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Змійові вали в Середньому Подніпров’ї*
І. 1. АРТЕМЕНКО, член-кореспондсит АН УРСР,

М. II. КУЧЕРА, кандидат історичних наук

Незважаючи на те, що Змійові вали привернули увагу дослідників ще на початку 
X IX  ст., до останнього часу наукові дослідження їх  не проводилися, ці пам’ятки лиша
лися загадковими. Про Змійові вали складено легенду, виникли різні гіпотези.

З ініціативи й під керівництвом І. І. Артеменка в 1974•—1976, 1979— 1985 рр. 
М. П. Кучера здійснив систематичні археологічні дослідження Змійових валів у Се
редньому Подніпров’ї  **. Ц і дослідження дозволили розкрити їх загадковість, з’ясува
ти розташування, конструкцію, призначення, обставини і час їх  виникнення. Аргумен
тується належність валів до оборонних споруд Київської Русі і визначається їх  місце 
в оборонній системі Середнього Подніпров’я. З’ясовується роль Змійових валів в історії 
Боротьби Київської Русі проти кочівників. Накреслюються завдання археологічного 
Фослідження давніх оборонних споруд в республіці на найближчі роки і перспективу.

* Наукова доповідь, прочитана на засіданні Президії АН УРСР.
Детально про це можна дізнатися зі щойно виданої книги М. П. Кучери «Зми- 

свы валы Среднего Поднепровья».— Киев : Наук, думка, 1987.—205 с.
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Так звані «Змійові вали» — довгі земляні насипи на Правобережжі 
Середнього Подніпров’я — розташовані на південь від Києва до Росі. 
Вони утворюють п’ять ліній з кількома відгалуженнями по західному 
краю (рис. 1). На Лівобережжі вали проходять вздовж лівого берега 
Дніпра та правого берега нижньої течії Сули. Загальна довжина їх — 
понад 950 км. Вали збереглися переважно в лісах. На полях вони 
розорані чи простежуються лише на невеликих ділянках. Основна їх 
частина на Лівобережжі затоплена водами Канівського та Кремен
чуцького водосховищ.

Змійові вали привернули увагу дослідників ще в першій половині 
XIX ст., коли почалося збирання відомостей про їх розташування [1]. 
У 1895 р. була опублікована карто-схема валів Київської губернії, 
складена за повідомленнями з місць, головним чином на підставі ан
кетних відповідей [2]. Дані XIX ст. і наступних років були візуально 
перевірені на місцевості київським любителем-краєзнавцем А. С. Бу
гаєм. У 70-х роках нашого століття виявилося, що на значних відріз
ках вали вже знищені. Складена А. С. Бугаєм і опублікована в Укра
їнській Радянській Енциклопедії схема Змійових валів завершує етап 
любительського картографування цих пам’яток [3]. До речі, до них 
було помилково віднесено й ряд інших земляних споруд.

Про вік Змійових валів висловлювалися різні припущення. 
Серед дослідників, що вивчали ці пам’ятки, частина схилялася до 
визнання їх скіфського походження, а інші відносили їх до І — почат
ку II тисячоліть н. е. Існувала також думка, що Змійові вали могли 
споруджуватися від скіфських часів до Київської Русі включно [4, 5]. 
На підставі радіовуглецевого аналізу вугілля з валів, наслідки якого 
не були перевірені іншими методами і не зіставлялися з археологіч
ними джерелами, А. С. Бугай продатував Змійові вали II ст. до н. е.— 
VII ст. н. е. [3]. На його думку, вони огороджували володіння окре
мих східнослов’янських племен, захищаючи їх водночас від спільного 
ворога — кочівників [6]. У популярній літературі дійшло навіть до 
визначення валів, споруджених окремо проти сарматів, готів, гунів, 
аварів.

