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ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНА
ПЕРЕЯСЛАВЩИНА ЗА

АРХЕОЛОГІЧНИМИ, ТОПОНІМІЧНИМИ
ТА ПИСЕМНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Монголо-татарські полчища завдали руйнівного удару південноруським зем-
лям весною І239 р. Переяславське князівство виявилося першим на шляху воро-
жого вторгнення.

Од того часу згадки про Переяслав майже не зустрічаються на сторінках літо-
писів, мовчать кілька століть історичні джерела.

Довгий період в історичній науці побутувала думка про запустіння Середньої
Наддніпрянщини по тому, як туди вторглися монголо-татари. Од середини XIX
ст. утверджується теорія про руйнацію і незаселеність південноруських земель,
автором якої виступив російський історик М.П. Погодін [12, 46]. Вчений стверд-
жував, що населення Київського, Чернігівського, Переяславського князівств
було частково знищене, частково переселилося в лісові райони Росії (зокрема, до
Московської держави), а на їх місце прийшли переселенці з Карпат, які, змішав-
шись з половцями, печенігами, турками, утворили власне український народ.

Теорію підтримали деякі російські та українські дослідники (М. Коялович,
Д. Зубрицький, Л. Падалка, О. Стороженко) [1, 7; 17,40; 21,113-114,121], польсь-
кі історики (М. О. Грабовський, К. Шайноха, О. Яблоновський) намагались утвер-
джувати думку про те, що після нашестя кочівників Південна Русь лежала пуст-
кою і лише завдяки Польщі ці землі стали знову заселеними [1, 7; 14, 46]. Пізніше
ідею запустіння українських земель підтримував В. О. Ключевський [1, 9].

Цю теорію заперечували такі російські та українські вчені, як С. М. Соловй-
ов, К. М. Бєстужев-Рюмін, М. О. Максимович, В. Б. Антонович, О. Я. Єфимен-
ко. Вони підставно стверджували, що Русь спустошувалася до і після Батия, але
незважаючи на це, населення не покидало рідних місць [1, 7-9; 16, І 6 7; 21, 55].

Джерельна база другої половини ХШ-XVI ст. утримує мало інформації про
Переяславщину. Північні літописи вказують лише на повне запустіння цих зе-
мель після 1239 р. Почерпнути якісь відомості про стан справ на Переяславщині
у монгольський час можна з подорожі галицько-волинського князя Данила Ро-
мановича до Золотої Орди [12, 45], який, проїжджаючи Переяславщиною у
1245 p., вперше зустрів тут татар. Важливими є записки францисканського мо-
наха Іоанна Плано де Карпіні, який у 1246 р. перебував у землях Південної Русі,
залишивши опис краю [1, 21-22]. Ярлик кримського хана Менглі-Гірея (1482 р.)
згадує Сарайську тьму — адміністративну одиницю Орди, що включала в себе
межиріччя Дніпра та Волги, з Переяславською і Половецькою землями. Ще од-
ним документом , де згадувався Переяславль Руський, є "Список городов даль-
них и ближних" [1, 27-29].

Період од XV по XVI ст. більше висвітлений письмовими джерелами, це люстрації,
літописи, документи приватно-правового характеру, жалувані грамоти, реєстри, та-
рифні книги, листування тощо. Значний інтерес представляють джерела з історії Бо-
рисполя, Канева, Черкас, які були тісно пов'язані з Переяславом у той час.
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Так, до 1455 р. належить жалувана грамота київського князя Олександра Во-
лодимировича своєму боярину Олехну Сохновичу [21, 73]. В грамоті князь від-
дає у володіння боярину "городище Старе над Дніпром Покалаурове, селище Бу-
латчин, селище Кругле, селище Сошникове за Каранню з озерцем Білим, і до то-
го три городища за Дніпром: Бусурменське, Ярославське, Салькове, з озерцем
Линовим та селище Процеве". Пізніші документи другої половини XVI—XVII ст.
згадують не раз ці населені пункти, які .передаються в спадок нащадкам боярина
Сохновича[21, 80-89].

Про цікавий історичний факт дізнаємося з листування турецького султана Су-
лейманаІІ короля Польського Сигізмунда І [10, 20-23]. В листі султан скаржи-
ться, що восени 1545 р. прийшли козаки з Переяслава (Яцько й Мануйло), Чер-
кас, Брацлава, Києва та інших замків під Очаків і поробили великі шкоди.
Іншим листом (1570 р.) Сулейман II вимагає від Сигізмунда Августа кари для ко-
заків, які чинять шкоди татарам, а в українських містах, серед яких згадується
Переяслав, є понад тисячу татарських бранців [10, 48-51].

