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А. Томашевський

НАРИС ІСТОРІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ ЗАСЕЛЕННЯ СХІДНОГО 
ПОДІЛЛЯ СЛОВ’ЯНО-РУСЬКОЇ ДОБИ

Пропоновану роботу було створено ще 1995 р. спеціально для одного з регіональних 
видань, яке, на жаль, так і не побачило світу з технічних, а швидше -  з економічних, не 
залежних від автора, причин. Безумовно за час, що минув відтоді, з’явилися деякі нові 
міркування, але автор все ж переконаний, що робота не втратила своєї базової актуальності 
і варта уваги сьогоднішнього читача. Джерельна база, зібрана нами, суттєво не змінилася, 
а проблематика, порушена в дослідженні, ще більше актуалізувалася. Підходи і методики, 
застосовані для створення динамічної компактної моделі просторового та палеоекологіч- 
ного аналізу на регіональному рівні доповнюються елементами мікрорегіонального до
слідження, процедура якого вже апробувалася нами раніше [12,36].

Окремо слід наголосити, що сукупність представлених геоінформаційних та па- 
леоприродних ланок дослідження історії заселення значного регіону демонструє 
науковий потенціал відповідної сфери сучасної просторової археології та палеоекології 
і є дієвим універсальним інструментом у справі діагностики, виділення, вивчення та 
обов’язкового збереження й охорони комплексних історико-палеоприродних об’єктів, 
пам’яток та територій у дусі положень “Паризької Конвенції ООН про захист 
всесвітньої культурної та природної спадщини” [38].

Значення й місце Східного Поділля в історичному, етнокультурному, соціально- 
політичному житті слов’янства і становлення давньоруської державності цікавило чимало 
істориків, археологів, етнографів, які вивчали південноруські землі. Свідчення цьому -  
об’ємна бібліографія зі східноподільської проблематики. Літопис історико- 
археологічного дослідження старожитностей Поділля ведеться вже понад століття, а 
найбільший доробок у цій справі належить таким відомим дослідникам, як 
М. В. Симашкевич, О. А. Спіцин, Ю. Й. Сіцинський, В. К. Гульдман, М. І. Артамонов. 
Протягом повоєнних років широке та плідне вивчення слов’яно-руських старожитностей 
на Вінничині проводив Павло Іванович Хавлюк. У 1969 р. М. П. Кучера та Р. О. Юра 
провели розвідку городищ на Середньому Бузі.

Одначе, актуальність низки проблем, пов’язаних зі східноподільським регіоном, 
не тільки зберігається, але й зростає. Серед цих питань назвемо такі: чи було слов’янське 
заселення тут безперервним, чи проходив історичний розвиток краю впродовж другої 
половини І тис. н.е. -  першої чверті II тис. н.е. в межах сталої етнокультурної та еколого- 
господарської традицій? Яким був потенціал заселення? Чи впливали еколого- 
географічні фактори на систему заселення? Як взагалі виглядав найпівденніший масив 
слов’янського залюднення? Нарешті, як співпадають відомі історичні факти про події 
на Середньому та Південному Побужжі V-XIII ст. з археологічно відтвореною 
картиною заселення і господарського природокористування?

Спробі відповісти на ці питання (хоч би у перспективі) і присвячена ця робота, 
метою якої є розкриття просторово-географічних та палеоекологічних особливостей 
слов’яно-руського заселення середньої течії Південного Бугу, або, інакше -  східного 
Поділля. Додамо лише, що ідея такого дослідження з’явилася у автора, коли він відчув 
необхідність порівняти результати аналізу, здійсненого для Східної Волині, із сусіднім 
Східним Поділлям [31].

Для реалізації такої мети було проведено повну процедуру збору всього можливого 
обсягу інформації з усіх доступних нам джерел, а також здійснено основні плани просто
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рово-археологічного історико-географічного аналізу. Маємо на увазі збирання бази даних 
про пам’ятки V-VII, VIII—IX, Х-ХІ, XII—XIII от., їх кількаразову перевірку. Вся зібрана 
інформація про пам’ятки подана у відповідних реєстрах пам’яток означених періодів. По
рядковий номер пам’ятки в реєстрі відповідає номеру цієї пам’ятки на всіх поданих в роботі 
картографічних зображеннях. Картографування давніх населених пунктів здійснювалося 
на картоосновах масштабів 1 :1 000 000,1 :500 000,1 : 300 000,1 : 200 000. Аналіз включав 
дослідження величини відстаней між поселеннями, вивчення обрисів заселення, площі та 
потужностей культурних шарів окремих пам’яток. Окремо розглядалася мікрогеографія 
селянського розселення (неукріплені селища всіх періодів: їх експозиція, топографія, поло
ження на річкових допливах). Топографія та планування городищ визначалися специфіч
ними оборонними та соціальними факторами в комплексі з особливостями рельєфу. Ана
лізувалися палеоекологічні умови заселення: картографування систем заселення на 
грунтовій основі, розгляд ресурсного потенціалу угідь та ступеню антропогенного 
навантаження. Ґрунтовний і розгорнутий виклад методичних та методологічних засад і 
умов такого аналізу зроблений автором окремо [31, 32,37].

Основними джерелами інформації про пам’ятки середньої течії Південного Бугу 
були наукові публікації, звіти про польові дослідження1 та охоронні паспорти на 
пам’ятки археології V-XIV століть2. Загалом, залучено дані про 204 пам’ятки, з них до 
V-VII ст. відноситься 85 пам’яток, до VIII—IX — 32, до Х-ХІ —■ 77, а до XIII ст. 
(«Болохівського» періоду) -  16. Різнобічна характеристика пам’яток, інформація про 
ступінь репрезентованості аналізованих вибірок подані в окремій таблиці 1.

На жаль, рівень документованості інформації про пам’ятки Східного Поділля (Вінни- 
чини) порівняно з іншими областями порівняно низький. Так, зокрема, для всіх етапів 
лише невелика частка (14-37%) пам’яток відображена у звітах П.І. Хавлюка (табл. 1). В 
той же час відсоток пам’яток, на яких проводились стаціонарні розкопки, відносно високий 
і сягає від 12 до 28% всіх пам’яток відповідного періоду (табл. 1). Статті про місцеві 
слов'янські та давньоруські пам’ятки написані в основному 20-25 років тому3. Інформація 
про одні й ті ж самі пам’я тки в друкованих роботах, польових звітах та охоронних паспортах 
нерідко не узгоджується, що утруднює складання вірогідних карт і відповідних баз даних. 
Наявність схем-планів пам’яток та описів допомогла значно конкретизувати уяву про мі- 
крогеографічні особливості заселення (табл. 1 та реєстри пам’яток).

Очевидно, є необхідність попередньо нагадати, принаймні схематично, основні факти 
історії даного регіону в V-XIII ст. У середині і третій чверті 1 тис. н.е. середня течія Пів
денного Бугу входила до широкого ареалу розселення Антського союзу племен. В архе
ологічному плані її населення цієї доби представлене носіями пеньківської культури, хоча 
в місцевих матеріалах простежуються виразні північні поліські елементи корчацької 
культури [25, 26].

Племінна належність населення Південного Побужжя VIII—IX ст. залишається і 
досі дискусійною. Услід за С.М. Середоніним та Л. Нідерле Б.О. Рибаков, спираючись

1 Крім звітів Д.Т. Березовця, МЛ. Артамонова та інших дослідників, опрацьовано всі 25 звітів
П.І. Хавлюка, які зберігаються в Науковому Архіві ІА НАНУ (шифри 1954/40, 1956/21, 1964/ 
21,1958/41,1965/20а, 1966/61,1967/58,1968/46,1969/72,1970/15,1972/78, 1973/82,1974/86, 1975/ 
35,1976/103, 1977/76, 1978/54, 1979/61,1980/108, 1981/133,1985/139,1987/59,1988/106,1991/175).