Передчасні висновки А. С. Бугая привернули увагу дослідників 
давньої історії Українського Подніпров’я. З 1974 р. Інститут археоло
гії АН УРСР розпочав археологічні дослідження Змійових валів. Уже 
в перші роки (1974—1976, 1979) було одержано ряд цікавих даних 
[7]. У 1980 р. за розпорядженням Ради Міністрів УРСР в Інституті 
була створена археологічна експедиція під керівництвом кандидата 
історичних наук М. П. Кучери, яка розпочала систематичні дослід
ження Змійових валів. У 1980—1985 рр. експедиція провела обстежен
ня і вивчення валів за допомогою понад сотні розкопів і траншей. В 
результаті одержано принципово нові відомості про планування, будо
ву і хронологію валів, які дають змогу об’єктивно вирішувати питання 
про їх місце в розвитку оборонного будівництва та роль в історії 
населення Середнього Подніпров’я. Вивчено місцеположення і збе
реженість валів. За матеріалами обстежень розпочато паспор
тизацію цих пам’яток з тим, щоб узяти їх на облік і під охорону 
держави.

Картографування вперше провадилося безпосередньо на місце
вості. Складалися топографічні плани всіх валів, що збереглися. При 
цьому виділялися земляні споруди інших типів та походження — обо
ронні й межові вали пізнього середньовіччя, городища ранньозалізно- 
го віку, які в літературі помилково ототожнюються зі Змійовими 
валами. Встановлено, що Змійові вали за формою, плануванням та 
будовою утворюють локальну оборонну систему, яка не виходить за 
межі Середнього Подніпров’я. Версія В. Г. Ляскоронського про наяв
ність Змійового валу південніше Сули — по Орелі виявилась помил
ковою. Перевіркою встановлено, що дослідник приймав за відрізки 
Змійового валу флангові захисні споруди російських фортець у 
так званій «українській лінії» XVIII ст. Усупереч думці дореволюцій
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Рис. 1. Карта Змійових валів Середнього Подніпров’я. 1 — Змійові вали; 2  — залишки Змійових валів; 3  — приблизний напрям 
валів, які не збереглися; 4 — вали городищ ранньозалізного віку, використані, очевидно, як доповнення Змійових валіз,



них авторів, не було Змійових валів і південніше Росі на Право
бережжі.

З’ясовано, що початково вали мали ширину в основі 6—7 м, висо
ту не менше 3—3,5 м. Уздовж них з зовнішньої (південної) сторони 
знаходились рови шириною 5—7 м і глибиною 1,5—2 м. По лівому 
березі Стугни уздовж валу було два рови.

Наявність у Змійових валах деревного вугілля та обвуглених 
деревин А. С. Бугай пов’язує з намаганням будівельників випалити 
насипи валів. Залишки пожежі у верхній частині валу, на його думку,

Рис. 2. Нижні вінця зрубної конструкції у валу на Ірпені біля смт Бишів Макарів-
ського р-ну Київської обл.

Рис. 3. Деталь зрубної конструкції у валу на Ірпені біля смт Бишів Макарівського
р-ну Київської обл.

свідчать про те, що під час ремонтів і чергових підсипок валів спалю
вались дерева, які встигали виростати на валах [8]. Насправді ж у 
валах знаходились дерев’яні конструкції, що скріпляли земляний на
сип. Під час пожежі вони згоріли, внаслідок чого утворилися вугілля 
та обвуглені деревини.

Археологічними розкопками у валах відкрито два типи дерев’я
них конструкцій: зрубну І перекладну. У першому випадку уздовж 
валу стояли прямокутні зруби, розміром в середньому 3X3 м, запов
нені грунтом і присипані з боків земляними укосами. Залишки зрубів 
збереглися в згорілому стані. Але в одному місці, в заплаві Ірпеня 
поблизу смт Бишів Макарівського району Київської області, розчи
щено нижні вінця зрубів доброї збереженості (рис. 2, 3). У валах з 
перекладною конструкцією відкрито перепалені поздовжні і поперечні 
деревини, які чергувались ярусами (рис. 4, 5). При цьому поздовжні 
деревини укладались майже впритул одна до одної, а поперечні — з 
інтервалами (як лаги під поздовжніми). Проміжки між деревинами 
і ярусами заповнювалися землею. З боків ця конструкція мала зем
ляні укоси. Обидва типи конструкції виявлено в усіх досліджених 
валах. Пе розкопувалися лише два вали північніше Білої Церкви — 
між ріками Роток і Красна (тут прокладено дорогу) і знищений вал 
між ріками Роток і Кам’янка. Таким чином, повторення одних і тих 
же конструкцій у різних за віддаленістю валах — на Ірпені, Унаві, 
Здвижі, Бобриці, Стугні, Кам’янці, Росі, Дніпрі, Сулі, а також наяв
ність двох типів конструкцій в одних і тих же валах свідчать про те, 
що обидва типи застосовувалися одночасно і що Змійові вали нале
жать до однієї історичної доби. Вибір тієї чи іншої конструкції зале
жав від якості лісоматеріалу. В усіх випадках зруби споруджували 
з дубових деревин. При наявності соснового лісу чи небудівельного 
дубового застосовували перекладну конструкцію.