Наступний документ, а саме грамота короля Стефана Баторія князю К. Остро-
зькому дозволяла збудувати замок на городищі переяславському та займатися
колонізацією, захистом краю [9, 284-288]. Земля передавалася у власність кня-
зів Острозьких з 1585 р.

Документи 1591 — 1592 pp. вводять нас у заплутану історію взаємин між ни-
зовими козаками і переяславцями [15, 256—258; 10, 68-71]. Свого апогею справа
досягла під час козацької війни К. Косинського. Переяслав було зруйновано,
його намісника вбито, місцеву шляхту винищено. Навряд чи козаки намагалися
зруйнувати все місто, вочевидь їх метою мав бути замок, де перебував сам на-
місник і шляхта. Зі слів австрійського посла Еріха Лясоти, вже у 1594 р. Переяс-
лав справляв враження міцного міста [18, 28].

Велика кількість населених пунктів Переяславщини зберегла свої давньо-
руські назви у недоторканому або дещо видозміненому вигляді. Власне такими є
Перекславль Руський (місто Переяслав-Хмельницький), Мажеве (село Мазін-
ки), Баруч (місто Баришівка), Воїнь (місто Віненці), Демінеск (село Дем'янці),
Пісочен (село Городище, урочище Піщанка), Янчине (село Мала Каратуль, уро-
чище Яненки) [11, 209]. Сучасні гідроніми — Трубіж, Альта, Супій — згадують-
ся у давньоруських літописах [11, 209]. В селі Лецьки відоме урочище Беренда,
як свідчення перебування тут кочових племен берендеїв на службі у переяс-
лавського князя.

Населені пункти, згадувані в жалуваній грамоті Олехни Сохновича, ототож-
нюються з селами Бориспільського району: Старе, Головурів, Сошників, Саль-
ків (затоплене), Проців. Селище Булатчин локалізується на лівому березі річки
Булатиці між селами Дівички та Єрківці (урочище Булатець-Стави) Переяс-
лав-Хмельницького району [12, 51-52]. Бусурменське городище востаннє зга-
дується в 1624 р. під назвою Бесурмянського. На думку мовознавця В. М. Брах-
нова, його слід шукати в трикутнику Велика Каратуль-Мала Каратуль-Та-
шань, оскільки назви мають тюркське походження [3, 50].

Дещо окремо виділяється топонім заболоченої в минулому (зараз осушеної)
затоки річки Броварки в місці її крутого вигину, неподалік хутора Мар'янівка.
Місцевість має назву Вингуля, як похідне, на думку дослідника О. В. Колибен-
ка, від литовського слова "вінгіс", що означає "змія, звивина, заворот". На тери-
торії Литви відомі невеликі річки з подібними назвами [12, 50]. Топонім Вингу-
ля має яскраво виражене литовське походження і міг потрапити сюди разом з
компактною групою литовського населення.

Археологічні пам'ятки другої половини XIII — XVI ст. представлені невели-
ликими селами та хуторами, котрих налічується понад 20. Більшість їх було вияв-
лено під час археологічних розвідок, але планомірних досліджень тут не прово-
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дилося. Виняток становлять розкопки в місті Переяслав-Хмельницький та селі
Комарівка (затоплене Канівським водосховищем).

Найбільш вивченим є селище за 6-7 км на південний захід від Комарівки. Во-
но досліджувалося В. Й. Довженком та А. І. Кубишевим упродовж 1964-
1968 pp. Селище існувало і. в XI-XV ст. на одному й тому самому місці, вздовж
дніпровської затоки Васильків. Загальна площа становить 7-10 га. Поселення
пізнього середньовіччя займало вполовину меншу птощу. Повністю розкрита
північна, частково західнаі центральна частини поселення. До післямонгольсь-
кого часу належать 12 жител, переважно наземних, 7 господарських споруд та
25 господарських ям. В культурному шарі та житлах зустрічається різнома-
нітний інвентар: леміш, чересла, ножі, сокири, ножиці, чавунні казани, ри-
бапьські гачки, дужки від відер, уламки жорен, точильних брусків, вироби з
рогу та кістки. Кераміка зустрічається у великій кількості і представлена тар-
ним (фрагменти херсонеських амфор) та кухонним (горщики з валикоподібним
вінчиком) посудом. Загалом місцева кераміка є генетичним продовженням
давньоруських гончарних традицій [2, 5-9,38 -48].