2 Опрацьовано 157 охоронних паспортів, які зберігаються в Центрі охоронної документації па
м’яток історії та культури Міністерства культури України.

3 На жаль, у друкованих роботах теж зустрічаються прикрі недоречності. Так, у статті про дав
ньоруські городища мова йде про 50 виявлених пам’яток Х-ХІ ст., стільки ж їх позначено і 
на карті, а легенда містить лише 45 назв [43, с. 57, рис. 1].
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на Нестора, локалізував уличів між Дніпровською Лукою, Південним Бугом та 
Причорномор’ям. Втім, Б.О. Рибаков усе ж робив наголос на тому, що історія уличів 
до середини X ст. -  це частина історії Придніпров’я [27]. Можливість існування такого 
широкого ареалу розселення уличів не відкидав повністю ще М.С. Грушевський [7, 
с. 205]. В.В. Седов, навпаки, не бачить будь-яких підстав ототожнювати місцеве 
населення (залишки антів і північних племен) з уличами [ЗО, с. 132]. В археологічному 
плані спостерігається нарощення північних празько-корчацьких елементів у місцевій 
східноподільській культурі [42, с. 350]. У IV чверті І тис. н.е. тут фіксуються поселення 
з типовим комплексом Луки-Райковецької. Виділити якісь локальні суттєві особливості, 
пов’язані з уличами та їх ареалом, поки що неможливо [ЗО, с. 193]. Літописні 
повідомлення розповідають про тривалі війни київських князів Аскольда, Діра, Олега, 
Ігоря з уличами, які закінчились «примученням» останніх і наступним відходом цього 
племені в 30-40-х pp. X ст. з Придніпров’я до басейнів Південного Бугу — Дністра, 
поруч із тиверцями. Очевидно, чи не вирішальною причиною цієї мандрівки став і 
посилений печенізький натиск [7, с. 205]. Швидка поява в середній течії Південного 
Бугу городищ із сформованою давньоруською матеріальною культурою розвиненого 
X ст. є відображенням широкомасштабного переселення і появи тут уличів. Характерно, 
що на жодному з городищ кераміки попередньої доби не знайдено [43, с. 170]. Не 
простежується і процес переходу від посуду Луки-Райковецької до т. зв. ранньо- 
гончарної і «курганної» кераміки, яскраво помітний у сусідніх древлян [9, с. 6] та в 
Подніпров’ї [14, с. 7-8]. Загальноприйнятим вважається, що переважну більшість 
укріплень у басейні середньої течії Південного Бугу в II половині XI ст. зруйнували 
половці, і десь біля Південного Побужжя знаходилися згодом кочівля половецького 
хана Боняка [43, с. 173; 16, с. 273].

Нове масове заселення фіксується тут лише в XIII ст. і, що важливо, у регіоні 
верхів’їв Південного Бугу, які ввійшли до складу стрімко зростаючої Болохівської землі 
[28, с. 71-723; 8, с. 109; 39, с. 94-103]. Одначе, ці терени і часи вже виходять за рамки 
пропонованої роботи.

Система заселення: загальні засади
На серії карт масштабу 1 : 1 000 000 (рис. 1, 2, 3), що охоплюють середню течію 

р. Південний Буг із допливами (басейн) та частину суміжного Подністров’я, нанесені всі 
пам’ятки кожного з трьох виділених періодів: V-VII, VIII—IX, Х-ХІ ст. Основний ареал 
заселення, який включає всі відомі пам’ятки Східного Поділля, обіймає рамкову площу 
в 20 000 км2 (рис. 1-3). Цілком очевидно, що власне масиви заселення охоплювали 
узбережжя Південного Бугу і його лівого допливу р. Собу з дрібнішими річковими 
артеріями. Основна діагональ заселення співпадає з напрямком течії Південного Бугу з 
північного заходу на південний схід. Долина Південного Бугу з басейновими допливами 
лежить між Подільською та Придніпровською височинами [5, т. 2, с. 256-257].

При вивченні системи заселення як територіальної сукупності пов’язаних між собою 
соціальними, виробничими, ієрархічними відносинами населених пунктів, важливо вра
ховувати демографічний фактор. Таблиця 1 засвідчує, що кількісні характеристики 
заселення відчутно різняться4. Особливо це стосується останньої чверті І тис. н.е., 
потенціал заселення якої був у 2,5-3 рази меншим, ніж у попередню або наступну добу. 
Взагалі, характеристика обрисів заселеного простору буде більш змістовною і наочною

4 Враховується стан дослідженості та її нерівномірність, випадкові фактори тощо. Проте основ
ні тенденції і пропорції в розподілі населення в часі та просторі, безумовно, вимальовуються 
достатньо рельєфно.
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при застосуванні порівняльно
го, динамічного підходу.

Заселення V-VII ст. охо
пило переважно лівий берег 
Південного Бугу і весь басейн 
р. Соб з її допливами : рр. 
Сороку, Кублич та ін. (рис. 1; 
[45, с. 209-210]). У VIII-IX ст., 
крім загального розрідження 
заселення спостерігаються 
відчутні просторові зміни 
(рис. 2). Зникають поселення 
на лівому березі р. Соб (крім 
р. Кублич), у гирлі Собу, без
людніють також допливи на 
вододілі Південного Бугу -  
Собу. Поодинокі селища ви
никли на правобережжі Пів
денного Бугу. Залишається на
гадати, що основною формою 
поселення протягом слов’янсь
кої доби залишалися неукріп- 
лені селища. У ІХ-ХІ ст. зно
ву проявилися зміни в конту
рах заселення та його структу
рі. Спостерігається масове і 
досить щільне заселення річко
вої мережі на вододілі Півден
ного Бугу-Собу (рис. 3). Лівий 
берег р. Соб залишається 
практично не заселеним. Насе
лені пункти з’явилися в басейні 
р. Сельниці. Продовженням 
заселення правобережного пі
вденного Побужжя є низка 
укріплень у верхів’ях р. Дохни 
(правий доплив Південного 
Бугу), спрямованих в півден
но-східному напрямку5.

Структура заселення X
XI ст. базувалася на укріплених 
городищах (їх нараховуємо 60). 
Лише поруч із 13 городищами 
зафіксовані пригородні сели
ща, а окремих селищ нарахову

5 Аналогічні укріплення виника
ють в цей час і на півночі 
Молдови (див.: [49]).

Умовні позначення :
ф -поселення; О - поселення без чіткої дати; ■  - городища;
П  - поселення та городища X III ст. „ __ лл _л
О ^  -  Масштаб, ? .  2°  . 40 . ?°  ™

Рис. 4. Динаміка розвитку заселення південного 
Побужжя з рубежу ер до давньоруської доби включно.
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ється не більше 12 (див. реєстр 3). Вірогідних улицьких могильників поки що не відомо. 
Городища, як правило, будувалися на нових місцях, лише 12 з них несуть у своїх шарах 
залишки більш ранніх культур, у більшості -  доби бронзи-раннього заліза.

Структури заселення XIII ст. практично не торкнулися середньої течії Південного Бугу. 
Ареал болохівських населених пунктів не поширювався, очевидно, нижче рр. Постолової, 
Згару та верхів'їв Південного Бугу (рис. 3). Натомість пізні могильники та поселення в 
Чорториї Іллінецького р-ну Вінницької обл. на р. Сороці (лівий доплив Собу) фіксують 
зону кочівницького перебування і, можливо, осідання [47, с. 25; 1972/78, с. 7-15].

