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9ВИПУСК 2

Проаналізовано закономірності просторо-
вого поширення небезпечних морфодинаміч-
них процесів в межах комплексної пам’ятки 
природи, історії та культури «Стільське». Ок-
реслено чинники і передумови інтенсивного 
розвитку екзогенних процесів. Розглянуто 
особливості поширення і прояву ерозійних, 
зсувних, обвально-осипних, карстово-суфозі-
йних, біогенних та антропогенних процесів в 
межах Стільського господарства та його око-
лиць. Систематизовано наслідки розвитку не-
безпечних морфодинамічних процесів. Ство-
рено серію карт і моделей, які відображають 
особливості прояву руйнівних процесів.

Ключові слова: ерозія, структурні зсуви, 
морфодинамічні процеси, екзогенні процеси, 
ендогенні чинники, геоморфологія, рельєф, 
карстово-суфозійні форми, тектонічні рухи, 
яр, балка, розмив, схили підмиву, мінеральні 
ресурси, водні ресурси, екологічний стан.

Постановка проблеми. На основі прове-
дених польових конструктивно-географічних 
досліджень в межах комплексної пам’ятки 
природи, історії та культури «Стільське», спря-
мованих на виявлення особливостей геологіч-
ної і гідрогеологічної будови та властивостей 
рельєфоутворювальних відкладів, кліматич-
них і гідрологічних умов, а також аналізу ае-
рокосмічних знімків визначено спектр сучас-
них морфодинамічних процесів. Він охоплює 
шість видів процесів [Ковальчук, 2006]:

• ерозійні (площинна (схилова) ерозія; яр-
кова (лінійна) ерозія; руслова ерозія); 

• зсувні (структурні зсуви, зсуви у пухких 
відкладах, зсуви-спливи);

• обвально-осипні (приурочені до ділянок 
розвитку донної і бічної ерозії); 

• карстово-суфозійні (розчинення, вилуго-
вування та провалювання земної поверхні);

• біогенні (вітровальні, заболочування, під-
топлення тощо); 

• антропогенні (розроблення родовищ 
піску, будівельного каміння, утворення 
нових від’ємних і додатних форм рельєфу, 
прокладання та експлуатація доріг тощо).
У рамках проекту «Розробка та впрова-

дження заходів, спрямованих на збереження 
природно-історичного середовища комплек-
сної пам’ятки природи місцевого значення 
«Стільська» включно з основним її компонен-
том – городищем ІХ–ХІ століть» нами здійс-
нено оцінювання сучасного стану пам’ятки, 
зокрема визначено ступінь ураження природ-
но-історичного середовища небезпечними 
морфодинамічними процесами, встановлено 
причини, чинники та умови прояву руйнів-
них процесів, здійснено прогнозування змін 
стану природно-історичного середовища та 
обґрунтування системи заходів, спрямова-
них на оптимізацію стану пам’ятки, захисту 
об’єктів історичного середовища від руйнів-
ного впливу морфодинамічних процесів. Зу-
пинимося на основних моментах конструк-
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тивно-географічного дослідження проблем 
розвитку морфодинамічних процесів.

Чинники інтенсивного розвитку мор-
фодинамічних процесів. Екзогенні процеси 
розвиваються на тлі активного впливу ен-
догенних чинників – висхідних і низхідних 
неотектонічних рухів та горизонтальних 
переміщень блоків літосфери [Досліджен-
ня..., 2005]. Про активний розвиток рельєфу 
і вплив на нього диференційованих неотекто-
нічних рухів свідчить домінування випуклих 
схилів, що в геоморфології ідентифікується з 
висхідним розвитком рельєфу [Пенк, 1961], 
а отже, й зростанням потенціалу денудацій-
них процесів та неминучим їхнім активним 
розвитком і негативним впливом на земну 
поверхню, ґрунти, сучасні та історичні госпо-
дарські об’єкти і споруди.

Форми рельєфу, створені екзогенними 
процесами, поділяються на активні (діючі) та 
пасивні (стабілізовані, неактивні). До актив-
них належать ті з них, на поверхні яких немає 
рослинного покриву або він порушений ек-
зогенними процесами чи пригнічений їхнім 
впливом. До пасивних належать форми, які 
не змінюють своєї морфології і розмірів, за-
кріплені рослинним покривом, не створюють 
загрози сусіднім формам рельєфу, господар-
ським чи історико-культурним об’єктам.

Загалом, активність процесів оцінюють за 
такими показниками: кількістю новоутворе-
них за період часу форм рельєфу на одиниці 
площі, часткою активізованих форм рельєфу 
на одиниці площі досліджуваної території або 
річкового басейну, збільшенням частки площ 
досліджуваної ділянки, для яких ступінь за-
грози руйнування небезпечних процесів зріс 
та ін. У конструктивно- географічних дослі-
дженнях використано усі зазначені показники.

Інтенсивність морфодинамічних процесів 
найчастіше визначають такими способами: 
порівнянням одномасштабних топографічних 
карт, аерофотознімків і космознімків, які відо-
бражають географічне розташування, розміри 
та морфологію досліджуваних форм рельєфу, 
а через ці показники і темп розвитку екзоген-
них процесів, відповідальних за зміни морфо-

логії й розмірів тих чи інших форм рельєфу; 
закладанням відповідних реперів на активних 
формах рельєфу та періодичним вимірюван-
ням їхньої висоти чи відстані від брівок тих 
форм, які активно змінюють свої розміри – 
глибину, ширину, об’єм, площу; повторним 
фотографуванням активних форм з одного ба-
зису знімання та порівнюванням різночасових 
фотографій; стаціонарними і напівстаціонар-
ними методами та методами польового кар-
тографування; методами математичного мо-
делювання і прогнозування. У дослідженнях 
морфодинамічних процесів використано пер-
ший, третій і п’ятий методи. У майбутньому 
слід закласти мережу реперів та здійснювати 
моніторинг інтенсивності розвитку найбільш 
активних екзогенних процесів.

Виконане дослідження стану рельєфу, ана-
ліз поширення активних його форм, отримані 
оцінки інтенсивності розвитку морфодина-
мічних процесів дають підстави констатува-
ти, що головними причинами високої актив-
ності ерозійних, зсувних, обвально-осипних, 
карстово-суфозійних форм рельєфу та інтен-
сивного розвитку процесів виступають такі 
передумови [Геоекологічне..., 2010]:

1) сприятлива для їхнього розвитку гео-
логічна будова (літологічний склад порід та 
властивості, характер залягання), гідрогео-
логічні умови (перешарування добре філь-
трувальних порід і водотривів, особливості 
інфільтрації вод, градієнти напору тощо), клі-
матичні чинники (значна кількість опадів, їх-
ній нерівномірний розподіл за сезонами року, 
сприятливий для розвитку карсту темпера-
турний режим тощо);

2) висхідний характер та значна швидкість 
сучасних тектонічних рухів;

3) високий ерозійний потенціал рельєфу. 
Зокрема, глибина вертикального розчлену-
вання коливається в межах від 5–15 м/0,04 км2 
до 62–76 м/0,04 км2, тобто є дуже вели-
кою (рис. 1). Густота горизонтального роз-
членування також є здебільшого високою 
(24 % території мають густоту ярів, балок і 
річок понад 0,4 км/0,04 км2, тобто більшу за 
щільність горизонтального розчленування 
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гірських територій (рис. 2). Крутизна схилів 
теж є доволі високою: переважають схили 
крутизною 0–5º, 12–25º і 5–12º;

давнє, різнопрофільне, тривале й доволі 
інтенсивне використання земельних угідь, 
лісових та водних ресурсів. Рівень сільсько-
господарської освоєності Бібрсько-Стіль-
ського горбогір’я перевищує 52 %.

Розглянемо закономірності просторового 
поширення, масштаби, тенденції, і наслідки 
подальшого розвитку небезпечних морфоди-
намічних процесів у районі дослідження.

Ерозійні процеси. Ділянки інтенсивного 
розвитку цих процесів розташовані у серед-
ніх і верхніх частинах найбільших яркоподіб-
них долин водозбірних басейнів струмків За-
тінок і Химина Долина. У середніх частинах 
цих форм сліди інтенсивного розмиву про-
стежуються, зазвичай, одразу нижче від пере-
падів у днищах долин, зумовлених виходами 
потужної (біля 4 м) верстви миколаївських 
пісковиків неогену. Ці відтинки долин виді-
ляються значною глибиною врізу (до 8–10 м) 
та стрімкістю схилів, а також порівняно знач-
ним похилом вузького дна, яке часто «зава-
лене» масами пухких і скельних порід, що 
сповзли чи обвалились зі схилів. Зазначені 
ділянки долин і розташовані вище від них 
перепади зображені на карті сучасних морфо-
метричних процесів (рис. 3). Їм відповідають 
яркоподібні долини зі слідами свіжого розми-
ву, які розташовані нижче від перепадів.

Яри приурочені до стрімких (крутизна 
до 40) берегів (схилів) довжиною від 300 до 
800 м древніх форм лінійної ерозії або річок. 
Глибина ярів коливається від 2 до 15 м і біль-
ше, а ширина від 2 до 20–30 м. Вони характе-
ризуються порівняно невеликою водозбірною 
площею (0,011–0,113 км2). Такі яри класифі-
ковані як берегові [Ковальчук, 1997].

Про інтенсивний розвиток ерозійних про-
цесів у середніх частинах великих яркоподіб-
них долин свідчать схили цих форм, позбав-
лені ґрунтово-рослинного покриву, локально 
розвинені свіжі донні врізи та зв’язані з ними 
невеликі конуси винесення, розташовані у 
місці виположення повздовжнього профілю 

долин. Локальний розвиток донних врізів зу-
мовлений впливом активних гравітаційних 
процесів, які спостерігають на схилах долин, 
про що свідчать значні маси гірських порід, 
знесені у днище долини з прилеглих схилів, 
невеликі загати й перепади, які з часом роз-
миваються водотоком.

На схилах цих відтинків яркоподібних до-
лин простежуються також зсувні, обвальні та 
осипні процеси, які визначають локалізацію 
бокової ерозії, оскільки місцеве нагромад-
ження мас порід біля підніжжя «активного» 
схилу призводить до зміщення водотоку у 
протилежний бік та до локального підмиван-
ня (підрізання) цього схилу. Наслідком під-
мивання є активізація гравітаційних процесів 
уже на «підрізаному» схилі. Отже, обидва 
процеси, ерозія глибинна і бокова та гравіта-
ційні процеси взаємопов’язані й активізують 
один одного.

Розвитку ерозійних процесів на зазна-
чених ділянках долин сприяє літологічний 
склад неогенових і палеогенових порід, що 
залягають нижче від верстви стійких щодо 
розмиву миколаївських пісковиків неогену. 
Виразні сліди свіжого розмивання виявлені 
також на відтинках окремих яркоподібних 
долин, що розташовані вище від перепадів. 
Переважає тут не глибинний розмив, а бо-
кова ерозія. Засвідчують це незакріплені й 
слабо закріплені рослинним покривом схи-
ли підмиву, характерні для цих долин. Слі-
ди врізання, простежені у днищах окремих 
долин, свідчать про низькі темпи розвит-
ку глибинної, у тім числі регресивної ерозії 
[Ковальчук, 1997].

Інша форма прояву сучасних ерозійних 
процесів пов’язана із зародженням розвитком 
ерозійних врізів, приурочених до оборонних 
валів, що розміщені на схилах; виникненню 
і розвитку таких форм сприяє концентрація 
водного потоку. На досліджуваній терито-
рії виявлено чотири активні форми даного 
типу – одну вимоїну і три короткі яри. Усі 
врізи розташовані на продовженні ровів, які 
супроводжують вали городища. Зовнішній 
вигляд цих форм і різний ступінь закріплення 
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рослинністю їхніх схилів свідчать про те, що 
вони перебувають на різних стадіях розвитку 
і характеризуються різною активністю. Ак-
тивні форми розташовані у верхів’ї Химиної 
долини. Тут оборонний рів розташований під 
кутом до падіння схилу, тому перехоплює й 
концентрує поверхневий стік з порівняно ве-
ликої його площі.

