрічки-комі-
ра — 3 см (збережена у 5 фрагментах загальною
довжиною 14 см). Елементи узору (а саме, «не-
скінченність» та контури кружечків) виконані
крученою шовковою ниткою стебловим швом, а
фон узору (в тім числі серединки «кружечків» та

проміжки між ними) виконаний, напевно, пря-
деною золотною ниткою технікою «в прикріп»
(збереглися окремі блискітки золота). Кручена
шовкова нитка має нині рудувато-коричневий
колір, а прядена золотна нитка — синювато-
сірий відтінок. Узор складається з верхньої по-
здовжньої смуги, яку утворюють горизонтально
розміщені S-подібні фігури («нескінченність»),
та нижньої смуги, яку заповнюють досить гус-
то розміщені ряди «кружечків» — по три у вер-
тикальному ряду. На торцевому, правому, краї
стрічки-коміра, на місці пристібання гудзиків,
S-подібна фігура розміщена вертикально, отже,
сорочка застібалася справа наліво (рис. 4,1).

Манжет був оздоблений іншою гаптованою
стрічкою, яка збереглася в трьох фрагментах,
завширшки не менш як 4 см. Основа стрічки —
це шовкова тканина репсового переплетення.
Вишивка виконана крученою шовковою нит-
кою та пряденою сухозлотицею. Узор складає
«луска» із зашитими серединками у вигляді
кругів. Основу узору виконано крученою шов-
ковою ниткою, можливо, скрученою разом із
золотною, технікою стеблового шва у кілька
рядів. Контури елемента узору — кругів — ви-
шиті шовком «у прикріп», а серединка кругів
зашита у техніці «насипка» (рис. 4, 2).

У похованні 70 у ділянці шиї виявлено дуже
незначні рештки тканини коміра з чотирма ґу-
дзиками, з яких три — бронзові, один скляний
на залізному стрижні, причому три ґудзики були
прикріплені до тканини, від якої залишились ви-
сотані частини тонкої шовкової стрічки, витка-
ної золотною ниткою (помітні золоті блискітки).
Зберігся незначний фрагмент полотняної ткани-
ни, до якої прикріплена шовкова (рис. 4,3).

У похованні 75 виявлено залишки тка-
ної стрічки, що прикрашала комір на зра-
зок «каре». Ткання гобеленове, в якому вико-
ристано золотну нитку. Колір залишків стріч-
ки коричнювато-сірий. Збереглися невеликі
фрагменти шовкової репсової тканини, до якої
шовковою ниткою пришито стрічку. Ширина
стрічки — 1 см. Довжина одного фрагмента
15,5 см, другого —11,2 см.

Отримані матеріали доповнюють відомості
щодо давньоруського поховального обряду за-
галом та його окремих деталей. Рідкісні знахід-
ки деталей вбрання поповнюють нечисленну
колекцію подібних старожитностей, надають
нові дані для реконструкції одягу та його оздо-
блення давньоруської доби.
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