Порівняння різночасових систем заселення Східного Поділля впродовж всього 
І тис. і початку II тис. н.е. є корисним і цікавим з точки зору наступності заселення і 
проблем тривалості його традицій. Адже спосіб та характер заселення й освоєння 
певного простору є одним з найважливіших та визначальних етнокультурних, 
етногосподарських показників. Розповсюдження ланок заселення в конкретних 
природно-географічних умовах є грунтовним індикатором певних еколого- 
господарських систем відповідного населення [34, с. 40-43].

П’ять хронологічно послідовних схем заселення подано на рис. 4. На першій 
нанесені поселення зарубинецької культури, на другій — мережа поселень черняхівської 
культури, а на решті схем показані послідовно слов’яно-руські системи заселення. 
Зіставляючи отриманий ряд картосхем, можемо побачити, що за потенціалом і схемою 
розповсюдження певну подібність виявляють системи заселення зарубинецької культури 
та Луки-Райковецької (рис. 4). Іншим цікавим фактом с подібність конфігурації систем 
заселення черняхівської культури III — поч. V ст. н.е. та пеньківської «антської» 
культури (рис. 4). Різниця тут відчувається в демографічному кількісному потенціалі 
заселення та мікрогеографічних його особливостях. Означене явище підтверджує думку 
частини вчених про певну спільність цих двох культурних масивів та наявність деяких 
ознак генетичних і хронологічних зв’язків між ними [20, с. 70-74; 21, с. 92; 29, с. 171 
173]. Це тим більш цікаво, що місцеві черняхівські старожитності відзначаються 
загальновизнаною  північно-західною своєрідністю, вельбаро-пшеворським 
забарвленням [11, с. 114-115; 22, с. 62;3,с. 53]. На сусідній Східній Волині аналогічний 
аналіз показав діаметральну відмінність між заселенням черняхівської доби та 
хронологічно наступним періодом корчацького розселення [36, с. 17].

Зазначені раніше відмінності в заселенні Південного Побужжя в III та IV чвертях 
І тис. н.е. посилюють сумніви стосовно стабільності етнокультурної та селітебної 
традиції слов’янського заселення Східного Поділля (рис. 1,2, 4).

У свою чергу, система заселення уличів Х-ХІ ст. має занадто мало спільного з 
попереднім періодом заселення. Залюднення VIII—IX століть на середній течії 
Південного Бугу взагалі не несе виражених ознак системності, а його кількісний 
потенціал вражаюче невеликий (рис. 2, 4). Про географічні особливості та чинники, 
які формували відповідні системи заселення, мова йтиме дещо нижче.

Система заселення: якісні особливості
Неповнота джерельної бази і брак можливостей для перевірки окремих даних 

унеможливили проведення розгорнутої процедури реконструкції комунікаційних 
систем. Сказане стосується, на жаль, і визначення площ культурних шарів пам’яток, їх 
ранжування за величиною площі, а значить, і за демографічним потенціалом. Тому 
відтворити ієрархію давніх населених пунктів кожного з періодів, побудовану на 
співвідношенні їхніх розмірів та взаємному положенні, теж на сьогодні не видасться 
можливим. Одначе деякі відносні спостереження та закономірності помітити можливо.

Візуально виділяється своєрідне ядро всіх систем заселення, окреслене середньою 
течією Південного Бугу (нижче р. Воронки), рр. Собом і Сельницею з їхніми допливами
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Розподіл селищ у % від всіх НП в періоді

Період Порядок допливу Всього
0 1 2 3 4

V-V1I ст. 13 47 32 7 1 100
V III-IX  ст. 28 37 28 7 100
Х -Х І ст. 8 28 39 21 4 100

Рис. 5. Зміни структури гідрографічного положення (на допливах).

та їхнім взаємним вододілом. Найвищу щільність заселення 
демонструє система Х-ХІ ст., найменшу — VIII—IX століть.

Селища періоду V-VII ст. утворюють своєрідні грона-скупчення 
вздовж лівого берега Південного Бугу, а особливо щільні — у верхній 
та нижній течіїр. Соб. Поодинокі осади бачимо вище і нижче по течії 
від ядра заселення (рис. 1,12). Спосіб заселення та освоєння населен
ням навколишнього середовища демонструє положення давнього 
населеного пункту в системі річкових артерій. Порядок річкового 
допливу визначено для 76-97% всіх поселень усіх періодів6 (табл. 1).
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Результати підрахунків та порівняльну динаміку розподілу населених пунктів (НП) за 
ознакою порядку допливу подано на рис. 5. У V-VII століттях основна маса поселень, як 
бачимо, знаходилася на допливах 1-2 порядку. Більш глибинне проникнення на допли
ви 3-4 порядку було достатньо випадковим.

Для періоду VIII—IX ст. майже не спостерігаємо гніздових скупчень, окрім 
малопотужного скупчення селищ у вигині Південного Бугу в районі Брацлава (рис. 2, 
13). Відстані між сусідніми НП часто перевищують 10 і більше кілометрів. Для цього 
періоду характерне збільшення частки селищ власне на березі Південного Бугу та 
поблизу нього (допливи 0-1-2 порядку) і, навпаки, зменшення частки селищ на 
допливах 3 порядку (рис. 5).

Система улицького заселення Х-ХІ ст. виглядає найбільш щільною, в ядрі заселення 
середні відстані між сусідніми НП були меншими 10 кілометрів. Система заселення 
включала не тільки городища, пригородні селища та поселення, але й городища- 
сховища і так звані парні городища [43, с. 169-170, рис. 3 ,14]. Кілька потужних скупчень 
практично взаємозливаються, творячи зону суцільного заселення в межиріччі Собу- 
Південного Бугу. Активне освоєння цього вододілу і басейну р. Сельниці засвідчує і 
факт значного падіння частки НП, розташованих безпосередньо на березі Південного 
Бугу. Навпаки, відсоток НП, розміщених на допливах 2-4 порядків, зростає (рис. 5).

Важливою ознакою тривалості та характеру заселення є дані про потужність куль
турних шарів пам’яток. Для III і IV чверті І тисячоліття н.е. цей параметр визначено 
приблизно для 70% всіх пам’яток. На жаль, лише для 20 пам’яток Х-ХІ ст. існують 
конкретні цифрові визначення товщини культурного шару, що становить одну чверть 
всіх пам’яток7.

Динамічне порівняння (рис. 6) засвідчує загальну тенденцію до зростання частки 
НП із більш потужними культурними шарами і відповідною довготривалістю та

6 Південний Буг вважався річкою базовою, першого порядку, а далі — по зростаючій. Напри
клад, р. Соб — другого порядку, доплив Собу р. Сибок — третього, його допливи — 
четвертого і так для всіх випадків, включаючи безіменні річки та струмки.

7 Ще 25 давньоруських пам’яток мають вербальні визначення товщини культурного шару типу :
«слабкий», «незначний», «майже відсутній» тощо, які не підлягають коректному аналізу.
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П отуж ність П ер іод и %
кул ьтурного V -V II V I I I - IX Х -Х ІІІ 100

ш ару 90.
в м етрах  

0 .3 -1 11 18 54 80.
0.2 21 32 12 70.
0 .0 0 5 -0 .1 68 50 34 60
В сь о го : 100 100 100

50.

Періоди
V-Vll VIII-IX X-Xl

Рис. 6. Динаміка змін потужностей культурних шарів 
НП Поділля V-XIII ст. в % від всіх НП кожного періоду 

з визначеною потужністю шару.

інтенсивністю функціонування. Незначна потужність 
культурних нашарувань більшості пам’яток V-VII ст. 
підтверджує їхню вірогідну недовговічність [20, с. 11].