Будова валів дає важливі відомості щодо їх походження. Зрубна 
конструкція є типовою для валів давньоруських городищ — залишків 
фортець і міст. Перекладна конструкція в Середньому Подніпров’ї
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відкрита вперше, але в IX—XII ст. н. е. вона широко застосовувала
ся західними слов’янами у будівництві оборонних стін фортець і міст 
[9]. Ця ж конструкція виявлена у валах давньоруських міст Мінська 
та Новгорода Великого. Автори розкопок орієнтовно датують її XI — 
початком XII ст. [10, 11].

Для датування валів першочергове значення має зрубна конст
рукція, детально вивчена на давньоруських городищах Середнього 
Подніпров’я. У Змійових валах кожний зруб будувався окремо, один 
обіч одного в ряд з неширокими проміжками. Така техніка оборон-

Рис. 4. Залишки обвуглених деревин перекладної конструкції у валу по лівому берегу
Дніпра напроти м. Канів.

Рис. 5. Залишки обвуглених деревин перекладної конструкції у валу біля смт Мака-
рів Київської обл.

ного будівництва була поширена на Русі наприкінці X і в XI ст. [12]. 
Лише в одному з валів, по Росі знайдено конструкцію з суцільного 
ряду взаємозв’язаних зрубів, характерну для XII ст. [13].

У результаті археологічних розкопок визначилися й інші можли
вості археологічного датування валів. Виявлено місця, де вали пере
кривають залишки більш давніх поселень (селищ). Отже, вали були 
споруджені в той час, коли поселення вже не існували. На деяких 
селищах культурний шар не заходить під вали, а примикає до них. 
У цих випадках вали було споруджено не пізніше, ніж виникли по
селення. В інших місцях під валами чи в нижній їх частині виявлено 
археологічні знахідки, що вказують час, раніше якого валів не було.

Під двома валами — поблизу Фастова на Унаві й біля с. Копиївка 
на річці Здвиж відкрито селища другої половини І тисячоліття до н. е. 
Під валом по лівому берегу Дніпра напроти Канева виявлено селище 
III—IV ст. н. е. (культура «київського типу»); у культурному шарі 
селища під перекладною конструкцією валу знайдено глиняний горщик 
цього ж часу (рис. 6).

У с. Сушки Канівського району Черкаської області вал по лівому 
берегу Дніпра споруджено на культурному шарі поселення VI— 
VII ст. н. е., тут же, під валом, відкрито напівземлянкове житло цього 
часу («пеньківська культура»). Селище VI—VII ст. н. е. перекрите 
валом по Сулі поблизу м. Лубен.

У двох валах на р. Ірпінь неподалік від Бишева, у тому числі у 
згаданих вище зрубах, які законсервувались у торф’яному грунті, 
знайдено кераміку X—XI ст. н. е. У валу по лівому берегу Стугни, за
хідніше Василькова (хутір Хлебча), знайдено на дні зрубу залізну 
сокиру кінця X — початку XI ст. (рис. 7), загублену, очевидно, будів
ничими.

У двох місцях — на Стугні (с. Заріччя Васильківського району 
Київської області) і у верхів’ях Ірпеня (с. Ходорків Попельнянського 
району Житомирської області) одержано стратиграфічні розрізи валів 
разом з культурним шаром давньоруських селищ, що знаходяться
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біля валів. В обох випадках культурний шар XI — першої половини 
XIII от. поширюється до валів, але під валами його немає. Це дає 
підстави вважати, що в XI ст., під час заснування згаданих поселень, 
вали вже існували.

На селищі поблизу с. Ходорків у верхів’ях Ірпеня у валу відкрито 
велику яму-погріб XII — першої половини XIII ст. Отже, вал як оборон
на споруда в цей час вже не функціонував. Вал на лівому березі 
Дніпра біля с. Сушки використовувався для господарських потреб 
жителями поселення XIV ст.