Під час аналізу небезпеки розвитку лі-
нійної ерозії варто враховувати експозицію 
схилів. Сніговий покрив значно швидше руй-
нується на схилах південної експозиції. На 
пологих схилах cнігу нагромаджується біль-
ше, ніж на крутих. Стрімкі схили промерза-
ють на більшу глибину й весною не здатні 
вбирати талі води, тому часто на них мож-
на спостерігати активний розмив верхнього 
шару ґрунту. Стік талих вод залежить від за-
пасів води у сніговому покриві, інтенсивності 
сніготанення і різниці у промерзанні ґрунту 
на схилах північної та південної експозицій. 
Експозиція схилу суттєво змінює попадання 
сонячної радіації і тепла на поверхню ґрунту. 
Південні і північні схили відносно дії соняч-
ної радіації відрізняються на 25–30 %, тому 
інтенсивніший стік простежується на схилах 
південної експозиції [Скородумов, 1973]. На 
досліджуваній території яри розвиваються, 
головно, на схилах південної, південно-схід-
ної та західної експозиції. Їхня довжина змі-
нюється від 0,07 до 0,32 км, а довжина ярів, 
які розміщені на схилах північної експозиції, 
коливається від 0,03 до 0,2 км [Геоекологіч-
не..., 2010].

Безпосереднім кліматичним чинником 
ерозії є опади, загальна кількість яких коли-
вається від 450 до 778 мм за рік [Ковальчук, 
Симоновська, Іванов, Андрейчук, 2006]. Про-
тягом кожного десятиріччя простежуються 
три-чотири максимуми і три-чотири мінімуми 
у режимі опадів. Найбільша кількість опадів 
припадає на травень–липень. Головна кіль-
кість опадів випадає у вигляді дощу і злив у 
теплий період року. У районі досліджень про-
тягом року в середньому випадає один-два 
дощі з шаром 30 мм опадів. Під час зливових 
дощів вода не встигає просочитися, значна її 

частина збігає по поверхні схилу, змиваючи 
ґрунт. Для сучасних ерозійних форм характер-
ний свіжий розмив днища і схилів, що свід-
чить про їх швидкий розвиток, зокрема, ріст у 
довжину, ширину і глибину, а це значно впли-
ває на збереження історико-архітектурного 
об’єкта. Тому здійснено розрахунок потенці-
алу лінійного росту ярів, які безпосередньо 
можуть впливати на Стільське городище.

Прогноз максимально можливої довжини 
ярів, тобто розрахований математичним спо-
собом потенціал, дає відхилення від реаль-
ної ситуації ураження ярами схилів долин-
но-балкової мережі. Розрахунок потенціалу 
росту ярів виконувався на підставі аналі-
зу топографічних карт масштабу 1 : 10 000 
(рис. 4). Як об’єкт прогнозування виступали 
яри довжиною більше 25 м, які виникли й 
розвиваються в межах виражених водозбо-
рів. Потенціал лінійного росту розраховано 
на прикладі восьми ярів і двох яркових сис-
тем, де кожен відросток можна вважати окре-
мим самостійним яром. Потенціал лінійного 
росту розраховано для 17 ерозійних форм, 
які значною мірою впливають на сучасний 
стан схилів та об’єкти історичного середови-
ща Стільського городища. Залежно від гли-
бини вертикального розчленування, довжини 
і крутизни схилів, типу відкладів, характеру 
рослинного покриву, виду природокористу-
вання, типу ярів і стадії їхнього розвитку, по-
тенціал лінійного росту ерозійних форм змі-
нюється від 152 до 300 м [Геоекологічне…, 
2010]. Аналіз морфології схилів та ярів, 
розрахованого потенціалу їхнього лінійного 
росту дає підстави стверджувати: всі дослі-
джувані лінійні ерозійні форми перебувають 
на різних стадіях вироблення профілю рів-
новаги. Яри довжиною 80–260 м на довгих 
(330–600 м і більше) схилах, де потенціал 
лінійного росту значно перевищує 150 м, а 
середні показники становлять 235 м, дуже 
насторожують. Такі яри можуть мати велику 
активність лінійного росту і в разі сприятли-
вого поєднання природних та антропогенних 
чинників створюють небезпеку для руйну-
вання історико-археологічних об’єктів.
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ярів (300 м) отриманий для яру № 3, який 
розміщений на схилі південної експозиції на 
віддалі близько 200 м на схід від Стільська. 
Потенціал лінійного росту яру № 13, розмі-
щеного у верхів’ї струмка Затінок, становить 
лише 198 м, але в майбутньому ця ерозійна 
форма може прорізати вододіл. Така ж си-
туація простежується на ярах № 11, 12 і 16. 
Результати виконаного аналізу дають змогу 
стверджувати, що яр № 6 (водозбір струмка 
Затінок) та яри № 1а і 2 (водозбір струмка 
Химина Долина) є найнебезпечнішими для 
історико-археологічних об’єктів Стільського 
городища, оскільки темп їхнього розвитку є 
досить високим [Ковальчук, Симоновська, 
Іванов, Андрейчук, 2006].

Зсувні процеси. Оцінку інтенсивнос-
ті зсувних процесів виконують за ступенем 
ураження території зсувами, який обчислю-
ють відношенням числа зсувів до площі до-
сліджуваної ділянки. Цей показник значною 
мірою залежить від морфології рельєфу, гео-
лого-гідрогеологічних умов, темпів розвитку 
ерозійних процесів та діяльності людини.

Найвищим рівнем інтенсивності зсувних 
процесів характеризується верхів’я струмка 
Химина Долина, дещо меншою – верхня ча-
стина долини струмка Затінок (див. рис. 3). 
Сучасні зсувні процеси, які загрозливі для 
історико-археологічних об’єктів Стільсько-
го городища, проявлені в існуванні активних 
циркоподібних зсувів та дрібніших зсувних 
форм, які називають опливинами та осовами. 
Циркоподібні зсуви приурочені до глинистих 
відкладів палеогену, які виконують роль во-
дотриву. Вони трапляються там, де палеоге-
нові глини розчленовані яркоподібними врі-
зами. Часто зсуви розташовуються попарно, 
один навпроти іншого, по різних боках цих 
долин, зрідка їх можна бачити у верхів’ях до-
лин [Геоекологічне..., 2010].

Активні зсуви характеризує наявність 
незакріплених або слабозакріплених рос-
линністю стінок відриву; поверхня зсувного 
тіла розбита тріщинами на окремі блоки й є, 
зазвичай, виразно нерівною, східчастою чи 

горбистою. Проведені дослідження засвід-
чили, що більша частина обстежених зсувів 
показує ознаки сучасної активності. Найчас-
тіше активним є не увесь зсув, а його ділянка, 
яку можна розглядати як окрему зсувну фор-
му. Стабілізовані (давні) зсувні форми мають 
закріплені рослинним покривом, у тім числі 
деревною рослинністю, стінку відриву. Для 
них характерна вирівняна плоска поверхня 
тіла зсуву, більшою чи меншою мірою забо-
лочена. Про давність зсувної форми свідчать 
болотні відклади (торфи), нагромаджені на 
дні зсувного цирку.

Активні зсуви руйнують об’єкти істо-
ричного середовища, а в багатьох місцях 
створюють загрозу руйнування історичної 
і природної спадщини. Частина зсувів, роз-
ташованих на значній відстані від оборон-
них споруд городища, поки що не загрожує 
цим об’єктам. Особливу небезпеку станов-
лять два «парні» зсуви, розміщені у верхів’ї 
Химиної Долини.

Опливини, виявлені на дослідженій те-
риторії, є дрібними зсувами-спливами, вони 
приурочені здебільшого до схилів глибоких 
яркоподібних долин. Утворились внаслідок 
насичення водою приповерхневих пухких 
відкладів схилів, часто підмитих в основі во-
дотоком. Зазначена особливість формування 
опливин зумовлює їхній зв’язок з ділянками 
активізації руслових процесів (бокова ерозія) 
та яркової ерозії. Осови, на відміну від опли-
вин, захоплюють корінні породи й тому, за-
звичай, містять брили скельних порід.

Усі опливини та осови є недавно утворени-
ми, свіжими формами. Кількість таких утво-
рень є значною. На карті ж зображені лише 
окремі, вибрані форми, найбільші за розміра-
ми. Формування опливин та осовів супрово-
джує не лише ерозійні, а й зсувні та опливні 
процеси, якщо вони призводять до форму-
вання достатньо стрімкого схилу. У верхніх 
частинах даних зсувних форм, на їхніх ого-
лених стінках відриву, проходять обвальні та 
осипні процеси. Незакріплені рослинністю 
схили опливин та осовів можуть виступати 
місцями зародження нових яркових форм.
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як опливання – порівняно повільний процес, 
спричинений надмірним зволоженням верх-
нього шару пухких відкладів. На території 
городища геологічні ознаки цього процесу 
добре виражені (стрімкі, місцями з виходами 
корінних порід, стінки відриву та розташова-
ні нижче від них заболочені сходинки). Вони 
поширені у місцях роззосереджених виходів 
підземних вод неогенового водоносного го-
ризонту. Переміщення приповерхневих по-
рід відбувається тут по поверхні водотривких 
палеогенових відкладів. Попри те, що опли-
ванням захоплена товща порід, які складають 
напливну сходину, з часом над нею внаслідок 
«підкопування» вищележачого схилу форму-
ється крутий уступ, що нагадує стінку відриву 
циркоподібних зсувів. Свідченням сучасної 
активності цього процесу виступають незакрі-
плені та слабозакріплені рослинним покри-
вом схили, що розташовані вище напливних 
сходин. Опливання за сучасних умов розвитку 
рельєфу не створює реальної загрози існуван-
ню історико-археологічних об’єктів, але є по-
тенційно небезпечним у західній частині пів-
денного схилу долини струмка Затінок.

Обвально-осипні процеси. Вони тісно 
парагенетично пов’язані з ярковою ерозією і 
є невід’ємною складовою активного розвит-
ку ярів. Поширені ці процеси здебільшого 
на схилах ярів та приурочені до ділянок ак-
тивного розвитку донної і бічної ерозії. Під-
мивання схилів і бортів ярів та поглиблення 
їхнього дна призводять до втрати стійкості 
порід у відкосах та їхнього руйнування. Важ-
ливу роль при цьому відіграє специфічна трі-
щинуватість масивів порід, які прилягають 
до ярів. Наявність тріщин розвантаження, що 
простягаються вздовж брівок, сприяє обвалю-
ванню відділених ними блоків порід. Значний 
вплив на активізацію цього процесу має та-
кож механічна суфозія, розвиток якої знижує 
стійкість масиву порід у відкосі. Уламковий 
матеріал унаслідок обвалювання відкосів, на-
громаджено на дні ярів й часто утворює зага-
ти, які сприяють активізації донної ерозії (у 
разі прориву загати).

Кількісна оцінка інтенсивності обваль-
но-осипних процесів потребує спеціальних 
стаціонарних досліджень, які поки не прове-
дені. Якісну оцінку швидкості розвитку цих 
процесів ми наводимо на підставі аналізу 
об’ємів уламкового матеріалу, накопиченого 
у днищах ярів, кількість якого пропорційна 
інтенсивності розвитку процесу. За цією оз-
накою у межах пам’ятки природи виділяють 
два типи ділянок: високої і низької інтенсив-
ності обвально-осипних процесів. Ділянки 
високої інтенсивності тяжіють до верхів’їв 
ярів, низької – до їхніх задернованих середніх 
та нижніх частин (див. рис. 3). Найактивні-
шими ці процеси є в долині струмка Затінок 
та на схилах його допливів. Розвиток обваль-
но-осипних процесів, який простежується в 
активних яркових формах, зумовлює значне 
за масштабами руйнування оборонних спо-
руд городища і потребує вживання заходів 
щодо його стабілізації.