Певні вади інформації про площу пам’яток (занадто стандартизовані, округлені 
розміри, іноді плутанина) та очевидна нерівномірність розвіданості всієї території Схі
дного Поділля змусили нас відмовитись від розгорнутих узагальнень щодо величини 
НП досліджуваних періодів. Кількість НП з означеною площею та діапазон розмірів 
їх площі для кожного з періодів подано в табл. 1.

Наявні дані свідчать, що на Південному Побужжі в V-VII ст. переважали великі 
селища, площею 1-3,6-8, та навіть ЗО га. Відсоток невеликих селищ (менше 1 га) дуже

Рис. 7. Графік розподілу населених пунктів Х-ХІ ст. за правилом ранг-розмір.
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% V-VII VIII-IX

Рис. 8. Порівняння розподілу селищ др. пол. І тис. н.е. за типами

незначний. Те ж саме спостерігаємо для VITI—IX ст., де явно домінують селища площею
5- 6 та. Ця картина не дуже типова для слов’янської доби (див. напр.: [25, с. 23; 6, с. 14; 
37, с. 6-7], тим більше, що культурні шари не потужні або навіть відсутні, а спосіб 
заселення та господарювання дає підстави для сумнівів щодо тривалості існування 
багатьох НП. Очевидно, в даному випадку необхідна поглиблена перевірка та 
уточнення наявних на сьогодні даних. Для Х-ХІ ст. площа визначена лише для 66% 
усіх пам’яток. Біля 2/3 з цих НП мають площу, меншу 1 га, причому всередині цієї 
групи виділяються 6 рангів (від 0,06 до 1 га). Побудовано графіки розподілу площ куль
турних шарів пам’яток Х-ХІ ст. за правилом ранг-розмір (рис. 7). Населені пункти, 
розташовані на графіку від найбільших до найменших обсягів площі й об’єднані гар
монійно спадаючою кривою, засвідчують існування певної ієрархії улицьких поселень 
(рис. 7). На цьому ж рисунку для порівняння показано схематичні графіки розподілу 
за площею НП слов’янських періодів. Значення окремого НП в загальній системі 
заселення визначалося рівнем його залюднення, комунікаційним, стратегічним поло
женням у системі, соціальними, економічними та адміністративними, оборонними фу
нкціями [48, с. 406-415; 2, с. 55-67].

Матеріалів для надійного визначення рівнів демографічного потенціалу заселення 
Східного Поділля поки що недостатньо. На відомому поселенні в Семенках площею
6- 7 га розкопано 12 жител, однак за основу підрахунків цей комплекс брати не можна, 
зважаючи на широкий хронологічний діапазон та різні етнокультурні компоненти 
місцевих матеріалів. Більш вузько датується (VII—VIII ст.) поселення в Самчинцях (за 
схемою -  площею біля 3 га), де розкопано 14 жител [40, с. 196-197]. На селищі VIII- 
IX ст. Хрінівці розкопано 23 житла [46, с. 230], але необхідного обсягу вірогідної 
інформації для хоч би приблизних демографічних підрахунків, на жаль, не маємо. 
Стосовно давньоруської доби матеріалів теж небагато. На повністю розкопаному 
розгромленому улицькому городищі в Сажках знайдено 105 людських кістяків, 
переважно жіночих та дитячих [47, с. 34; 1970/75, с. 15]. Можливо припустити, що в 
облозі і пожежі загинула половина з приблизно двохсот мешканців цього населеного 
пункту. Втім, проекція цих фрагментарних даних на отриману загальну картину 
заселення була б, на нашу думку, некоректною.

Система заселення: мікрогеографічні умови
Гідрографічну позицію НП Східного Поділля ми окреслили раніше. Теперє нагода 

звернутися до розгляду типів топографічного положення селищ як форми вільного 
селянського розселення в існуючих конкретних природних умовах. Топографія і
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П ЕРІО ДИ
Е к сп о зи ц ія V -V II V I i l - I X Х -Х І

В ар іан ти к -с т ь % за г .% К-СТЬ % за г .% К-СТЬ % за г .%
о р ієн тац ії н п н п н п

Північ:
Пн 4 5 1 4

ИнПнСх 2 3 3 4 1 4 34 2 0
ПнСх 12 15 2 9 1 10

Схід:
ПнСхСх 3 4
Сх 5 6 14 3 13 22 2 2 0 2 0
ПдСхСх 3 4 2 9

Південь:
ПдСх 8 10 3 14 1 10
ПдПдСх 3 4 1 4
Пд 5 6 38 3 13 4 0 2 2 0 4 0
ПдПдЗх 2 3 - -

ПдЗх 12 15 2 9 1 10

Захід:
ПдЗхЗх 2 3
Зх 7 9 14 1 4 4 2 2 0 2 0
ПнЗхЗх 1 2 - -

Північ:
ПнЗх 6 8 3 13
ПнПнЗх 2 3 1 - 1

Всього
визначено: 77 100 100 23 100 100 10 100 100

конструктивні особливості городищ не аналізувалися, оскільки вибір місця і форми їх 
будівництва визначався захисними, тактичними, соціальними, комунікаційними 
обставинами і, безумовно, локальним мікрорельєфом. Проблематика місцевих городищ 
докладно розглянута П.І. Хавлюком [43, с. 156-174].

У дослідженні топографії селищ ми користувалися вже апробованою раніше 
схемою [37, с. 6, 10, 11]. Поселення поділяються на заплавні та ті, що знаходяться на 
плато, його терасах, схилах, підвищеннях тощо. Для всіх селищ визначаються типи
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топографічної відокремленості від навколишнього рельєфу. До першого типу -  
відокремлених -  відносяться селища на островах, півостровах, річкових вигинах, мисах 
і відрогах, у гирлах річок, струмків і лощин. До др угого  типу, т.зв. частково 
відокремлених, віднесено селища, що знаходяться неподалік від ярів, рівчаків, лощин, 
багнистих низовин, пагорбів і заплав. До тр етього  типу -  без ознак топо- 
вілокремленості -  відносяться поселення на рівних терасах, притерасових ділянках 
плато. Заплавні поселення, як правило, розташовані на річкових луках, дюнах і 
підвищеннях. Як бачимо з таблиці 1, для V-VII та VIII—IX ст. практично 90% усіх селищ 
Східного Поділля мають топографічне визначення. Порівняльні результати розподі
лу селищ III та IV чверті І тис. н.е. за т ипами топографічного положення відображені 
на рис. 8. Цікаво, що в обох випадках частка чітко відокремлених селищ сягає 50%, а в 
V-VII ст. разом із другим типом (часткової топовідокремленості) становить 83%. 
«Мисова» топографія селищ біля річкових закрутів пов’язується з еколого- 
господарськими умовами та особливостями лісового вогне-зрубного господарства і 
його похідного -  перелогу [15, с. 55-56]. Динаміка збільшення частки невідокремлених 
топографічно селищ у VIII—IX ст. може пояснюватися як прогресом в аграрній 
технології так, і, щонайшвидше, -  вичерпанням певних топоумов та антропогенними 
змінами природного середовища.

Важливу роль, крім рельєфно-топографічних особливостей поселень та 
навколишніх угідь, відігравала їхня експозиція щодо сторін світу. Для II половини І 
тис. н.е. маємо визначення експозиції для 72-90% всіх селищ. Є також дані про 
експозицію 10 з 12 селищ давньоруської доби (табл. 1). На спеціальних графіках 
показано розподіл селищ за експозицією по сторонах світу (рис. 9)8. Цікаво, що графіки 
показують дві різні традиції в доборі місць поселення (їх обігріву, освітлення, тощо) 
для періодів V-VII та VIII—IX ст. Якщо антські селища були обернені переважно на 
південний захід та північний схід, то в VHI-IX ст. спостерігаємо протилежну картину. 
В цей час явно переважають поселення, обернені на південний схід та північний захід 
(рис. 9).