Рис. 6. Горщик з культурного шару селища під конструкцією валу по лівому берегу
Дніпра напроти м. Канів.

Рис. 7. Сокира, знайдена на дні зрубу в валу по лівому берегу Стугни західніше
м. Василькова Київської обл.

Під згадуваним валом по Росі з більш пізньою конструкцією по
близу смт Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської об
ласті виявлено культурний шар давньоруського селища XI —- початку 
XII ст. Неподалік від райцентра Рокитне Київської області цим валом 
перерізаний більш ранній вал, що продовжується на захід через Білу 
Церкву. Під цим же Пороським валом поблизу смт Стеблів на дні 
спаленого зрубу знайдено залізний ножик давньоруського часу 
(рис. 8), який, очевидно, потрапив до зрубу під час будівництва.

Хронологію Змійових валів допомагають визначити також давньо
руські городища (залишки фортець). У лінії валів розташовані горо
дища, які становлять єдину з ними оборонну систему. У найближчому 
до Києва валу по ріках Віта та Бобриця городища знаходяться в 
с. Віта-Поштова і в м. Боярка. У валу по лівому берегу Стугни і в 
межиріччі Стугни—Ірпеня городища відомі в с. Заріччя, Плисецьке 
і у Василькові, а в межиріччі Ірпеня—Тетерева — у Бишеві, Мака
рові і в с. Мотижин. Уздовж валу по лівому берегу Дніпра розташо
вано 5 городищ, а по правому берегу Сули від її гирла до Лубен 
відомо 12 городищ. Усі ці городища як населені пункти виникли в 
кінці X — першій половині XI ст. А вже наприкінці XI—XII ст. у Се
редньому Подніпров’ї укріплені пункти будувалися на нових місцях 
і не були пов’язані із Змійовими валами.

Важливі відомості про вали наводить єпископ Брунон у листі до 
німецького імператора після відвідування ним у 1008 р. Києва. У листі 
повідомляється, що під час від’їзду Брунона до печенігів, київський
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князь Володимир особисто супроводжував його до кордону своєї 
держави, яку він захистив від кочівників досить міцною і дуже дов
гою огорожею. Деякі дослідники давно намагались ототожнювати 
згадувану Бруноном огорожу із Змійовими валами. Однак лише зараз, 
зіставляючи наведені дані з іншими, можемо упевнено твердити, що 
йшлося саме про Зміїв вал.

У давньоруському літописі Змійові вали згадуються в кінці XI ст. 
як уже не функціонуючі споруди. В цей час, очевидно внаслідок по
жеж, вени вже перебували в запустінні. Літописець називає їх просто 

валами. В XII ст. вони ще не були «Змійовими». 
Назва валів «Змійові» зустрічається в докумен
тах, починаючи з XVIII ст. Вона пов’язана з ле
гендою про Змія, який нібито тривалий час відві
дував Середнє Подніпров’я і поїдав людей. На
решті Змія вдалося приборкати, запрягти у вели
чезний плуг і примусити проорати межу з ровом 
та валом, яких він не посміє переступати. Від не
посильної праці Змій загинув, а нагорнуті ним ва
ли одержали назву «Змійових».

Радіовуглецевий аналіз проб вугілля з два 
надцяти валів, виконаний в Інституті геохімії і 
фізики мінералів АН УРСР протягом 1974— 
1983 рр., дав такі наслідки: 14 проб визначено
XXIV ст. до н. е.— II ст. н. е. і 14 проб — VII ст. 
н. е.— XIV ст. н. е. Датування першої групи проб 
можна пояснити або попаданням до них значної 
кількості сторонніх включень через коріння де
рев, з водою та мінеральними солями, або недо- 
сить ретельним аналізом, що призвело до значних 
відхилень. Датування другої групи проб набли
жається до археологічного датування, але теж не 
відповідає йому. Обидві групи визначень вкрай 
альтернативні. Цікаво, що серед одержаних визна-

Рис. 8. Ніж, знайдений на дні зрубу в валу по лівому берегу 
Росі біля емт Стеблів Корсунь-Шевченківського р-ну Чер

каської обл.

чень немає жодного між II—VII ст. н. е., якими продатовані майже 
всі зразки А. С. Бугая.