Карстово-суфозійні процеси. Інтенсив-
ність розвитку карстово-суфозійних процесів 
визначає загальну стійкість рельєфу терито-
рії. Її оцінюють, зазвичай, за кількістю ново-
утворених поверхневих форм карсту, які ви-
никають на певній території за одиницю часу. 
Отримання кількісної оцінки цього показни-
ка супроводжується певними труднощами, 
які пов’язані з необхідністю ведення режи-
мних спостережень за їхньою динамікою. 
Враховуючи те, що проведені у рамках проек-
ту дослідження характеризують лише певний 
часовий зріз, то на їхньому підґрунті можна 
отримати лише якісну характеристику інтен-
сивності розвитку цього процесу. Для такої 
оцінки ми використали не лише новоутворені 
поверхневі форми карсту, а й загальну кіль-
кість цих форм, зафіксованих на досліджува-
ній території. Також враховували результати 
вивчення морфології форм карстового рельє-
фу та показники їх активності (ступінь задер-
нованості, характер рослинного покриву, на-
явність активних понорів тощо).

Сучасні карстові та суфозійні процеси на 
території Стільського городища тісно пов’я-
зані між собою. З огляду на це є сенс розріз-
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няти суфозійно-карстові і власне суфозійні 
процеси. Суфозійно-карстові процеси розви-
ваються у товщі багрянкових вапняків, ши-
роко розповсюджених на ділянці досліджен-
ня. Особливості поширення поверхневих 
карстових форм (приуроченість карстових 
лійок до периферійних частин й відносно 
понижених, сідловинних ділянок вершинних 
поверхонь платоподібних піднять та розта-
шування їхнього уздовж певних відносно 
прямих ліній) свідчать про те, що головними 
чинниками інтенсивного розвитку суфозій-
но-карстового процесу у природних умовах 
виступали: наявність і потужність глинистих 
відкладів косівської світи, що залягають на 
закарстованих породах; тріщинуватість ба-
грянкових вапняків і залягаючих нижче від 
них піщаних відкладів.

Вивчення тріщинуватості вапняків, які 
зрідка відслонюються у днищах поверхневих 
карстових форм, та значно краще відслоне-
ного нижчележачого горизонту грубовер-
ствуватих пісковиків засвідчило існування 
відкритих і заповнених вертикальних тріщин 
різної, іноді значної (понад 20–30 см) ширини 
[Геоекологічне..., 2010]. Широкі вертикальні 
тріщини пронизують усю товщу грубовер-
ствуватих пісковиків, розбиваючи її на окремі 
блоки. Напрямки простягання тріщин, вияв-
лених у товщі вапняків і пісковиків неогену, 
різні. Найчастіше у відслоненнях траплялись 
тріщини субширотного й субмеридіального 
простягання.

Головна роль тріщин у розвитку карсто-
вого процесу наочно проявлена в наявності 
глибоких канавоподібних заглибин (карсто-
вих щілин), виявлених на ділянках неглибо-
кого залягання вапняків. Відкриті та частково 
заповнені тріщини з аналогічними пустота-
ми карстового походження (вертикальними 
і горизонтальними карстовими каналами) 
є головними шляхами порівняно швидкого 
переміщення підземних вод і забезпечують 
інтенсивний розвиток підземної ерозії (суфо-
зії). Про активність цього процесу свідчать 
суфозійні канали, виявлені у піщаних від-
кладах миколаївських верств і приповерхне-

вих лесоподібних породах, а також щілини, 
приурочені до тріщин відзначеного вище 
від горизонту грубоверствуватих пісковиків. 
Його активність засвідчують також й сліди 
вмивання прогумусованого матеріалу – «гу-
мусові затьоки», зафіксовані у тріщинах, що 
розбивають горизонт грубоверствуватих піс-
ковиків, відслонених у верхніх частинах схи-
лів яркоподібних долин.

Аналіз отриманих даних показує, що сту-
пінь ураження території карстовими формами 
є неоднаковим, тобто інтенсивність розвитку 
процесу на різних ділянках суттєво відріз-
няється. Найвища інтенсивність розвитку 
процесів простежується у верхів’ях струмка 
Затінок та Химина Долина (див. рис. 3). Ці ді-
лянки характеризуються найвищим ступенем 
загрози руйнування об’єктів історичного та 
природного середовища.

Яскравим проявом сучасної активності су-
фозійно-карстового процесу на території горо-
дища та його околиць виступають передусім 
морфологічно молоді карстові лійки – стрімко-
схилові заглибини лійко- і чашеподібні форми. 
У днищах таких форм часто можна побачити 
отвір водовідвідного каналу (понору). Морфо-
логічно молоді карстові лійки іноді розташо-
вані всередині давніх карстових заглибин, які 
на карті сучасних процесів відзначені як онов-
лені лійки. З-поміж молодих карстових форм 
можна вирізнити невеликі провали.

Молоді й оновлені карстові лійки зачис-
люють до категорії активних карстових форм. 
Таких форм порівняно багато. Серед майже 
ста лійок, виявлених у районі городища, до 
активних належать 44 форми. З урахуванням 
значної частки активних карстових лійок і 
високих темпів виникнення свіжих карсто-
вих форм можна передбачати, що активний 
розвиток сучасного карстового рельєфу є на-
слідком активізації суфозійного процесу – ін-
тенсивного «промивання» частково та повні-
стю заповнених карстових пустот, утворених 
раніше впродовж тривалого проміжку часу.

Поширення активних карстових форм 
свідчать про їхній просторово-генетичний 
зв’язок з активними ерозійними формами. 
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Зокрема, частка молодих та оновлених лійок 
є більшою на ділянках, прилеглих до яркопо-
дібних долин зі слідами свіжого розмивання. 
Ще помітнішим є зв’язок активних карстових 
форм з оборонними спорудами городища. 
Варто зазначити, що ці форми розташову-
ються, зазвичай, з внутрішнього боку валів, 
насипаних уздовж простягання схилу, або ж 
супроводжують побудовані за падінням схи-
лу вали з внутрішнього і зовнішнього боку.

Приуроченість активних карстових форм 
до оборонних валів городища підвищує сту-
пінь загрозливості сучасних суфозійно-кар-
стових процесів. Активний розвиток процесу 
супроводжується утворенням поверхневих 
форм карсту. Здебільшого вони репрезентова-
ні карстовими лійками діаметром від 1–5 до 
10 м, зрідка більше і глибиною від 1–3 до 4–5 м 
[Геоекологічне…, 2010]. Лійки, зазвичай, ма-
ють ізометричну, зрідка витягнуту форму та 
стрімкі, часто незадерновані, схили. У бага-
тьох з них на дні виявлено активні понори 
різної форми й розмірів. У місцях, де вапняки 
залягають безпосередньо біля поверхні, тра-
пляються відкриті карстові тріщини. Поверх-
неві форми карсту мають чітко виражене про-
сторове розташування. Вони простежуються 
у вигляді своєрідних ланцюжків, утворюючи 
значні за площею карстові поля. Найбільше 
карстових лійок виявлено у місцях зміни мор-
фології рельєфу, які фіксують ділянки близь-
кого від поверхні залягання вапняків. У міру 
наближення до вододілів, де вони перекриті 
косівськими глинами, їхня кількість різко 
зменшується.

Активний розвиток карстово-суфозійних 
процесів негативно впливає на ступінь збере-
женості історичного середовища. У багатьох 
місцях відбувається руйнування оборонних 
валів. Ступінь їхнього небезпечного впли-
ву, на нашу думку, буде постійно зростати. 
Аналіз отриманих даних свідчить про те, що 
головними чинниками активного розвитку 
карстово-суфозійних процесів є природні – 
геолого-геоморфологічна будова, висхідні 
сучасні рухи земної кори та сприятливі клі-
матичні умови.

Біогенні процеси. Біля Стільського горо-
дища ростуть (мабуть, і росли) мішані ліси. 
Здебільшого, це букові, грабові, вільхові ліси, 
які розповсюджені самосівом. Наявні модри-
на, ясен, дуб, клен, явір, осика, береза. Ялина 
та сосна, головно, насаджені. У районі горо-
дища серед листяних порід переважали бук і 
граб. Після Другої світової війни, розпочина-
ючи з 1945 р., проводили суцільні вирубуван-
ня лісу, який вивозили автомобільним тран-
спортом до залізничних станцій Розвадів та 
Щирець для опалення міст. Ліси вирубували, 
здебільшого, працівниками «Ліспромгоспів», 
які у той час не мали механізмів та потужної 
техніки. Шкоди для ґрунтів, по суті, не було. 
Вирубування були суцільними. За один–два 
роки місця вирубки засаджувались тими са-
мими породами. У перші роки на вирубках 
появлялися малинники, що давало змогу се-
лянам забезпечити себе й продавати ягоди.

В межах Стільської сільської ради лісо-
ві масиви розташовані здебільшого на лі-
вобережжі р. Колодниця та належать до ДП 
«Стрийський лісгосп». Лісистість у межах 
пам’ятки природи становить 95 %, а стан 
лісів у різних її частинах суттєво відрізня-
ється: ліси надміру розріджені, недостатньо 
доглянуті, місцями пошкоджені вітровалами, 
зсувними та ерозійними процесами (схили 
струмків Химина Долина і Затінок). Сьо-
годні вирубки повністю відновились, й ліси 
можуть мати промислове значення. Проводи-
лись суцільні вирубування й в 60–70-ті роки 
ХХ ст., а також так звані «санітарні» рубки. 
Ці роботи виконували вже із застосуванням 
сучасної техніки. Наслідки таких вирубок 
негативні. Знищені колишні дороги, з’яви-
лися нові яри, активізувалася ерозія ґрунтів, 
відбулося замулення річок і струмків. Наявні 
були і соснові та ялинові насаджені ліси на 
схилових ділянках. Хвойний ліс також ріс на 
власних наділах й землях селян. Після того, 
як села Стільське, Ілів і Дуброва у районі го-
родища були цілком спалені німцями, хвойні 
та дубові ліси використовували для відбудови 
сіл. Впродовж 50–60 рр. ХХ ст. вирубки за-
саджено хвойними породами, сьогодні їх уже 
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використовують. Ще півстоліття тому можна 
чітко бачити територію городища, аналізува-
ти всі підходи, брами тощо. На жаль, внас-
лідок сучасної «цивілізації», безсистемного 
засадження, вирубування лісів поступово 
утворюються яри на колишніх дорогах, виро-
стають непрохідні чагарники. Та й ті місця, 
де проводили недавні розкопки археологічні 
експедиції, потребують більшої уваги, зокре-
ма, лісівників [Ковальчук, Корчинский, Ива-
нов, Андрейчук, 2007].

У колись чистому лісі, з однією дорогою чи 
стежкою, тепер утворилося чимало заболоче-
них понижень, виросли важкопрохідні зарості 
чагарників та ожини, а 50–60 років тому тут 
ходили босими ногами, випасали худобу, зби-
рали ягоди, гриби. На думку мешканців села, 
усі розкопи ще наявних курганів і валів необ-
хідно робити так, щоб залишилось щось і на-
щадкам. Чекають ще свого дослідження наяв-
ні підземні пустоти, які є в районі городища.

У прилеглій до городища території проті-
кає р. Колодниця, лівий доплив Дністра. Нині 
стан річки суттєво змінився. Зменшення стоку 
пов’язане із забором питної води для потреб 
м. Новий Розділ (ряд свердловин з насосни-
ми станціями) та несприятливим станом при-
родного середовища. Очищені береги річки і 
струмків, які впадають вздовж всього русла, 
поступово замулюються. Заболочення низин, 
ерозія ґрунтів у лісах у зв’язку з вирубкою та 
наявність стихійних доріг для вивезення лісу 
призводить до швидкого стікання води під час 
дощів. Раніше чисту воду річки використо-
вували для господарських потреб (прання, 
купання, напування худоби, обслуговування 
млину тощо). З кінця XVIII ст. у селі діяли 
млин, гуральня, вуглярня для виробництва 
дерев’яного вугілля, яка обслуговувала залі-
зообробний комплекс у с. Демня [Slownik..., 
1890]. Сьогодні це можливо тільки до проход-
ження через населені пункти, бо в межах на-
селених пунктів, а в багатьох випадках і поза 
ними, береги річки закидані сміттям. Трид-
цять років тому у річці можна було ловити 
раки та рибу по всьому руслу, яких сьогодні 
немає навіть у верхів’ї.