Ситуація для Х-ХІ ст. неясна, оскільки статистично некоректна. Повертаючись 
до слов’янської доби зазначимо, що при розбіжностях в орієнтації поселень по лінії 
захід-схід, домінувала все ж південна експозиція. Пояснення цьому слід шукати в 
мікрокліматичній доцільності, оскільки зорієнтовані таким чином польові землеробські 
ділянки і сусідні селищні майданчики та самі напівземлянки скоріше прогрівалися і 
довше утримували тепло. Мікрогеографічний та палеоекологічний інтерес становлять 
деякі типи городищ Південного Побужжя. Перш за все це стосується городищ, 
фортифікаційні споруди котрих охоплюють струмки, річки та джерела [43, с. 162]. Крім 
зрозумілих оборонних мотивів такі явища можуть пояснюватися наявністю певних 
проблем у тогочасному місцевому водопостачанні.

Частина городищ будувалася практично в заплаві або внизу біля підніжжя схилів 
терас, поблизу витоків струмків, як, наприклад, у Маньківці. Шурівці, Копіївці I, II та ін.

Своєрідний тип складають городища, побудовані на похилих схилах балок, коли 
єдиним захисним засобом був сам вал-рів, а оборонні можливості рельєфу не викори
стовувалися [43, с. 169]9.

Такі не зовсім ординарні форми заселення могли пояснюватися різними 
обставинами. Уличі, які відносно стрімко переселилися на Східне Поділля з

8 Мова йде про визначення сторони світу, до якої обернене «фасадом» поселення, тобто — входи
в житла; схили, розчищені під посіви і т.ін.

9 Це городища в Дашеві, а також, судячи з планів, у Тарасівні, Мельниківцях, Ястрембисі, Комарові.
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Подніпров’я, можливо, не володіли досконало навичками та досвідом масового 
будівництва таких потрібних їм городищ. Крім того, для тривалого вивчення 
природних умов обраного ними краю та пошуку специфічних місць, необхідних для 
зведення фортець, в уличів не вистачало часу в умовах навколишньої степової 
небезпеки.

Екологічні умови заселення та господарювання
Попередній розгляд систем заселення слов’янської та давньоруської доби підводить 

до необхідності вивчення та оцінки природних умов, у яких проходило це розселення, та 
його взаємодії з навколишнім середовищем.

Середня течія Південного Бугу лежить в межах подільсько-побузького лісостепу 
[50, с. 31, 34]. Переважання різновидів сірих лісових ґрунтів свідчить про суцільне роз
повсюдження тут широколистих лісів, які утворювали велетенський «острів» серед 
лучних степів з чорноземами [19, с. 99]. Найбільш виразно виглядаючи на Південному 
Побужжі, острів цей перетворюється на смугу, яка з одного краю пересікає нешироко 
Дністер (у районі водосховища) і тягнеться на північ Молдови. Інший край цієї смуги, 
розриваючись строкатими уривками, тягнеться пасмом до Дніпра в межиріччя Росі- 
Тясмина [5, т. 1, с. 288-289]. Південнобузький масив широколистих грабово-дубових 
лісів [4, с. 103-106] був заселений здавна. Але відсутність систем заселення навколо цього 
природно-культурного феномену (навіть таких інтеррегіональних культур, як 
черняхівська, пеньківська, Луки-Райковецької, давньоруська) є свідченням 
цілеспрямованого наміру заселити саме ліси Південнобузького басейну. Заселення 
антами та уличами цього лісового масиву оцінювалося, переважно, з точки зору 
оборонного, захисного мотиву [Хавлюк 1965/20а; 43, с. 170]. Для встановлення 
конкретних особливостей заселення, зв’язку всіх його елементів з ґрунтовим та 
рослинним покривом, археологічні карти кожного з періодів зіставлялися з картами 
ґрунтів та рослинності10. Серія цих карт подана на рис. 10.

Проста констатація наявності або відсутності НП у межах різноманітних ґрунтових 
ділянок нас навряд чи сьогодні може влаштувати. Кількісно і якісно зважити масштаби 
та спрямованість господарського освоєння різноманітних ґрунтових (а, значить, 
природно-господарських) угідь дозволяє такий інструмент, як ресурсна зона. Під 
ресурсною зоною населеного пункту (РЗНП) в сучасній просторовій археології 
розуміють територію навколо кожної пам’ятки в радіусі 10-60 хв. пішої ходи або, 
відповідно — 1-5 км від осель. Саме з цієї території мешканці отримували основну 
масу природних та штучно вироблених продуктів — їжу, будівельні матеріали, паливо, 
ремісничу сировину [51, S. 7-30; 23, с. 8; 36, с. 21].

Абсолютна більшість НП всіх періодів (94-100% всіх НП) була піддана аналізу ґрун
тового складу РЗНП. Найсуттєвішим є визначення, на якому саме різновиді типу ґрунту 
безпосередньо розміщене поселення та найближча ресурсна зона в радіусі 1 км, на яку, 
власне, падало основне сільськогосподарське навантаження. В межах кожної РЗНП під
раховувалася площа різноякісних ґрунтових ділянок та статистично виділялися домінуючі 
ґрунти. Окремо позначено такі РЗНП, де в приблизно рівних частках представлені два

10 Використовувалися надруковані карти : Грунти Вінницької області. -  Міністерство сільсько
го госп-тва УРСР.- Укрземпроект, масштабу 1: 200 000, К.,1967; карта грунтів Вінницької 
області масштабу 1 : 1800 000 // ГЕУ, 1989. -  Т. 1. -  С. 209; Грунти України, М 1 :4 000 000 // 
ГЕУ, 1989. -  Т. 1. -  С. 288-289; Карта растительности Украинской ССР, М 1 : 1 500 000 
авторського колективу Інституту ботаніки ім. Холодного -  ГУГК, 1984; Ландшафти України, 
М 1:400 000 // ГЕУ, 1990. -  Т. 2. -  С. 256-257.
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Рис. 10. Динаміка заселення та господарського освоєння грунтових масивів (палеоугідь)
східного Поділля в V-XIII ст.

або більше різних за властивостями грунтові масиви. Такі населені пункти, розташовані 
на стику декількох різноякісних за властивостями ландшафтів, тобто в еко-тоні, складали 
протягом всіх періодів від 4 до 8% всіх НП (рис. 11).

З дев’яти типів грунтів Вінничини археологічні пам’ятки V-XIII ст. розташовані 
лише в межах шести (№№ 1,3,4,5,7,8, рис. 10). Спектри освоєння ресурсними зонами 
населених пунктів грунтів подані у вигляді діаграм на рис. 11. Для більшої наочності 
діаграми генералізовані шляхом об’єднання споріднених типів грунтів.

Дерново-підзолисті грунти (№ 1) відповідають давнім масивам мішаних або 
хвойних лісів. Ясно-сірі, сірі лісові ґрунти (№ 3) утворилися на лесах під широколистими 
лісами, де переважали граб і дуб [1, с. 23]. Об’єднані з ними (рис. 11) темно-сірі опідзолені

%  %

ґрунти (№ 4) теж склалися на території сильно опідзолених ґрунтів при розширенні 
лісів [1, с. 31]. Опідзолені чорноземи (№ 5) утворилися на ділянках чорноземів, згодом 
зайнятих лісами і на масивах опідзолених ґрунтів, де довго перебувала трав’яниста 
рослинність [1, с. 16].



Рис. \2.

Зонування ядра заселення V-VII ст. 

в межиріччі Південного Бугу - Собу

Умовні позначення :

О - поселення;

ф -  поселення VIII-IX ст.
з матеріалами V-VII ст.