Палеомагнітний аналіз перепаленого грунту з двох валів — по
близу с. Дорогинка Фастівського району і в с. Заріччя Васильківсь
кого району Київської області — визначив час пожежі конструкцій 
X—XI і початком XIII ст. н. е.

Як бачимо, застосування природничонаукових методів поки не 
може уточнити археологічні дані і дані історичних джерел, сукупність 
яких більш однозначна і не суперечить віднесенню Змійових валів у 
вузькому датуванні до часу княжіння Володимира (980—1015 рр.),— 
Ярослава (1019—1054 рр.) і в широкому — до кінця X—XII ст.

Величезну загрозу для Середнього Подніпров’я у другій половині 
X ст. становили печеніги. Вони вбили київського князя Святослава, 
здійснили кілька спустошливих набігів на столицю Русі — Київ та інші 
міста. Молода Давньоруська держава, зайнята зміцненням своїх захід
них рубежів, не була підготовлена до стримування зростаючого тиску 
кочівників з півдня — від степу. Київському князю Володимиру,, з,а 
літописом, у 988 р. довелося негайно приступити до будівництва укріп
лень по правих і лівих притоках середньої течії Дніпра. Оборонні за
ходи вимагали великих людських і матеріальних ресурсів. В умовах 
зростаючої воєнної небезпеки Змійові вали були найраціональнішим 
засобом захисту від легко озброєної кінноти кочівників. Зустрівши 
оборонну стіну з ровом, вершники вимушені були об’їжджати переш
коду, вишукуючи в ній місце для проходу. Тим самим втрача
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лася швидкість пересування — єдина перевага кочівницького війська 
з його тактикою блискавичних рейдів, несподіваної появи в 
глибині Русі.

Розташування валів у київському регіоні узгоджується з історич
ною географією Русі часів Володимира і Ярослава. Відомо, що в кінці 
X ст. південною межею Русі на Правобережжі була Стугна, а на Ліво
бережжі межа проходила на південь по Дніпру і далі на схід по Сулі. 
Змійові вали на Лівобережжі повторюють конфігурацію цієї межі. 
Близькість до Києва південного рубежу Русі на Правобережжі зумо
вила побудову з цієї сторони глибокоешелонованого захисту. Одна 
лінія валу з фортецями проходила по лівому берегу Стугни, а друга 
лінія, без фортець — зовні, на деякій відстані від ріки. Безперечно, за 
часів Володимира було споруджено і крайню внутрішню лінію валу з 
фортецями на близьких підступах до Києва.

Брунон, мабуть, вирушав до печенігів по дорозі на Василів (сучас
ний Васильків) на Стугні (заснований Володимиром Святославичем і 
названий на честь його християнського імені) і проїздив через зовніш
ній пограничний вал на Перепетовому полі південніше Стугни. Згаду
вання Бруноном пограничного валу дозволяє припустити, що споруд
ження Володимиром Змійових валів було завершено не пізніше 1008 р. 
Згодом оборонна система Володимира, очевидно, доповнювалась при 
Ярославі побудовою відрізків валу по периферії ГІерепетового поля.

За історичними даними, в 1032 р. південну межу Русі на Правобе
режжі було перенесено на Рось. У цей час, мабуть, почалося будів
ництво зовнішніх валів у середній течії Росі та межиріччі Росі—Гуйви. 
Але воно тривало недовго. В 1036 р. Ярослав завдав нищівної поразки 
печенігам, після якої, на думку спеціалістів, вони вже не загрожували 
Середньому Подніпров’ю.

Змійові вали були основною фортифікаційною системою Середнього 
Подніпров’я, яка спиралася на природні перешкоди — русла річок. На 
найнебезпечніших напрямах у їх лінії споруджувались фортеці. Але в 
західній половині дніпровського Правобережжя фортець було дуже 
мало. В цій малозаселеній області з лісами захисні функції виконували 
одні Змійові вали.