Антропогенні процеси. Прояв антропо-
генних процесів в межах памʼятки природи 
має давню історію. Місто Стільське виникло 
в кінці IX – на початку X ст. унаслідок будів-
ництва столиці князівства теребовлян або й 
всієї Великої Хорватії. Місту передували три 
селища, які існували тут у VII–IX ст. Вели-
чезне городище площею 250 га з довжиною 
валів 10 км було більше за тогочасний Київ 
майже у десять разів. Воно було здобуте у 
982 р. військом Київського князя Володимира 
Святославича. У 1330 р. Стільське ще згада-
но як містечко, а пізніше втратило цей статус 
[История..., 1978]. Згідно з переказами, село 
знищили татари.

Під час Другої світової війни село пов-
ністю спалили. До знищення будинки роз-
ташовувалися на прилеглій до р. Колодниця 
території. Усі інші землі та наявні сінокоси 
старанно обробляли. Нині в селі відбуваєть-
ся друга відбудова. Будинки, здебільшого, 
будують подалі від річки, дерев’яні будівлі 
замінюються на цегляні. У зв’язку з виїздом 
молоді до промислових міст Миколаєва та 
Нового Роздолу кількість мешканців має по-
стійну тенденцію до зменшення. Середній вік 
населення постійно зростає.

Це призводить до невикористання земель 
і сіножатей, їхнього загрозливого заростання 
кущами та чагарниками, що утворюють не-
прохідні зарості. Якщо раніше худобу випа-
сали на наявних пасовищах, частково у лісі, 
де не було культурних насаджень, то остан-
німи роками під пасовища використовують 
ріллю. Більшість пасовищ заросло суцільним 
чагарником, тому їхнє відновлення немож-
ливе. Там виріс або засіявся ліс (переваж-
но вільхою, вербою й осикою, які не мають 
промислової цінності). Кількість худоби 
в господарствах населення має тенденцію 
до зменшення.

Певний інтерес мають результати істо-
рико-географічних досліджень землекорис-
тування. Вони свідчать, що в кінці ХVIII ст. 
розораність території Бібрсько-Перемиш-
лянського району коливалася в межах 30–
55 %, а лісистість – 23–50 %. У другій по-
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ловині ХІХ ст. у Бібрському уїзді орні землі 
займали 49,7 %, луки, городи і пасовища – 
22,1 %, а ліси – 28,2 %. У другій половині 
ХХ ст. сільськогосподарські угіддя у Пере-
мишлянському та Миколаївському районах 
становили, відповідно, 59,6 і 53,7 %, а ріл-
ля – 43,5 і 30,3 %, сіножаті, пасовища і сади, 
відповідно 16,1 і 23,4 %, а ліси – 30,0 і 27,9 % 
[Ковальчук, 1981].

Важливим є поселенський вплив на скла-
дові природного середовища. Його ступінь і 
наслідки різнобічні й включають, по-перше, 
вирубування лісів та використання дереви-
ни для житлового будівництва, опалювання 
осель. Цей процес триває безперервно, почи-
наючи з часу виникнення тут перших посе-
лень і будівництва городища; по-друге – це 
викорчовування чагарників, вирубування лі-
сів та створення на їх місці сільськогосподар-
ських угідь, оборонних споруд, жител, доріг, 
інших господарських об’єктів. Також важли-
вим є белігеративний вплив. Він полягав у бу-
дівництві оборонних споруд, криївок, інших 
видах військової діяльності, які активізують 
морфодинамічні процеси.

У районі городища наявні мінеральні ре-
сурси, а саме суглинки, якими перекрива-
ються вапнисті пісковики. У минулому випа-
лювали цеглу та вапно на основі вапняку. У 
районі дослідження наявні також великі запа-
си глини.

Водні ресурси району репрезентовані під-
земними водами четвертинного, неогенового 
та верхньокрейдового горизонтів, з яких пер-
ші два є достатньо здренованими через гли-
боке вертикальне розчленування рельєфу, а 
поверхневі води інтегровані у річкову систе-
му Колодниці. Екологічний стан поверхневих 
вод напружений, оскільки річки зазнали не-
гативного впливу господарської діяльності, а 
саме скидання побутових, сільськогосподар-
ських, зливових стоків, сміття тощо.

Нині наявні ставки біля хутора Гедзівка, 
які є зоною відпочинку для мешканців Стіль-
ська, та в селищі Розділ. Раніше ставки існу-
вали по всьому руслу р. Колодниці, про що 
свідчать наявні дамби. Безпосередньо з пів-

денної сторони городища розміщений став, 
який міг бути частиною фортифікаційних 
споруд. З північної сторони наявний невелич-
кий ставок Затінок. Існують п’ять ставків між 
селами Стільсько і Дуброва. Увагу привертає 
каскад ставків, які існували на відстані 5–6 
км на схід від Стільського городища (народна 
назва Клокічки).

Наслідки розвитку небезпечних мор-
фодинамічних процесів. Розвиток в межах 
пам’ятки природи ендогенних та екзогенних 
процесів супроводжується широким спек-
тром негативних наслідків, які об’єднуємо 
за такими критеріями: ступенем охоплення 
(ураження) об’єктів природно-історичного 
середовища пам’ятки; активністю розвитку; 
потенціалом розвитку; рівнем небезпеки, яку 
вони створюють для об’єктів історичного се-
редовища; піддатливістю до зарегулювання. 
[Геоекологічне…, 2010]

За ступенем ураження території пам’ят-
ки природи морфодинамічні процеси утворю-
ють ряд, в якому значення (роль) кожного на-
ступного виду процесу є меншим порівняно 
з попереднім: процеси яркової ерозії → кар-
стово-суфозійні процеси → зсувно-опливин-
ні процеси → площинна ерозія → обвальні 
процеси → заболочування → антропогенна 
дигресія. Найбільшу загрозу для природного 
середовища та історичних об’єктів пам’ятки 
за цим критерієм становлять яркова ерозія, 
утворення нових карстових форм та активіза-
ція існуючих зсувно-опливних явищ.

За активністю розвитку морфодина-
мічні процеси розташовуються у такій по-
слідовності: карстово-суфозійні процеси → 
лінійна (яркова) ерозія → зсувні, опливні та 
обвально-осипні процеси. Найбільш актив-
ними і динамічними формами рельєфу є яри 
у басейнах струмків Затінок та Химина Доли-
на, зсуви на їхніх схилах та карстові форми 
у прибортових частинах долин і ярів і біля 
другого ряду валів. Аналіз цього аспекту про-
яву процесів підтверджує доцільність розро-
блення комплексу заходів, спрямованих на 
регулювання розвитку карстових, ерозійних і 
зсувних процесів.
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За потенціалом розвитку виокремлюють 

три види процесів: лінійна ерозія (потенціал 
лінійного рості ярів сягає 152–300 м); зсув-
ні та опливні процеси (вони супроводжують 
зміни стану ярів – їхній ріст у довжину, гли-
бину та ширину); карстово-суфозійні проце-
си (вони найбільш активно розвиваються у 
створених природою або людиною сприят-
ливих умовах – смугах вздовж ярів, валів з 
ровами, місцях розташування древніх жител 
тощо). Ці дані також свідчать про доцільність 
продовження спостережень, створення мере-
жі об’єктів стаціонарних і напівстаціонарних 
досліджень темпу розвитку екзогенних про-
цесів та верифікації отриманої різними мето-
дами інформації про потенціал й активність 
розвитку морфодинамічних процесів.

За рівнем небезпеки, що створена мор-
фодинамічними процесами для історичних і 
природних об’єктів пам’ятки, їх розташову-
ють таким чином: процеси яркової ерозії (ріст 
ярів у довжину, глибину і ширину, утворення 
нових форм лінійної ерозії, активізація граві-
таційних процесів на схилах ярів і прилеглих 
до них територіях) → карстові і суфозійні про-
цеси (особливо у місцях розташування валів, 
ровів, жител, древньої людини, поблизу ярів 
тощо) → активний прояв зсувних, опливних 
та обвально-осипних процесів (на схилах яр-
ково-долинних форм, уступах горбів тощо), 
які переміщають великі маси гірських порід 
до днищ і тальвегів ярів та струмків. На осно-
ві аналізу ряду процесів ми дійшли висновку 
про доцільність додаткового вивчення власне 
цих трьох видів процесів шляхом закладання 
реперів та періодичного відстежування змін, 
що відбуваються у існуючих формах рельєфу 
під впливом розвитку ерозійних, зсувних і 
карстових процесів. Загалом, за рівнем небез-
пеки перше місце посідають ерозійні, друге – 
карстові, третє – зсувні процеси. У випадку 
активного лісокористування є загроза ката-
строфічної активізації площинної та лінійної 
ерозії, а також зсувних процесів.

За критерієм піддатливості до зарегулю-
вання на першому місці є процеси площинної 
ерозії, на другому – лінійної, на третьому – 

зсувні і на четвертому – карстово-суфозійні. 
Для виконання комплексу процесорегулю-
вальних заходів треба виконати проектно-ви-
шукувальні дослідження та забезпечити ре-
алізацію рекомендацій, виділивши необхідні 
матеріально-технічні і фінансові ресурси.

Висновки. На тлі відносно доброї збере-
женості природного та історичного середо-
вища комплексної пам’ятки природи, історії 
та культури «Стільське» проведені конструк-
тивно-географічні дослідження виявили 
низку проблем, спричинених активізацією 
сучасних морфодинамічних процесів під 
впливом як природних (сучасні рухи земної 
кори, значна кількість та інтенсивність опа-
дів), так і господарських (лісогосподарська 
та інші види діяльності людини) чинників. 
У спектрі цих процесів найнебезпечнішими 
для природного та історичного середовища 
є яркова ерозія, зсувні та карстово-суфозійні 
явища. Побудовані за результатами польових 
досліджень картографічні моделі умов й чин-
ників розвитку та особливостей поширення 
екзогенних процесів дали змогу виявити такі 
закономірності:

1) природно-географічні та геолого-текто-
нічні особливості пам’ятки природи зумовили 
тісний зв’язок між будовою рельєфу, поширен-
ням та активністю певних наборів процесів – 
їхніх парагенетичних комплексів. У складі цих 
комплексів процесів панівними є процеси лі-
нійної ерозії, які активізують зсувні та обваль-
но-осипні, а також карстово-суфозійні явища;

2) найураженішими цими процесами є ді-
лянки, розташовані у верхів’ях долин струм-
ків Затінок і Химина Долина, а також поверхні 
схилів, приурочені до передмість дитинця (між 
першою і другою лініями оборонних валів);

3) на момент досліджень найактивніше 
розвивається яркова ерозія, зсувні й карсто-
во-суфозійні процеси. Польовим картографу-
ванням виявлено 97 форм поверхневого кар-
сту, з яких 44 перебувають в активній стадії 
розвитку. Закартовано близько 30 активних 
зсувних вогнищ, відстежено активний про-
яв яркової ерозії (до 60 місць росту ярів) як 
у верхів’ях струмків, так і на схилових по-
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верхнях (вздовж стежок і доріг). Визначено, 
що чинником активізації яркової ерозії є як 
природні чинники (високий ерозійний по-
тенціал рельєфу, значна кількість опадів (до 
770 мм/рік) і висока інтенсивність (до 2,7 мм/
хв) дощів), так і господарська діяльність лю-
дини (у т. ч. й давньоісторична). Сьогодні на 
яркову ерозію активно впливають оборонні 
споруди городища (земляні рови та вали), які 
зумовлюють перерозподіл та концентрацію 
поверхневого стоку і розмив їхніх днищ.