•«;: :у .
-  сучасні лісові масиви;

О
- ресурсні зони НП  

з  радіусом 5 км
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Чорноземи реградовані (№ 7) характерні для масивів, давно звільнених з-під ши
роколистих лісів, які були замінені степового рослинністю з притаманним їй дерновим 
процесом ґрунтоутворення. До того ж, ці простори перебували також в тривалому 
аграрному використанні [1, с. 16, 36]. Мало - або слабкогумусним чорноземам (№ 8) 
також притаманна степова або лучно-степова рослинність, що дозволяє об’єднати два 
останніх угіддя (№№ 7 і 8).

Порівняння отриманих співвідношень дозволяє визначити основні тенденції гос
подарського навантаження на різноманітні типи природних угідь. Перш за все, 
привертає увагу та обставина, що протягом всіх періодів основний масив заселення і 
господарського освоєння співпадав із зоною широколистих лісів. Тут сконцентровано 
від 2/3 до 3/4 всієї кількості НП всіх періодів (рис. 10, 11).

В спектрі освоєних угідь V-VII ст. відносно найбільшу частку (15-24%) складають 
лісостепові, а точніше — степові угіддя на різновидах чорноземів (№№ 5,7 та 8). Неве
ликий відсоток складають мішані та борові ліси (рис. 11). Карта (рис. 10) свідчить, що 
частина антських поселень виходить за межі лісового «острова», можливо, наслідуючи 
традиції заселення доби держави Германаріха напередодні гунської навали і 
ускладнення гото-антських відносин.

Досить розріджене заселення VIII—IX ст. має найбільш помітно виражений лісовий 
характер (рис. 10). Частка «степових» за складом ґрунтів РЗНП в цей період найменша 
(6%) і навпаки, частка «лісових» РЗНП найбільша — 76% (рис. 11).

Хоча обриси заселення, його потенціал, мікрогеографія в Х-ХІ ст. суттєво 
змінилися, проте співвідношення в спектрі освоєних РЗНП угідь залишилися схожими 
на попередні (рис. 10, 11).

Та обставина, що основна маса населення східного Поділля мешкала і 
господарювала в межах зони широколистих лісів, дозволяє окреслити вірогідну схему 
розвитку аграрного господарства. Перші поселення засновувалися на місці зведених 
лісів в оточенні прирічкових вогнезрубних ділянок. Згодом поселення або мусило 
переноситися, або навколишні угіддя піддавалися окультуренню, що, в свою чергу, 
спонукало до стабілізації помешкання. Це означало, по суті, переворот в розвитку 
тваринництва, зміни асортименту вирощуваних культур та доместикацію навколишніх 
ландшафтів. З’явилися різні форми лісового перелогу, орно-парова технологія". Інша 
справа, чи встигало місцеве населення пройти тривалий і складний шлях формування 
традицій господарського природокористування? Показово, що зміни в спектрі освоєних 
угідь в VIII—IX ст. співпадають з посиленням північних, поліських проявів та появою 
тут культури Луки-Райковецької. Відповідно, і ареал розповсюдження пам’яток IV 
чверті І тис. н.е. стискається відносно антського періоду, співпадаючи із зоною 
поширення дубових лісів. Дубова деревина, що була поруч, часто зустрічається при 
розкопках місцевих комплексів [Хавлюк 1974/86, с. 10; 42, с. 344-345 та ін.]. Зміна 
структури заселення в Х-ХІ ст., ще більше стискання, ущільнення ядра заселення в 
межиріччі Собу-Південного Бугу є свідченням двох важливих моментів. По-перше, 
уличам необхідний був саме цей тип лісових угідь для ведення господарства, оскільки 
традицію жити і працювати в дубравах вони принесли з собою з Подніпров’я. Другий, 
екологічний, момент пояснює, чому змінилися обриси заселення Х-ХІ ст. в порівнянні 
з попереднім етапом. Узбережжя Собу і Південного Бугу були достатньо давно 
освоєними, а лісові масиви, які забезпечували захист, давали будівельні матеріали, 11

11 Необхідно зауважити, що «широколистяно-лісовий» тип ландшафту був найбільш оптималь
ним для освоєння, завдяки ефективності його господарських функцій при всіх традиційних 
системах землеробства і здатності до їх поєднання та розвитку [24, с. 12].



Рис. ІЗ.
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Зонування ядра заселення Х-ХІ от. 

в межиріччі Південного Бугу  - Собу

Умовні позначення :

□ - городища;

о - селища;

.Av».v ' >• - сучасні лісові масиви;
<:îî

G\  - ресурсні зони Н ПJ  з радіусом 5 км



LT\K>
Рис. 15.

Фрагмент карти 
ресурсних зон Н П  
Х-ХІ ст. на Південному 
Бузі г =  5  км

Умовні позначення :

■  - городища;

•  - пригородні 
селища;

ф  - селища;

ресурсні зони з 
радіусом 5 км 
навколо Н П

Картооснова :

"Винницкая область. 
Топографическая карта 
М  1:200 000  
В К Ф ., 1992
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паливо, сировину і, що важливо, — польові ділянки, відступили вглиб вододілу. За 
лісами просувалися вглиб межиріччя Соб - Південний Буг й уличі, рухаючись все далі 
по річкових допливах 2-4 порядків [рис. З, 5; 32, с. 22]. До речі, рух на південь, через 
басейни річок Сельниці та Дохни теж відзначений появою городищ в середині або на 
окраїнах лісових масивів (рис. 10).

Палеоекологічне дослідження рівнів антропогенного навантаження корисно про
водити, враховуючи реальні обриси ресурсних зон, оскільки більша частина їх стикається 
і взаємонакладається. Зонування території побудоване на принципі потенційної рівно- 
віддаленості від селищ спільного кордону сусідніх РЗНП (т.зв. еквідистант, див. напр.: 
[52, S. 170-171])12. На серії з трьох карт ядра заселення в межиріччі Соб - Південний Буг, 
площею 7140 км2, подано можливі варіанти розподілу території ресурсними зонами з 
радіусом 5 км в скупченнях і осередках заселення (рис. 12-14).

Зміни в заселенні VIII—IX ст., про які йшла мова раніше, знаходять пояснення в 
картині зонування попереднього періоду. На місці скупчень і щільного стикання 
ресурсних зон антських селищ на р. Соб та лівих допливах Південного Бугу у VIII—IX ст. 
знаходимо поодинокі поселення. І навпаки, в місцях, раніше мало освоєних, з’являються 
селітебні грона (напр. в районі Брацдавської Луки; рис. 12,13). Для Х-ХІ ст. спостерігаємо 
щільну мережу РЗНП, які охопили весь простір вододілу Південний Буг-Соб (рис. 14).