Поряд з поселенням розміщувався пізньосередньовічний могильник XIII-
XV ст. Усього розкопано 85 поховань, які залягають на глибині 0,5-0,9 м від су-
часної поверх ні у могильних ямах. Поховання майже безінвентарні, кістяки ви-
тягнуті по осі схід-захід з невеликими відхиленнями, що зазвичай характерно
для християнського обряду [2, 49-541-

Комарівське селище було покинуте жителями в XV ст., очевидно внаслідок
зміни водного режиму Дніпра, оскільки безпосередньої татарської загрози для
нього не існувало.

Розвідками виявлено кераміку кінця Х Ш - Х І V ст. на давньоруських сели-
щах у селах Гайшин (урочище Бурти та Пільма), Пристроми (урочище Горби)
[4, .3; 6, ЗО]. Поселення в урочищах Бурти та Горби розташовані на схилах і тяг-
нуться вузькими смугами вздовж правого берега річки Трубіж. Поселення в
урочищі Пільма займає мисоподібний виступ цього ж берега.

Знайдено кілька невеликих поселень, які виникли в другій половині XIII-XIV
ст., це села Підварки (урочище Жаданівщина), Гайшин (урочище Завір), хутір Ка-
рань(урочище Сушарка), села Помоклі (урочища Завалля п.5, Чернече п. 1,. Сичі

п.8), Чирське (урочищеЗагребля) [7, .4,12 1322; 8,31 32]. Всі поселеннярозташо-
' вані на схилах берегів річок вузькими смугами, ближче до заплави.

Матеріали XV-XVI ст. становлять набагато більшу групу пам'яток, порівняно з
попереднім періодом. Поселення зберігають невеликі розміри і розміщуються в до-
линах річок чи озерець, на берегових схилах, рідше на підвищених місцевостях.

Знахідки фіксуються також на території посаду давньоруського Переяслава.
Знайдено споруду, що була наземним житлом стовпового типу. Разом з кількома
ямами її датують XVI ст. за пізньосередньовічною керамікою [5, 6 10; 22, /39-
140]. Наприклад, у нижньому шарі ями 4 знайдено срібний напівгрош Олександ-
ра Ягелончика, що карбувався упродовж 1492-1506 pp.[5, 7]. Дитинець Переяс-
лава мабуть був слабо заселений, тому, можливо, князь К.Острозький і вирішив
збудувати тут замок, що в грамоті згадується як городище.

B XV-XVI ст. продовжують існувати поселення в селах Гайшин (урочища Завір
та Бурти), Помоклі (урочища Завалля п.5, Сичі п.8 та Чернече п.1), Чирське (уро-
чище Загребля). Відомі нові археологічні пам'ятки у селах Виповзки( урочище
Луки п.2). Городище (урочище Піщанка, затоплене Канівським водосховищем).
Козлів (урочище Загребля-Бойки-Шлях), Ковалин (урочище Хутір (Хвойове),
дюна). Помоклі (урочище Тогобовка п. 7), хуторі Комуна (урочище Крутуха), селах
Соснова (урочище Кут), Стовп'яги (урочище Лип'є та Соснова) [7, 11; 8, 32; 13,
193; 20, 27 28]. З пізньосєредньовічних матеріалів XVI ст. відоме на околиці Пе-
реяслав-Хмельнищького урочище Гора (територія ШЕЗ "Переяслав") [19, 23].

пізньосередньовічна Переяславщина
125



Сучасні наукові дані заперечують положення погодінської теорії. Про нероз-
ривність генерації людських поколінь, незважаючи на великі спустошення, свід-
чать дані топоніміки, яка базується на давньоруській основі. Археологічно доведе-
но існування сільських поселень на Переяславщині, які виникли після загибелі
південноруських князівств чи існували безперервно, не зазнавши спустошень у
важкодоступних місцях.

Виявлені матеріали фіксують існування в помонгольський час осілого земле-
робського населення, яке крім основного заняття здійснювало так звані "уходи" в
південні райони. Жителі сіл, що існували в помонгольський час на зразок Кома-
рівського, є перехідною ланкою від переяславців ХІ-ХШ ст. до козаків-переяс-
лавців XVI-XVIII ст.
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