Активний розвиток охарактеризованих 
процесів створює загрози та вже призвів до 
руйнування об’єктів історичного середови-
ща, насамперед, земляних валів, ровів, давніх 
жител та доріг. Оскільки потенціал росту ярів 
й становить від 152 до 300 м, то ризик руй-
нування об’єктів історичного середовища як 
лінійною ерозією, так і зсувами та карстом, є 
дуже високим. Під впливом ерозійних і зсув-
них процесів руйнуються не лише історичне 
середовище, а й абіотичні й біотичні компо-
ненти ландшафту: активізуються вітровальні 
явища, які призводять до посилення площин-
ної ерозії та карстово-суфозійних процесів та 
є причиною ураження насаджень шкідника-
ми та хворобами, що знижує естетичну цін-
ність та погіршує екологічний стан пам’ятки.
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Фото. 1. Карта вертикального розчленування рельєфу
комплексної пам’ятки археології національного значення «Стільське городище»

Photo 1. Map of vertical division of the relief of complex site of archaeology
of national value «Stilske hill-fort»
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Фото 2. Карта горизонтального розчленування рельєфу
комплексної пам’ятки археології національного значення «Стільське городище»

Photo 2. Map of horizontal division of the relief of complex site of archaeology
of national value «Stilske hill-fort»
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Фото 3. Карта розповсюдження небезпечних морфодинамічних процесів і створених ними
форм рельєфу в межах комплексної памятки археології національного значення «Стільське городище»

(а – північна частина; б – південна частина)
Photo 3. Map of spreading of dangerous morph-dynamic processes and forms of relief,

created by them on the territory of complex site of archaeology of national value «Stilske hill-fort»
(а – northern part; б – southern part)
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Закінчення фото 3
Final part of photo 3
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Фото 4. Прогнозна карта потенціалу лінійного росту ярів
в межах комплексної пам’ятки археології національного значення «Стільське городище»

Photo 4. Map of prediction of the potential of line spreading of ravines
on the territory of complex site of archaeology of national value «Stilske hill-fort»
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європейського значення Стільського горбо-
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Сучасна охорона природи спрямована, в 
першу чергу, на захист природних середовищ 
існування біоти. Виходячи з цього, пріори-
тетним завданням для природоохоронців стає 
пошук природних типів оселищ та розробка 
заходів їхнього збереження.

Оселище (habitats) європейського значен-
ня − це місце (територія), яке характеризу-
ється фізико-географічними особливостями 
(рельєфом, ґрунтовим різноманіттям, мікро-
кліматом, водним режимом тощо), а також 
наявністю комплексу певних видів рослин і 
тварин, збереження яких потребує створен-
ня територій особливого природоохоронного 
значення.

Стільське горбогір’я знаходиться у півден-
но-східному напрямку від Львова й охоплює 
межиріччя Зубри та Давидівки (Лугу). Воно 
належить до Миколаївсько-Роздільського 
Опілля, що є частиною Подільської височи-
ни [Атлас…]. За геоботанічним районуван-
ням належить до Миколаївсько-Бережансько-
го району букових та дубово-букових лісів 
[Шеляг-Сосонко, 1977]. Рельєф Стільського 
горбогір’я складається з декількох горбистих 
пасм, які досить упорядковано простягаються 
з північного заходу на південний схід. По всій 
території району абсолютна висота значної 
частини горбів перевищує 390 м, у найвищих 
місцях вона становить 400-405 м. Місцевість 
дуже розчленована. Відносна висота горбів 

над долинами річок часто перевищує 80-100 м, 
а самі долини є вузькими [Природа, 1972].

Матеріали та методика
Збір польового матеріалу на теренах 

Стільського горбогір’я проводився деталь-
но-маршрутним методом упродовж 2014-
2018 рр. Дослідження оселищ здійснювало-
ся згідно з методикою опису оселищ [Best 
practice…, 2011], що передбачає збір даних 
за п’ятьма основними блоками: загальної 
інформації; даних про рельєф; даних про 
структурні особливості фітоценозу; видово-
го складу за ярусами; інформації про ґрунт. 
Оселища ідентифікували за класифікацією 
EUNIS (2004) [15], а пріоритетні для охорони 
оселища європейського значення визначали 
згідно переліку Natura-2000 [Оселишна кон-
цепція…, 2012].

Фітоценотичні описи та визначення рос-
линних угруповань здійснювали за флорис-
тичною класифікацією (методом Браун-Блан-
ке). Назви видів судинних рослин наведені за 
«Определителем…» [Определитель высших 
растений…, ], мохоподібних – за «Чеклістом 
мохоподібних України» [Бойко, 2008]. Закла-
дання та морфологічні описи ґрунтових розрі-
зів проводились згідно методики проведення 
польових досліджень ґрунтів [Полевой опре-
делитель…, 1981]. Созологічну оцінку оди-
ниць фітобіологічного та ландшафтного різ-
номаніття проводили за стандартною схемою, 
враховуючи їхню приналежність до місцевих, 
регіональних, національних та міжнародних 
природоохоронних переліків [Бойко, 2010; Зе-
лена книга…, 2009;Кагало, Сичак, 2003; Про 
заходи…, 2003;Раритетний фітогенофонд…, 
2004; Червона книга України, 2009].
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Результати та обговорення
Дослідження показали, що серед осе-

лищ Стільського горбогір’я 6 біотопів на-
лежать до оселищ європейського значення 
(Natura-2000), а саме: трав’яні угруповання  
на сухих карбонатних пісках (6120), напівп-
риродні сухі трав’яні угруповання та чагарни-
кові зарості на вапнякових субстратах (6210), 
західносередземноморські та термофільні 
кам’яні осипища (8130), карбонатні скелясті 
схили з хазмофітною рослинністю (8210), бу-
кові ліси Asperulo-Fagetum (9130), а також се-
редньоєвропейські букові ліси Cephalanthero-
Fagion на вапняках (9150). 

Розглянемо кожен з таких типів оселищ 
більш докладно.

Трав’яні угруповання  на сухих карбо-
натних пісках. Поширені фрагментарно та 
приурочені до підніжжя скельних виходів, 
широких карнизів, виходів карбонатних по-
рід у вигляді пласких плит та уступів тощо. 
Цей тип оселищ формується головно на ініці-
альних карбонатних ґрунтах (Lithic Leptosols 
Calcaric Skeletic), для яких характерні: мала 
потужність (до 10 см), піщаний та супіщаний 
гранулометричний склад, лужна реакція се-
редовища (рН > 7) та низький вміст органіч-
ної речовини (Сорг < 1 %).

Невеличкі ділянки низькорослої ксеро-
термофільної рослинності союзу Koelerion 
glaucae формують:  Cardaminopsis arenosa, 
Alyssum gmelinii, Allium montanum, Alyssum 
calycinum, Sedum acre, Poa compressa тощо. 

Моховий покрив представлено розрі-
дженими термо-геліофільними епілітними 
та епілітно-епігейними угрупованнями со-
юзу Ctenidion mollusci Stefureac 1941 з про-
ектвним вкриттям до 35%. Мікрооселища 
брил та плит з прошарком субстрату пере-
важно заселені епілітними угрупованнями 
Encalypto streptocarpae-Fissidentetum cristati 
Neumayr 1971 (Didymodon fallax, Encalypta 
streptocarpa, Tortella tortuosa, Preissia 
quadrata), тоді як на ділянках зі сформованим 
трав’яним покривом поширені епігейні угру-
повання Brachythecietum giareosi Demaret 

1944 за участі Brachythecium glareosum, 
Campylium chrysophyllum та C. calcareum, які 
утворюють епігейний ярус у вигляді пухкої 
(місцями суцільної) дернини. У складі бріоу-
груповань у цьому оселищ типі трапляються 
регіонально-рідкісні види, такі, як Didymodon 
tophaceus та Encalypta streptocarpa.

Основними загрозами для цього типу 
оселищ є трансформація через проникнення 
бур’янів з прилеглих агрокомплексів та пере-
логів, витоптування внаслідок нерегульованої 
рекреації та розробка стихійних та промисло-
вих кар’єрів із видобутку піску та каменю.

Напівприродні сухі трав’яні угрупован-
ня та чагарникові зарості на вапнякових 
субстратах. Ксерофільні та мезоксерофільні 
лучні угруповання, які найчастіше є наступ-
ним після піонерної рослинності етапом за-
ростання рихлих карбонатних субстратів біля 
підніжжя скель та на широких карнизах, або 
ж вони можуть бути вторинними та мати піс-
лялісове походження (узлісся). 

Оселище приурочене до слаборозвинених 
видів дерново-карбонатних ґрунтів (Rendzic 
Leptosols Calcaric Arenic). Ці ґрунти характе-
ризуються незначною потужністю (до 25 см), 
піщаний та супіщаний гранулометричний 
склад, лужна реакція середовища (рН > 7).

Флористично багаті ксеротермні та на-
півксеротермні злаково-різнотравні луки з пе-
реважанням таких теплолюбних рослин (діа-
гностичних видів класів Trifolio-Geranietea 
sanguinei та Molinio-Arrhenatheretea), 
як Teucrium chamaedrys, Campanula 
rapunculoides, Helianthemum ovatum, Coronilla 
varia, Agrimonia eupatoria, Knautia arvensis, 
Anthyllis macrocephala тощо. Характерною 
особливістю зазначених фітоценозів є від-
носно багате видове різноманіття за участі 
деяких мезо- та гігромезофільних орхідей. 
Зокрема, на теренах Стільського горбогір’я в 
межах зазначених оселищ було виявлено не-
численні популяції Orchis morio,  Platanthera 
bifolia та Dactylorhiza majalis. 

Моховий покрив переважно формує рихле 
плетиво за участю мезо-ксерофільних луч-
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них видів бріобіоти. Найбільш поширени-
ми є угруповання мохів союзу Ceratodonto-
Polytrichion piliferi (Waldheim 1947) у складі 
Brachythecium albicans, B. salebrosum, Tortula 
ruralis, Hypnum cupressiforme, Homalothecium 
philippeanum, H. lutescens.

Основними загрозами для цього типу осе-
лищ є нерегульоване інтенсивне випасання та 
випалювання. 

Термофільні кам’яні осипища. Щебе-
нисті рухливі або слабо закріплені осипища 
карбонатних порід з піонерною рослинністю 
кальцефільних угруповань, переважно за уча-
сті багаторічників. Оселище розвивається на 
рухомому дрібноземі щільних карбонатних 
порід, тому формування ґрунтового покриву 
утруднено.

Рослинний покрив осипищ переваж-
но несформований, у вигляді розрідженого 
травостою з невисоким проективним по-
криттям, чималі ділянки осипищ позбавлені 
рослинності. Серед судинних рослин перева-
жають лучно-рудеральні трави (Erucastrum 
gallicum, Diplotaxis muralis, Campanula 
sibirica, Arenaria viscida, Taraxacum offi cinale 
agg. тощо) та піонерні деревні види (Salix 
caprea, Swida sanguinea, Rhamnus cathartica, 
Crataegus spp. та ін. ).

Моховий покрив представлений окремим 
щільними дернинами піонерних видів мохів, 
стійкими до механічної фрагментації, класу  
Barbuletea unguiculatae Mohan 1978 за уча-
сті Barbula unguiculata, Didymodon fallax, D. 
vinealis, Barbula convoluta, Pseudocrossidium 
hornschuchianum, Bryum caespiticium, Aioina 
rigida, A. аloides (регіонально-рідкісний).

Найбільшою загрозою для цього типу 
оселищ є насамперед нерегульований пішо-
хідний туризм (стежкова мережа).

Карбонатні скелясті схили з хазмофіт-
ною рослинністю. Оселище приурочене до 
вивітрених вапнякових скель, де в щілинах і 
на карнизах акумулюється продукти вивітрю-
вання та органічні рештки. Рослинність пред-
ставлена кл. Asplenietea rupestria. Характерна 

особливість оселища – значна роль у його 
формуванні папоротеподібних (Cystopteris 
fragilis, Polypodium vulgare, Asplenium ruta-
muraria, Asplenium trichomanes, Polystichum 
aculeatum тощо). 