На окремій карті детально показана просторова картина стику сусідніх ресурсних 
зон на одній з найбільш щільно заселених ділянок південного Побужжя Х-ХІ ст. 
(рис. 15). Базуючись на отриманій картині конфігурації місцевих ресурсних зон, 
можливо підрахувати, що для життєзабезпечення поселення необхідними продуктами 
вистачало території, яка становила третину всієї площі РЗНП з умовним радіусом в 
5 км (тобто, приблизно 25 км2). Прикладами сказаному є РЗНП №№ 31,32,33 (рис. 14, 
15). В свою чергу, така щільність заселення обумовлювала значне антропогенне 
навантаження на природне середовище (тут — широколисті ліси), що, в перспективі, 
спонукало до раціоналізації та інтенсифікації господарських технологій та техніки. 
Тривале екстенсивне перелогове використання місцевих угідь мало призвести до 
винищення значних лісових масивів, вичерпання сприятливих топогеографічних і 
грунтово-ботанічних умов та зміни водно-річкового режиму. Безлісні простори, луки, 
молоді зарості чагарнику на вирубках, навколишні поля, сіножаті й смужки залишків 
дібров та трудів вже не могли захистити уличів від кочівників. Посилення дії екологі
чно-ландшафтної кризи співпало в часі з посиленням тиску печенігів, а згодом — по
ловців, які й заволоділи врешті-решт цими теренами в другій половині XI ст. Це означає, 
що в цей час лісові масиви тут, здебільшого, вже змінилися лучно-степовими 
ландшафтами. Повертаючись до періоду Х-ХІ ст., зауважимо, що місцеві палео- 
природні умови дозволили населенню вести комплексне господарство, де землеробство 
в одночасно співіснуючих його формах (підсіки, перелогу, орно-парової) разом з 
тваринництвом задовольняло основні продовольчі та енергетичні потреби населення. 
Реміснича, промислова діяльність забезпечувала мешканців знаряддями праці, 
інструментами, необхідною сировиною та їжею.

Яскраву картину такого багатогалузевого господарства дають матеріали розкопок 
двох городищ давньоруської доби, що знаходились за 10 км одне від одного. Це 
городища Червоне (№ 32 в реєстрі 3) та Сажки (№ 26) (рис. З, 14). В таблиці 2 подано 
зведені дані про результати розкопок обох НП, на яких відкрита більша частина плащі. 
Тут же відображені план-схеми умовних ресурсних зон цих НП з радіусом 5 км та

12 Умовно приймається, що всі НП співіснували в межах періоду.
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Рис. 16. Сучасна карта середньої течії Південного Бугу з локалізованими 
природно-ландшафтними та промисловими топонімами та гідронімами.

Умовні позначення : 1 -  ландшафтні; 2 -  лісові; 3 -  лучні; 4 -  болотяні; 5 -  дендрологічні; 
6 -  хвойні; 7 -  зоотопоніми; 8 -  промислово-ремісничі; 9 -  кочівницькі етноніми.

реальні, з врахуванням зонування території сусідніми зонами (рис. 14, 15, табл. 2). 
Історична доля цих поселень була різною, як, очевидно, і функції. Цікаво, що при 
однаковому характері навколишніх угідь на місці сірих опідзолених ґрунтів під 
широколистими лісами, помітні певні відмінності в еколого-господарському 
функціонуванні цих городищ13. Звернемо увагу на різницю в складі свійського стада, 
видовому складі мисливських трофеїв. Палеоботанічні матеріали виділені лише в 
Червоному і свідчать про «лісовий» характер місцевого землеробства з переважанням 
невибагливого проса, яке сіють на новинах (табл. 2) [13, с. 173]. На городищах знайдені 
численні й різноманітні переконливі свідчення залізоробного, гончарного, 
лісохімічного та низки домашніх промислів. Це залізоробні печі, горни, гончарні печі, 
шлаки, криці, сопла, господарські ями, інструменти та багато інших знахідок (табл. 2). 
Додамо, що вірогідно лімітована максимальна площа ресурсних зон для Червоного 
становила 22 км2, а для Сажків -  55 км2 (рис. 15, табл. 2).

Лісисте південне Побужжя, багате природними мінеральними сировинами, 
залізною рудою, гранітом, вапняком, вулканічним туфом, глиною і нарешті — паливом, 
було одним із визначних промислових залізо- та каменеобробних регіонів Південно- 
східної Європи протягом всього слов’яно-руського часу. Проблемам розвитку ремесла 
та промислів аналізованого регіону присвячені спеціальні роботи П. І. Хавлюка [44, 
с. 37-39; 46, с. 226-231].

13Спостереження є неповними, статистично недосконалими, але, очевидно, відбивають певні 
закономірності.
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Цікаво, що промислова спеціалізація численних поселень східного Поділля відо
бразилася на топонімічній карті регіону. Особливо ефектно вона виглядає на тлі цілого 
пласту сучасних ландшафтних, ботанічних та зоотопонімів досліджуваної території 
(рис. 16). На таку насиченість місцевої топоніміки назвами, пов’язаними з неіснуючими 
вже давно різнопорідними лісами звернув увагу ще П.С. Погребняк в 1931 р. [! 8, с. 158].

Підсумкові коментарі
Тепер, очевидно, є можливим сформулювати деякі суттєві моменти, які окреслилися 

в результаті здійсненого аналізу.
Етноплемінний, етнокультурний розвиток середньої течії Південного Бугу V- 

XIII ст. не був одноманітним і безперервним, хоча й протікав за участю різних гілок та 
груп східного слов’янства. На наш погляд, порівняння систем заселення, їх обрисів, 
потенціалу та мікроособливостей свідчить, що єдиної традиції заселення й 
господарського освоєння тут не було. Кожну чверть тисячоліття, починаючи з середини 
І тис. н.е., основний масив населення східного Поділля змінювався.

Історія уличів та їх переселення є одним з найцікавіших і одночасно -  загадкових 
сюжетів в історії східнослов'янських племен. Очевидно можливо твердити, що досить 
швидка міграція сталася до середини X ст. і проходила через смугу масивів 
широколистих лісів від Подніпров’я і Потясминня до Південного Бугу та Подністров’я. 
Такий лісовий шлях був більш безпечним і привів уличів до своєрідного лісового 
«острова» на східному Поділлі. Тут не було потреби кардинально змінювати життєвий 
та господарський устрій, що склався в умовах дубово-грабових лісів на лесових 
вершинах і заплавах Подніпров’я. Чи не звідси йде відоме літописне «...седяху бо по 
Бугу и по Днепру...» [17, т. 2, стовп. 9]. Вплив несприятливих зовнішніх обставин (набіги 
кочівників, тиск київської князівської адміністрації) та неминучі при переселенні місцеві 
проблеми сформували своєрідну систему заселення уличів. Значне переважання 
городищ над іншими типами поселень, а також своєрідна, іноді не зовсім зрозуміла 
топографія городищ свідчать про реальну загрозу, яку відчували переселенці, змушені 
швидко будувати укріплення (див. напр.: [10, с. 10]). Схоже, що часу і досвіду в освоєнні 
території бракувало, чого не було б, коли місцева традиція розвивалася довго і без 
перерв. Виявилося, що й тут, на Південному Бузі, уличі не змогли закріпитися остато
чно, хоча, за висновком М. С. Грушевського, «на колонізаційній [степовій — А.Т.] 
території наші племена могли залюдняти величезні простори, але зрідка, не густо і 
потім під натиском кочових орд стягатися в більш безпечних частях своєї території» 
[7, т. 1, с. 205]. В історичній літературі панує аргументована думка, що в другій половині 
XI ст. улицька осілість була зметена половецькою навалою [43, с. 173; 47, с. 24]. Не 
заперечуючи цього, можемо припустити, що глибинна внутрішня причина запустіння 
південного Побужжя цілком імовірно криється в дії екологічних чинників. Щільне 
скупчення заселення та екстенсивна експлуатація лісового «острова» без змін 
традиційних способів господарювання, не тільки могли підірвати природний 
виробничий ресурс цього утворення, але й зробити його прозорим для кочовиків 
внаслідок штучної антропогенної еколого-господарської кризи.

Саме в цих драматичних і одночасно показових подіях слід вбачати значення спроб 
заселення східного Поділля в історії східного слов’янства і давньоруської держави. 
Спроба закріпитися в зоні лісостепу антів та уличів навіть в області лісового масиву 
виявилася невдалою. Пам’яткою чого залишилися численні городища «... й суть гради 
их й до сего дни...» [17, т. 38, c. 14]. Можливо, що екологічний фактор зіграв у цій 
невдачі значну роль, оскільки існування в Лісостепу вимагало не тільки організації 
військового захисту, але й відповідної специфічним умовам господарської аграрної
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Таблиця 1
Зведена інформація про археологічні пам’ятки східного Поділля V-XIII ст., 

залучені до аналізу, та рівень їх дослідженості.