У другій половині XI ст. у Середньому Подніпров’ї складається 
нова стратегічна ситуація. У південно-руських степах з’явилися торки, 
але під тиском половців частина їх перейшла на службу до київських 
князів. Торки були поселені в Пороссі і на Переяславщині і викорис
товувались як військовий контингент для захисту південних рубежів 
Русі від половецьких вторгнень. У цей період у Середньому Подні
пров’ї виникає мережа нових фортець. Необхідність у Змійових валах 
відпала. Споруджені ще при Володимирі та Ярославі, вони прийшли в 
занепад, опинилися в тилу і не відбудовувалися. Проте повністю Змійо
ві вали свого значення не втратили. В XII ст. київськими князями було 
збудовано вал уздовж лівого берега нижньої і частково середньої течії 
Росі, який захищав, очевидно, поселення торків від нападів половців.

Змійові вали, на відміну від традиційних фортець (городищ), 
належать до якісно нового типу давніх оборонних споруд. Збудувати 
їх могла лише сильна політична організація з централізованим управ
лінням. Приблизні розрахунки показують, що спорудження валів проти 
печенігів загалом могло тривати 19 років і щорічно тут повинно було 
працювати не менше 3,5 тис. робітників. Воно лягло великим тягарем 
на населення Київської Русі. Але ж крім валів будувались фортеці, і 
не тільки у Середньому Подніпров’ї. Джерелом матеріальних і трудо
вих ресурсів для виконання цих оборонних робіт були данина і трудова 
повинність.

Спорудження Змійових валів було вимушеним заходом. Однак він 
виконав своє призначення. Успішна боротьба проти печенігів забезпе
чила населенню Середнього Подніпров’я умови для мирної праці і три
валої осілості, що сприяло зростанню міст, розвитку економіки і куль
тури Київської Русі.
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Дослідження Змійових валів дало змогу розкрити загадковість цих 
пам’яток, з’ясувати їх будову, призначення, обставини і час виникнення. 
Однак це ще не означає, що всі питання вже вирішено. На нинішньому 
етапі завдання полягає в тому, щоб продовжити розпочаті дослідження, 
залучаючи до них нові пам’ятки. Крім Змійових валів, на території 
УРСР відомі вали інших типів, які належать до інших оборонних 
систем. У південно-західних областях УРСР — Подністров’ї, Попрутті, 
Подунав’ї зосереджено довгі вали під назвою «Траянових»; є довгі вали 
і на Правобережжі Подніпров’я у Черкаській області. З ними зв’язані 
різні перекази, ці пам’ятки цікавлять широку громадськість, хоч вони 
ще не досліджувались і про сучасний їх стан відомостей немає. Необ
хідність їх археологічного вивчення давно назріла. Аналогічні вали 
відомі і на сусідніх територіях — в Молдавській РСР, Болгарії, Руму
нії. В Молдавській РСР під впливом робіт українських археологів вжи
ваються заходи до археологічного вивчення подібних споруд.

Досвід дослідження Змійових валів показав, що для одержання 
повноцінних наукових даних необхідно мати порівняльний матеріал. У 
ході експедиційних робіт довелося вивчати не тільки Змійові вали, а й 
вали городищ, межові вали. Поряд із з’ясуванням типологічних відмін 
у плануванні, формі та конструкції валів, важливо визначити хроноло
гічні особливості в розвитку оборонних фортифікацій. Кожна історична 
доба відбилася в матеріальній культурі, залишала свій слід у будівель
ній справі, технології різних виробництв, зумовлених рівнем розвитку 
продуктивних сил, місцевими традиціями. Отже, для з’ясування хроно
логічних особливостей оборонних споруд необхідно досліджувати не 
лише довгі (лінійні) вали, а й вали городищ, вік яких визначається куль
турним шаром.

Комплексне вивчення валів і городищ — єдино правильний шлях 
вирішення проблеми як окремих систем валів, так і давніх земляних 
фортифікаційних споруд — довгих валів і городищ (залишків фортець 
і замків).

У перспективі передбачається дослідження оборонних споруд го
родищ енеоліту (трипільська культура), ранньозалізного віку (чорно- 
ліська, милоградська культури), скіфського часу, ранніх слов’ян (за- 
рубинецька культура) та східних слов’ян напередодні утворення Київ
ської Русі. Заслуговує ьа увагу дальше вивчення оборонних споруд 
давньоруських городищ.

У результаті цих робіт будуть одержані принципово нові дані про 
рівень соціально-економічного розвитку населення та найдавніші ета
пи оборонного будівництва на території нашої республіки, які стануть 
цінним джерелом для вивчення стародавньої історії і культури Укра
їнської РСР. 1 11
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