Моховий покрив затінених скель із про-
шарком ґрунту, розташованих, головно, серед 
лісу, розвинений надзвичайно рясно і міс-
цями сягає 95% проективного вкриття. Він 
представлений сціо-мезофільними обростан-
нями класу Neckeretea complanatae Marstaller 
1986 за участі Homalothecium sericeum, 
Rhynchostegium murale, Mnium stellare, M. 
marginatum, Leucodon sciuroides, Plagiomnium 
cuspidatum, Homalia trichomanoides, Anomodon 
viticulosus, Brachythecium populeum. Тут тра-
пляється багато регіонально-рідкісних видів: 
Porella platyphylla, Cirriphyllum сrassinervium, 
С. tenuinerve, Diphyscium foliosum, Platydictya 
convervoides, Rhynchostegium confertum. 

Найбільшою небезпекою для існування 
цього типу оселищ є нерегульована рекреація 
та екстремальні види спорту (скелелазіння).

Букові ліси Asperulo-Fagetum. Мезо-ней-
трофільні букові ліси союзу Fagion sylvaticae 
пор. Fagetalia sylvaticae кл. Querco-Fagetea 
приурочені переважно до нижньої частини 
схилів та підніжжя гряд, а також міжгрядових 
улоговин. Ґрунтовий покрив представлений 
сірими лісовими ґрунтами (Haplic Phaeozems 
Albic Siltic), яким притаманні елювіаль-
но-ілювіальна диференціація ґрунтового про-
філю, суглинковий гранулометричний склад, 
слабокисла реакція середовища та середній 
вміст гумусу.

У першому ярусі деревостану зазначених 
лісів панує Fagus sylvatica іноді з домішкою ін-
ших лісових порід (Carpinus betulus, Quercus 
robur, Acer platanoides, A. pseudoplatanus, 
Ulmus glabra, Betula pendula тощо). Вони 
характеризуються  переважно двоярусним 
деревостаном, нерівномірно вираженим під-
ліском та багатим флористичним складом 
трав’яного ярусу, який утворюють типові лі-
сові сциофіти, вимогливі до багатства ґрун-
ту (Actaea spicata, Aegopodium podagraria, 



30 СТІЛЬСЬКИЙ ГРАД
Ajuga reptans, Hepatica nobilis, Melica nutans, 
Vinca minor, Paris quadrifolia тощо). Назем-
ний моховий покрив через значний шар опа-
ду у букових лісах є практично відсутнім. На 
відслоненому субстраті (кротовини, пориї 
тварин, вивернуті вітром дерева) трапляють-
ся поодинокі обростання класу Hylocomietea 
splendentis Gillet 1986 за участі Atrichum 
undulatum, Dicranum scoparium, Polytrichum 
formosum, Plagiomnium undulatum, Fissidens 
taxifolius, Brachythecium rutabulum. Нато-
мість, рясні дернинки мохоподібних приу-
рочені до окоренків та скелетного коріння 
дерев, де накопичується волога, рослинні 
рештки, ґрунтові частки та створюється спри-
ятливе середовище для існування бріобіоти. 
Тут поширенні сціо-мезофільні угруповання 
класів Pogonato-Dicranelletea heteromallae 
v. Hubschmann 1967: Pogonato urnigeri-
Atrichetum undulati v. Krusenstjerna 1945 
(Dicranella heteromalla, Atrichum undulatum, 
Polytrichum formosum, P. commune,P. piliferum, 
P. juniperinum, Pogonatum urnigerum – регі-
онально-рідкісний), а також Plagiothecietum 
nemorali (Scholz 1964) v. Hubschmann 
1974 та Eurhynchietum praelongi Norr 1969 
(Plagiothecium nemorale, P. cavifolium,  
Eurhynchium praelongum, Brachythecium 
velutinum, Plagiochila porelloides, Eurhynchium 
hians, Fissidens taxifolius), які поширені як 
безпосередньо в основах стовбурів та на ко-
рінні старих дерев, так і на нашаруваннях 
ґрунту. Епіфітний покрив розвинений слаб-
ко через особливості гладенької текстури 
кори буків, яка є незручною для закріплен-
ня мохів. Місцями трапляються угрупован-
ня класу Frullanio dilatatae-Leucodontetea 
sciuroidis Mohan 1978 em. Marstaller 985, що 
мають вигляд пласких, щільно притиснутих 
до кори килимків, які піднімаються до ви-
соти 2,5-3м. У їх формуванні беруть участь 
такі види мохоподібних, як Frullania dilatata, 
Radula complanata, Hypnum cupressiforme, 
Leskea polycarpa, Pseudoleskeella nervosa, 
Isothecium alopecuroides. На відмерлій дере-
вині, що є важливим мікрооселищем для мо-
хів, трапляються сапрофільні, мезо-сціофіль-

ні  обростання класу Lepidozio-Lophocoletea 
heterophyllae v. Hubschmann 1976, представ-
лені таким видами, як Dicranum montanum, 
Lepidozia reptans, Ptilidium pulcherrimum, 
Blepharostoma trichophyllum, Cephaloziella 
rubella (регіонально-рідкісний вид). 

Основними загрозами для цього типу осе-
лищ є несанкціоновані рубки, а також вилучен-
ня відмерлої деревини (колод, хмизу), що є важ-
ливим субстратом для оселення ксилофільних 
та ксилотрофних організмів: мохів, лишайни-
ків, грибів, безхребетних (зокрема – комах).

Букові ліси союзу Cephalanthero-Fagion 
на вапняках. Вони приурочені до верхніх 
частин схилів та платоподібних ділянок гряд, 
що добре прогріваються з сірими лісовими 
ґрунтами, підстеленими щільними карбонат-
ними породами (Calcic Phaeozems Calcaric 
Siltic) та дерново-карбонатними ґрунтами 
(Rendzic Leptosols Calcaric Siltic), які харак-
теризуються суглинковим гранулометричним 
складом, слабкокислою реакцією середовища 
та середнім вмістом гумусу.  У першому ярусі 
деревостану панує F. sylvatica. Їм притаман-
на значна  представленість орхідних у скла-
ді наземного покриву (Epipactis helleborine, 
Cephalanthera damasonium, Neottia nidus-avis, 
Platanthera chlorantha тощо).

Моховий ярус практично відсутній, тра-
пляється лише на відслоненнях, склад його є 
аналогічним до попереднього типу оселищ. 
Також спільним для 2 типів букових лісів є 
склад та характер епіризних та епіксильних 
обростань. Натомість, епіфітні угруповання 
тут є багатшими та ряснішими, мають епіліт-
но-епіфітний характер та займають одразу два 
типи мікрооселищ: кору дерев та виходи кар-
бонатних порід. Тут оселяються ксеротермо-
фільні види мохів, що здатні закріплюватись 
у мікротріщинах кори та каміння та формува-
ти рясні, багатовидові пухкі дернини, голов-
но, приналежні класу Neckeretea complanatae 
Marstaller 1986. До їх складу входять як зви-
чайні, фонові види бріобіоти (Homalothecium 
sericeum, Brachythecium populeum Homalia 
trichomanoides, Anomodon viticulosus, A. 
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аttenuatus), так і регіонально-рідкісні (Porella 
platyphylla, Cirriphyllum crassinervium, 
Brachythecium plumosum, Orthotrichum lyelli, 
Porella platyphylla), а також види європей-
ського значення (Neckera besseri).

Основними загрозами є несанкціоновані 
лісо-господарські заходи, що порушують ці-
лісність та структуру деревостану.

Висновки
Досліджено оселища європейського зна-

чення Стільського горбогір’я та оцінено їхню 
созологічну вартість. На досліджуваній те-
риторії ідентифіковано та описано 6 типів 
оселищ, що внесені до переліку Natura-2000. 
На території горбогір’я виявлено 14 видів су-
динних рослин, занесених до Червоної книги 
України (Epipactis helleborine, Cephalanthera 
damasonium, C. longifolia, Galanthus nivalis, 
Allium ursinum, Gladiolus imbricatus, Neottia 
nidus-avis, Platanthera chlorantha, P. bifolia, 
Lilium martagon, Orchis morio,  Scopolia 
carniolica, Dactylorhiza fuchsii та D. majalis), 
а також 5 регіонально-рідкісних видів 
(Matteuccia struthiopteris, Tilia platyphyllos, 
Symphytum cordatum, Orobanche alba, Astrantia 
major), серед мохоподібних – 1 вид європей-
ського значення (Neckera besseri) та 13 ре-
гіонально-рідкісних (Didymodon tophaceus, 
Encalypta streptocarpa, Pogonatum urnigerum, 
Cephaloziella rubella, Porella platyphylla,  
Cirriphyllum crassinervium, С. tenuinerve, 
Brachythecium plumosum, Orthotrichum lyelli, 
Аloina аloides, Diphyscium foliosum, Platydictya 
convervoides, Rhynchostegium confertum).

Отже, не зважаючи на значну антропоген-
ну трансформацію території Стільського гор-
богір’я, тут збереглися природні оселища, які 
забезпечують функціональну неперервність 
Північноподільсько-Опільського екокоридо-
ру екомережі Львівської області та сприяють 
підтриманню біотичного та ландшафтного 
різноманіття регіону.

Література
1. Атлас Львівської області [Електронний 

ресурс]: http:// geoknigi.com/ view_map.
php?id=28

2. Бойко М. Ф. (2008). Чекліст мохоподібних 
України. – Херсон, Айлант. – 232 с.

3. Бойко М. Ф. (2010). Раритетні види мохо-
подібних фізико-географічних рівнинних 
зон та гірських ландшафтних країн Укра-
їни // Чорноморськ. бот. ж. – Т. 6, № 3. – 
С. 294-315.

4. Зелена книга України (2009). / під заг. ред. 
чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха. – К.: 
Альтерпрес. – 448 с.

5. Кагало О. О., Сичак Н. М. (2003). Рід-
кісні, зникаючі та інші види судинних 
рослин Львівської області (Україна), які 
потребують охорони // Наукові основи 
збереження біотичної різноманітності: 
Тематичний збірник Інституту екології 
Карпат НАН України. – Випуск 4. – Львів: 
«Ліга-Прес». – С. 47-58.

6. Определитель высших растений Украины 
(1987). / Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, 
Ю. Н. Прокудин (отв. ред.) и др. – Киев, 
Наук. думка. – 548 с.

7. Оселищна концепція збереження біорізно-
маніття: базові документи Європейсько-
го Союзу (2012). / За ред. О. О. Кагало, 
Б. Г. Проця. – Львів, ЗУКЦ. – 278 с.

8. Полевой определитель почв (1981). / 
Полупан Н.И. и др. – К., Урожай. – 320 с.

9. Природа Львівської області (1972). / 
За ред. К. І. Геренчука. — Львов: Вища 
школа. Вид-во при Львов. ун-ті. – 151 с.

10. Про заходи щодо охорони рідкісних та 
зникаючих видів рослин на території 
Львівської області: Рішення Львівської 
обласної ради. XII сесія IV демократич-
ного скликання; № 193; Від 02.01.2003. – 
Львів. – 12 с.

11. Раритетний фітогенофонд західних регіо-
нів України (созологічна оцінка й науко-
ві засади охорони) (2004). / С. М. Стойко, 
П. Т. Ященко, О. О. Кагало та ін. – Львів, 
Ліга-Прес. – 232 с.

12. Червона книга України. Рослинний світ 
(2009). / за ред. Я. П. Дідуха. – К., Глобал-
консалтинг. – 900 с.

13. Шеляг-Сосонко Ю. Р. (1977). Європейська 
широколистянолісова область. Східно-



32 СТІЛЬСЬКИЙ ГРАД
європейська провінція. Західноукраїнська 
підпровінція// Геоботанічне районування 
Української РСР/ Ан- дрієнко Т. Л., Бі-
лик Г. І., Брадіс Є. М., Голубець М. А. та 
ін. – К., Наук. думка. – С. 54-65.

14. Best practice guidance for habitat survey and 
mapping (2011). / Smith G., O’Donoghue P., 

O’Hora K. et al. – Dublin, The Heritage 
Council. – 132 p.

15. Davies, C. E., Moss, D. & Hill, M.O. EUNIS 
Habitat Classifi cation Revised (2004). / 
Report to the European Topic Centre on 
Nature Protection and Biodiversity. – Paris: 
European Environment Agency. – 307 p.