Періоди V-VII ст. VJII-IX ст. Х-ХІ ст.

Всього

Можлива племінна 
належність Анти Уличі (? )  

Анти (?)
Уличі

Археологічні культури Пеньківка + 
Празька

Луки-
Райковецької

Давньоруська

к-сть % від 
всіх НП

к-сть % від 
всіх НП

К-СТЬ
% від 

всіх НП

П
ло

щ
а

К іл ь к іс т ь  н ас е л ен и х  
п у н к т ів  н а  о с н о в і арх . 
п а м ’я т о к

85 100 32 100 77 100 194-204

К іл ь к іс т ь  Н11 з 
в и з н а ч е н о ю  п л о щ е ю

83 97 29 9 0 51 66 163

Д іа п а з о н и  р о зм ір ів  п л о щ і 
в га

0 .2 5 -3 0
0 .4 
30

0 .0 6 -2 4

К
у

л
ьт

у
р

н
и

й
 ш

ар

К іл ь к іс т ь  Н П  з 
в и зн а ч е н о ю  п о т у ж н іс т ю  
к у л ь т у р н о г о  ш ар у

62 73 22 6 9 2 0 26 104

П о ту ж н ість  культ, ш ару , м: 
0 .3 -1  

0 .2  
>0.1

11
21
68

18
32
5 0

54
12
34

Я5*

t

К іл ь к іс т ь  Н І І з 
в и зн а ч е н и м  п о р яд к о м  
р іч к . д о п л и в у

83 97 28 9 6 60 78 171

Є -5

§ !0  * 
аML
1

К іл ь к іс т ь  с е л и щ  3 
в и зн а ч е н и м  т и п о м  т о п о г р . 
п о л о ж е н н я

77 9 0 28 87 105

К іл ь к іс т ь  с е л и щ  3 
в и зн а ч е н о ю  е к с п о зи ц іє ю

77 9 0 23 72 10 83 ПО

К іл ь к іс т ь  Н П  з 
в и зн а ч е н и м  ф у н т о в и м  
о т о ч е н н я м  
(в  Р З Н П  г =  5 к м )

85 100 з о 94 73 95 188

Д
ж

ер
ел

ьн
а 

б
аз

а

К іл ь к іс т ь  арх , п а м ’я т о к , 
о п и с а н и х  в зв іт ах

12 14 12 37 14 18 38

К іл ь к іс т ь  арх . п а м ’я то к , 
н а  я к и х  п р о в о д и л и с ь  
р о зк о п к и

12 14 8 25 9 12 29

К іл ь к іс т ь  ар х . п а м ’я т о к  
з о х о р о н н и м и  п а с п о р та м и

80 94 25 78 5 2 67 157

К іл ь к іс т ь  арх . п а м ’я т о к , 
п о д а н и х  в с т а т т я х  
П .І .Х а в л ю к а

1974 -29
1974

4
1969-41 74

технології та системи заселення. На відміну від спустілої середньої течії Південного 
Бугу, яка стала кочів’ям, чорноземні степові верхів’я Південного Бугу, Згару, Случі, 
Тетерева активно заселюються в кінці X II— на поч. XIII ст. Нова болохівська 
колонізація лісостепу наче врахувала невдалий досвід уличів, а болохівці стали чи не 
найпершим і масовим населенням справжнього українського лісостепу з розвиненим 
спеціалізованим сільським господарством [35, с. 55-56; 37, с. 9,14]. Але катастрофічні 
події середини XIII ст. змели і цей осередок лісостепового залюднення. Тільки в ли
товський період тут постала вже дійсно безперервна осілість [47, с. 25].
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Таблиця 2

Порівняльна характеристика давньоруських городищ Х-ХІ ст. Червоне та Сажки

Червоне № 32 Сажки № 26

Площа городища в га 
Хронологія загибелі 
за П.І. Хавлюком 
Розкрито площі пам'ятки 
Сезони досл.: кількість, роки 
Площа зонованої рес. зони від 
повної площі умовної зони з : 
r - 5 км = і 00%

0.75-1, «посад»

X ст.

3/5
8:67,71,80,81,87, 88, 89,91

22 км"

0.5-1, 6-2-2, «посад» 

перша половина XI ст. 

5/6
10:70,71,72-78,80 

55 км2
Плани ресурсних зон 

М 1: 200 000 
Умовні позначення: 

грунти:
сірі ОП1ДЗОЛЄН1
темно-сірі опідзолені 
ясно-сірі опідзолені

\
потенційні кордони 

сусідніх РЗНП з r = 5 км
ф

Палеоботанічні залишки:

1. дерева

2. культурні рослини (кільк.
випадків знахідок)_________

дуб: вугілля, деревина, 
березові: кора і коробки 

просо-11, пшениця-6, жито-3, 
______ горох-4, віка-1______

дубові колоди

Остеологічні рештки :

1. кінь
2. ВРХ
3. свиня
4. коза, вівця
5. собака
6. курка

Остеологічні рештки :
1. вовк
2. бобер
3. благородний олень
4. косуля, олень
5. кабан
6. риба_________________

свійські твар, (кільк. ос.)

17
13

1
2

дикі тварини
1
1
і

11
7
З
1

2
1
1

«блешня»
Промислові артефакти :

господарчі ями 
залізоробні печі, горни 
криці, шлаки, сопла 
гончарні печі, майстерні 
дьогтярні, смолокурні_____

161
З печі, 10 горнів

+
З печі

76
З печі

+
5 печей, 1 майстерня 

+ ■
Аграрні знаряддя, комплекс серпи, коси, «шалаші» лемех, чересло
Демографічні дані 105 кіст. »200 осіб *50 

сімей
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Ч им ало проблем залиш илося поза предметом наш ого аналізу, чимало нових 
питань постало вперше. Значних коректив, уточнень, нових досліджень потребують 
самі пам’ятки південного Побужжя. Потрібні мікрорегіональні дослідження і введення 
до п овн оц ін н ого  н ау ко во го  об ігу  всіх наявних дж ерел. Н ові п алеоекологічн і, 
демографічні проблеми, просторовий підхід вимагають і нових методик. Дуже цікавим 
нам видається порівняння картини заселення та освоєння східного Поділля слов’яно- 
руської доби з іншими сусідніми регіонами південної Русі. Але це вже тема іншої роботи.
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Пояснення скорочень і умовних позначень, які зустрічаються в реестрах 
Типи топографічного розташування
I -  2 - заплави
II - 1, 2, 3 - відокремлені
II - 4 - частково відокремлені
I I -  5 - не відокремлені
Опис типів грунтів, позначених № №  1-9, подано на рис. 10 
Опис порядків допливу подано в тексті

Типи пам’яток:
Пос - селище
Г - городище
пд - посад
У графі “Звіти П. І. Хавлюка” позначено дві останні цифри року. Знак “+ ”означає наяв

ність.

Tomashevsky А.Р.

ESSAY OF HISTORY AND ECOLOGY OF EAST PODILLYA‘ 
SETTLEMENT DURING SLAVIC - OLD RUSSIAN AGE

All basic stages of the spatial analysis are submitted. Occuring at different times models of 
settlement systems are constructed, settlements hierarchy is shown. The setting pattern restored 
in its environmental and political conditions. At regional and microregional levels the site 
catcrnent analysis is spent. Ecology and the economy of the populations systems coordinated 
to dynamic changes of ethnic-cultural, military and political conditions in East Podillya.
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