Maryna RAGULINA, Oleksandr KUZIARIN, Oleg ORLOV
State natural museum of NAS of Ukraine

NATURAL TYPES OF HABITATS OF EUROPEAN VALUE ON THE 
TERRITORY OF STILSKO HILLS

Inventorization of habitats of European value on Stilsko hills and evaluation of their sozological 
importance with perspective of their inclusion to the project of eco-system of Lviv region are the 
purposes of this article.
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Стаття містить виклад попередніх резуль-
татів геологічних обстежень трьох неогенових 
відслонень, що були осередками язичницько-
го культу. Це результати польових обстежень, 
лабораторних робіт, створення інтерпретаці-
йних моделей. Виконані дослідження дали 
змогу детально пошарово вивчити і датувати 
породи, розкрити деякі моменти їхньої доан-
тропогенової історії. Дослідження послужить 
розробці нових підходів до туризму, що поєд-
нують природу, історію, культуру, геологію та 
археологію.

Ключові слова: Історико-культурний за-
повідник «Стільське городище», Стільсько-
Бібрське Опілля, Розтоцько-Опільська 
підобласть, камінь Дірявець, річка Іловець, 
річка Колодниця, геологічна будова, літоге-
нотип, геотуристичний аспект, геоморфоло-
гічне і тектонічне положення.

Історико-культурний заповідник «Стіль-
ське городище»є унікальною пам’яткою дав-
ньоруської історії та надзвичайно цікавим 
місцем у геотуристичному аспекті. Геологіч-
на характеристика Стільського заповідника 
в загальних рисах наведена в [Андрейчук та 
ін., 2010]. Особливості геологічної будови ви-
значені його специфічним геоморфологічним 
і тектонічним положенням. Він знаходиться в 
межах пасмово-долинної денудаційнострук-
турної височини – Стільсько-Бібрське Опілля 
(морфоструктури 4 порядку), що належить 
до Розтоцько-Опільської підобласті (мор-
фосруктура 3 порядку) Подільської області 
(морфоструктура 2 порядку) [Державна гео-
логічна…, 2004]. Загальне тектонічне поло-
ження Опілля дискусійне. Територія заповід-

никає впіднятій на 50-75 м, південно-західній 
ділянці Львівського тектонічного блоку, що 
належить до структурної зони платформних 
піднять, яка простягається широкою смугою 
з північного заходу на південний схід, нахи-
лена убік Передкарпатського прогину, розби-
та скидами на тектонічні блоки (опущені чи 
підняті) [Державна геологічна…, 2004].

На території історикокультурного заповід-
ника «Стільське городище» є численні архео-
логічні об’єкти, приурочені до певних елемен-
тів рельєфу, складених відкладами неогенової 
системи, які детально майже не вивчали.

Метою даного етапу досліджень є гео-
логічні обстеження трьох неогенових від-
слонень, в якихза даними [Андрейчук та ін., 
2010; Корчинський, 2008; 2010] були осеред-
ки язичницького культу. Це виходи корінних 
порід лівого схилу долини річки Іловець, на 
південно-східній околиці с. Ілів, урочище 
Печера (відслонення 1), і два відслонення: 
камінь Дірявець (відслонення 2) і скельний 
масив з рукотворними нішами – «печерками» 
(відслонення 3), розміщені у лівому схилі 
р. Колодниці вздовж головної вулиці с. Дубро-
ва. Дослідження виконували за традиційними 
для геології методиками. Це проведення по-
льових обстежень (морфометричні заміри, 
вивчення будови відслонень, візуальна ха-
рактеристика порід, збір палеонтологічних 
решток для визначення віку і умов утворен-
ня порід, опробування розрізів на різні види 
аналізів, фіксування і опис різних типів руй-
нувань тощо), лабораторні роботи (петрогра-
фічні дослідження шліфів і мікропалеонтоло-
гічний аналіз, фотографування найцікавіших 
мікрооб’єктів) і створення інтерпретаційних 
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моделей. Нижче викладено попередні резуль-
тати досліджень.

Геологічна будова відслонень однотипна – 
вони складені світло-сірими з жовтуватим 
відтінком пісковикамитрьохлітогенетичних 
типів в різних співвідношеннях.

Перший літогенотип – пісковик різнозер-
нистий, масивний, помірно зцементований, 
карбонатний, кварцовий, погано сортований, 
з каркасом з кутастих і напівобкатанихзе-
рен кварцу розміром від 0,7 до 1,5 мм, поо-
диноких зерен глауконіту, великих (до 5 см 
в діаметрі) скелетів форамініфер, дрібних 
хлямісів, серпул. Матрикс з дрібного орга-
ногенного детрита, цемент поровий глини-
сто-карбонатний. В породі є рештки морської 
фауни. Це форамініфери (Heterosteginacostata 
Orb. Quinqueloculinaakneriana (Orb.), 
Amphisteginasp., Ammoniasp., Lagenasp.), ос-
тракоди, фрагменти трубок серпул, двостул-
кові молюски (Chlamysseniensislomnicckii 
(Hillb.), Chl. trigonocosta (Hillb.)), морські 
їжаки, фрагменти колоній моховаток і мікро-
залишкилітотамнієвих водоростей. Складає 
полого нахилені схили.

Другий літогенотип – пісковик кварцовий 
(кварцові зерна обкатані, різного розміру від 
0,5 до 2 мм) карбонатний, помірно зцементо-
ваний, середньої міцності, різнозернистий, 
погано сортований,деколи з нечіткою гори-
зонтальною шаруватістю, звітрілий (є негли-
бокі ізометричної форми ніши звітрюван-
ня і сліди біогенного звітрювання у вигляді 
отворів з діаметром від перших міліметрів до 
перших сантиметрів. Каркас з кварцових (40–
90 %), кальцитових (8 %) зерен і глауконіту 
(2 %); матрикс (займає 60 % порожнинного 
простору) з мікрокристалічного кальциту; 
цемент – глинисто-карбонатнийпоровий до 
базального. Утворює прямовисні скелясті ви-
ступи і карнизи.

Третій літотип – пісковик дрібнозернистий, 
слабко зцементований, крихкий, кварцово-кар-
бонатно-глинистий, з значною домішкою 
алевро-пелітового матеріалу, з нечисленними 
форамініферами: Lobatulalobatula (Walkeret 
Jacob, 1798), Pulleniasp., Orbulinasp. Утво-

рює малопотужні (до 1015 см) прошарки, які 
легко звітрюються і виглядають в рельєфі як 
видовжені вздовж площин нашарування ніші 
звітрювання.

У розрізі відслонення 1 (на південно-схід-
ній околиці с. Ілів, урочище Печера) перева-
жають пісковики другого літотипу, які утво-
рюють потужні пачки (1030 м) унизу і угорі 
відслонення і в центральній частині відсло-
нення ділянки перешарування товщиною 
0,5–1,0 м з пісковиками третього літотипу.

Загальний план будови другого і першого 
відслонень загалом подібні. Камінь Дірявець 
складений пісковиками другого літотипу, 
але без ерозійно-еолових форм звітрювання. 
Також відмічена ділянка товщиною до 1,5 м 
перешарування пісковиків другого і третього 
літотипів.

Скельний масив з рукотворними нішами – 
«печерками» третього відслонення розміще-
ний гіпсометрично нижче попередніх від-
слонень у лівому схилі р. Колодниці вздовж 
головної вулиці с. Дуброва. Його будова 
однорідна, представлена пісковиками першо-
го літотипу. 

Породи описаних відслонень утворені в 
субліторалі тропічного моря, яке існувало тут 
в часовому проміжку від 13,8 до 15,5 млн ро-
ків. За фауністичними залишками, порівнян-
ням з еталонними розрізами неогенових від-
кладів заходу України [Венглинський, 1979; 
Кудрин, 1966; Стратиграфія…, 1975] визначе-
но стратиграфічне положення відкладів якне-
огенова система, міоценовий відділ, лангій-
ський ярус, баденський регіоярус, опільська 
світа, верхня частина миколаївських шарів, 
верстви з Heterosteginacostata(гетеростегіно-
вий горизонт) (відслонення 3) і верстви над 
гетеростегіновим горизонтом (відслонен-
ня 1, 2).

Отже, виконані літолого-палеонтологічні 
дослідження дали змогу детально пошарово 
вивчити і порівняти розрізи, в яких є цінні іс-
торико-культурні об’єкти, датувати породи і 
розкрити деякі моменти їхньої доантропоге-
нової історії. На території історико-культур-
ного заповідника «Стільське городище» є уні-
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кальний природний комплекс, що об’єднує 
цікаві археологічні, геолого-геоморфологічні 
та палеонтологічні об’єкти. Це повні розрізи, 
які демонструють геологічну будову певних 
ділянок заповідника; чи відклади, що містять 
унікальні комплекси скам’янілих організ-
мів, або відслонення, як приклади освоєння 
природних виходів порід для побутових і ре-
лігійних потреб. Все зазначене належить до 
цінних об’єктів місцевого значення, які по-
требують режиму обмеженої охорони і реко-
мендовані для міського геотуризму, наукової, 
освітньо-пізнавальної, культурно-естетичної 
діяльності. На їхньому прикладі потрібно 
розробити нові підходи до туризму, які поєд-
нують природу, історію, культуру, геологію та 
археологію.
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В статті розглянуто пам’ятки дохристи-
янської культури Львівської області до межі 
Тернопільщини, на Головному Європейському 
вододілі. Охарактеризовано географічне роз-
ташування, будову, описано історичні та архе-
ологічні аспекти. Стаття має значення в кон-
тексті використання об’єктів в галузі туризму.

Ключові слова: Головний Європейський 
вододіл, дохристиянські культові пам’ятки, 
древнє святилище, карстові порожнини, гора 
Камула, с. Романів, гора Рожаниця, Чатова 
гора, гора Жупан, Камінь Лева, заповідник 
Знесіння, Велет-камінь, Знесіння, гора Рода, 
гора Перуна.

Головний Європейський вододіл почина-
ється від західного кордону України, йде по 
території Львівської області до межи Тер-
нопільщини. Розділяє ріки Дністровського і 
Бузького басейнів. Починаючи від верхів’їв 
Західного Бугу, вододіл повертає на північ-
ний захід і йде вздовж його правого берега до 
Шацьких озер на півночі Волинської області і 
кордону Білорусі.

На території вододілу розташовані великі 
і малі міста, в тому числі Львів, і багато куль-
тових пам’яток. Це, в основному, християн-
ські, середньовічні церкві, монастирі, капли-
ці. Являють собою наземні споруди з каменю, 
ріже з дерева. Більшість з них датується 
XVII–XIX ст., значно менше – XIV–XVI ст. З 
княжих часів пам’яток збереглося небагато.

Окрема слід згадати стародавні дохристи-
янські культові пам’ятки. Їх кількість незна-
чна. В основному, це невеликі культові місця, 
іноді великі комплекси. Можливо, в минуло-

му вони мали наземні споруди, які не зберег-
лися до наших днів. Сучасні дохристиянські 
культові пам’ятки являють собою скелі, пече-
ри, мегалітичні споруди.

На самому вододілі є багато гірських вер-
шин. Найвищою після Карпат є гора Камула 
поблизу с. Романів висотою 472 м. над рівнем 
моря. На вершині знаходиться скеля-брила 
висотою 8 м., котра штучно оброблена і про-
глядаються чотири грані 4х4 м, які зорієнто-
вані по бокам горизонту. На майданчику цієї 
вершини зберігся невисокий штучний вал 
довжиною 80 м. Археологічний матеріал (до-
слідження О. Корчинського) відноситься до 
ІХ–Х ст., однак не виключено, що ця пам’ятка 
існувала значно раніше [Корчинський, 1998, 
с. 69-76]. Досі не взята під охорону державою.

Заслуговує уваги скеля на вершині кону-
соподібної гори Рожаниця поблизу с. Під-
камінь. Тут Головний Європейський водо-
діл повертає на північний схід біля витоків 
Західного Бугу і простягається вздовж його 
правого берега до кордону з Білоруссю. Тут 
з’єднуються Подільські Товтри (Медобори) 
і Кременецькі гори. Скеля під назвою Ве-
лет-камінь висотою 18 м. має сліди штучної 
обробки і проглядається орієнтація по бокам 
горизонту. На вершині скелі є невеликий май-
данчик де збереглися сліди поховань у вигля-
ді прямокутних ям видовбаних у вапнякової 
породі. За дослідженнями М. Рожка, тут зна-
ходилися у ХІІ–ХІІІ ст. поховання половець-
ких воїнів.

Біля підніжжя скелі розташовані похо-
вання з пізньо-середньовічними хрестами. 
Матеріал, який зустрічається на схилах гори 

АРХЕОЛОГІЯ, ДАВНЯ ІСТОРІЯ
УДК 903.26(477) «02/0»

Вадим Артюх
Львівський музей історії релігії

ДОХРИСТИЯНСЬКІ КУЛЬТОВІ ПАМ’ЯТКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВОДОДІЛУ



38 СТІЛЬСЬКИЙ ГРАД
Рожаниця, окрім княжих часів, відноситься 
до перших ст. н. е., а також до епохи раннього 
заліза І тис. до н. е.

Недалеко, в горі, де розташовано Домі-
ніканський монастир, знаходиться карсто-
ва печера. Всередині проглядаються сліди 
штучної обробки. Цілком можливо, що ця 
печера використовувалася людиною у давні 
часи. В археологічному плані не досліджува-
лася. Згідно місцевих легенд, тут знаходився 
язичницький храм. Легенди існують, також, 
навколо Велет-каменю і гори Рожаниця.

Цій об’єкт охороняється державою як 
пам’ятка природи. Велет-камінь, згідно нау-
кових гіпотез, є залишками коралового рифу, 
якій зберігся з часів, коли десятки млн. років 
тому тут було море [Чобіт, 1998, с. 56]. 

Тут варто згадати Чатову гору в околицях 
Львова. Ця вершина висотою 400 м над рів-
нем моря є складовою частиною Головного 
Європейського Вододілу. На горі розташова-
ний майданчик, на якому стоїть група стов-
пуватих скель-останців із сарматського піща-
нику висотою 19–20 м. Складаються вони з 
трьох ліній, що утворюють прямокутник, орі-
єнтований за сторонами світу. На породі чітко 
помітні сліди штучної обробки. Будівельною 
основою слугували стовпуваті скелі природ-
ного походження з сарматського вапняку.

Східна частина цього прямокутника сягає 
20 м., довжина північного боку – 13 м. В сере-
дині північної стіни штучно прорубано вхід 
трикутної форми. Південна частина склада-
ється з монолітної обробленої скелі і сягає 
довжини 14 м. Західна частина відсутня, од-
нак не виключена можливість існування тут 
в давнину дерев’яної огорожі, яка не зберег-
лася до наших часів. На східній стіні, ближче 
до її північного боку, штучно прорубана вер-
тикальна щілина.

Львівським Музеєм історії релігії за 
участю автора разом з астрономічною об-
серваторією Львівського держуніверситету 
ім. І. Франко (керівник Б. Новосядний) були 
проведені дослідження, на предмет можли-
вості використання у давнину цього об’єкту, 
як святилища для спостерігання за сонцем, 

місяцем та зірками. Було встановлено, що в 
дні весняного та осіннього рівнодення сонце 
з’являється у щілині на східній стіні. Скоріш 
всього це був своєрідний сигнал до початку 
та закінченню сільськогосподарських робіт.

Дослідженнями Л. Мацкевого поряд ви-
явлено археологічний матеріал епох пізньо-
го палеоліту, мезоліту, початкового етапу 
раннього заліза. Датування цього скельного 
комплексу поки що не визначено.

Цілком можна припустити, що тут було 
древнє святилище обсерваторного типу для 
спостереження за зірками. Цей об’єкт, як 
пам’ятка історії та культури ні в яких зві-
тах, публікаціях не значиться, державою
не охороняється.

Поруч з Чатовою горою знаходиться гора 
Жупан. На її вершині біля джерела є вирубано 
у вапняковій породі стилізоване зображення 
людського обличчя. Подібні зображення зу-
стрічаються в Карпатах, наприклад на скелях 
Урича. На вершині гори Жупан у 90-ті роки 
розкопки проводив М. Пелещишин, де були 
знайдені поховання культури лінійно-стріч-
кової кераміки IV-III тис. до н.е. [Пелещишин, 
1995, с. 63-67]. Зображення біля джерела ніде 
не значиться.

Окремі малі культові місця збережені 
до ХХ століття. Під Львовом, біля селища 
Брюховичі, в лісі є пагорб із вапняковою ске-
лею на вершині. У літописах скеля називаєть-
ся «Камінь Лева» (Р. Дашкевич) [Дашкевич, 
1991]. У тріщинах і невеликих карстових по-
рожнинах зустрічаються середньовічні моне-
ти, в основному боратинки XVII ст. У скелі 
збереглася ніша, де стояла християнська іко-
на. Тут також спостерігається спроба церкви 
перетворити язичницьке культове місце на 
християнське. Це місце, де язичництво існу-
вало до початку ХХ ст.

Слід згадати Львів, розташований на 
Головному Європейському вододілу. На 
території міста є декілька вершин, на ко-
трих були виявлені старожитності. Одна з 
них – гора Високий Замок висотою 374 м. 
Це – вершина гряди, яка простягається на 
північний схід до Шевченківського Гаю (Кай-
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зервальду). На цій гряді розташований запо-
відник Знесіння. Окрім Замкової гори, гряда 
має декілька вершин. 

Найдавніші пам’яткі на території Львова 
епохи мезоліту, на Куртумової горі побли-
зу Янівського цвинтаря, наприкінці вулиці 
Замарстинівської були відкриті геологами у 
40-ві роки ХХ століття [10, c. 44]. Подальші 
дослідження не проводилися.

Більш детальні роботи були проведені на 
гряді Високого замку. У ХІІІ столітті на од-
ній з вершин, на Замкової горі, було закладе-
но дерев’яний замок, а біля підніжжя почав 
розбудовуватися Львів. Замок існував декіль-
ка століть, постійно перебудовувався, а на 
початку ХІХ століття був розібраний австро-
угорською владою. 

Протягом 50-х – 70-х років на Замковій 
горі проводилися археологічні розкопки. 
Керівники – О. Ратич, Р. Багрій, І. Свєшні-
ков. У 90-ті роки цю місцевість досліджували 
О. Корчинський, О. Овчинников, М. Банд-
рівсь кий, у 2005 році – В. Шишак. Встановле-
но, що у IV–ІІІ тис. до н. е. тут було поселення 
культури лійчастого посуду. У VII–VI століт-
тях до н.е. ця територія була заселена наро-
дом передскіфської культури черепінсько-ла-
годовського типу, про що свідчить фрагменти 
керамічного посуду і бронзовий наконечник 
стріли. Можливо, що це поселення існувало 
і в пізніші часи до перших століть н.е. Далі у 
ХІІІ столітті тут вже були збудовані фортифі-
каційні споруди. Були виявлені залишки ку-
тової башти і оборонний рів, керамічний ма-
теріал княжих часів. Деякій з них відноситься 
до ХІ–ХІІ століть [Мацкевий, 2008, c. 74].

Поруч з Замковою горою знаходиться вер-
шина пірамідальної форми – гора Лева. Сама 
форма дала підставу, для припущень, що ця 
гора є штучною пірамідою. В усний формі 
існувала інформація, що в цій горі є печера, 
на стінах котрої збереглися рисунки. Цілком 
можливо, що така печера може існувати. Сама 
вершина природного походження. Там про-
глядаються пісковик і вапняк, породи, в яких 
можуть утворюватися карстові порожнини. 
Відносно всього іншого, гора має природне 

походження. В деяких місцях чітко прогляда-
ються шари піску, пісковику, вапняку. Однак є 
враження, що боки гори штучно зрізані і при-
дають її форму піраміди. 

Коли тут проводилися земляні і кар’єр-
ні роботи не зовсім зрозуміло. В середині 
ХІХ століття, коли вже було розібрано кня-
жий замок і почалося спорудження башти 
на 400-ліття Люблінської унії, місцева влада 
гору Лева намагалася зрити, оскільки на бу-
дівництво потрібно було багато піску. Однак 
завдяки зусиллям І. Шараневича, цю пам’ят-
ку природи вдалося зберегти.

На західному схилі гори Лева був неве-
ликий грот карстового походження. Дослі-
дженнями Л. Мацкевого там було виявлено 
потужний культурний шар. Однак знахідки 
відносилися до більш пізнього часу і, в ос-
новному, військового призначення. Вірогід-
но, що більш ранні відклади були видалені 
для розширення корисної площі грота під час 
його використання як військово-стратегічно-
го об’єкта [Мацкевий, 2008, c. 97]. Втім, не 
виключена вірогідність наявності у горі Лева 
більших карстових порожнин.

Далі на схід по гряді на Знесінні, на Чер-
нечій горі, у 90-ті роки проводилися дослі-
дження на «Світовидовому полі». Цей мікро-
топонім ввів у оброт І. Шараневич на основі 
старих львівських карт, коли він відкрив цю 
пам’ятку наприкінці ХІХ століття. Заново цей 
об’єкт відкрив О. Корчинський у 1987 році. 
У 1990 – 1993-му роках розкопки проводив 
О. Овчинніков [Овчинников, 1992, c. 1-4].

На мисоподібному підвищенні було зафік-
совано невелике городище округлої форми 
розміром 33х35 м., яке було укріплено валом 
і ровом. Під час робіт були виявлені залишки 
житлової споруди прямокутної форми, де були 
знайдені фрагменти посуду перших століть н.е. 
При розрізі валів, чітко проглядалися крепіди 
з вапняку в основі споруд. Вхід до городища 
було вимощено вапняковою плиткою. Куль-
турний шар невеликий. Основний матеріал у 
вигляді фрагментів посуду відноситься до ІХ – 
початку ХІ століття [Космолінський, Космолін-
ська, 1997, c. 4]. В межах валів були зафіксова-
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ні залишки кам’яного фундаменту з керамікою 
XIV століття. Розкопки не завершені. 

Попередні висновки. На місці поселення 
римських часів у ІХ столітті було збудовано 
городище, яке існувало протягом ІХ-ХІ сто-
ліття. На цей період припадає використання 
крепід у фортифікаційних спорудах. Крім 
цього це датування підтверджує кераміка 
цього часу. Останньою фазою існування го-
родища у XIV століття є період, коли в його 
центрі було збудовано споруду на кам’яному 
фундаменті. Можливо, цей об’єкт входив до 
складу сигнально-оборонної системи Львова, 
оскільки вона контролювала шлях через Кай-
зервальд до Високого замку.

Згідно топографії розміщення на місце-
вості, формі, розмірам, знахідкам ця пам’ят-
ка відноситься до категорії слов’янських 
городищ-святилищ ІХ–ХІ століть, а після 
заснування Львова капище стало звичай-
ним спостережним пунктом, звідки далеко 
проглядалася місцевість. У радянські часи 
там знаходилася військова частина. Зараз ця 
пам’ятка знаходиться на території Львівсько-
го музею народної архітектури та побуту.

Письмові джерела минулих століть свід-
чать про кам’яних ідолів, які стояли на па-
горбах. Є свідоцтва про три таких місця, де 
фігури знаходилися до XVII століття. Не 
виключено, що кам’яні ідоли, якщо їх не 
використали для будівництва, досі знахо-
дяться на дні ярів. Слід відзначити знахідки 
поблизу цього городища пісковикових ка-
менів округлої форми. Чи то природні кон-
креції, чи штучні предмети незрозумілого 
призначення. 

Топоніміка свідчіть про язичницькі назви 
деяких вершин. Наприклад – гора Рода, гора 
Перуна. Дослідження на вершинах цих гір до 
кінця не були проведені. Можливо, там були 
язичницькі капища.

У середині ХІХ століття у Львові на горі 
Шемберга, біля Львівської головної пошти, 
почали будувати цитадель для австрійського 
гарнізону. Факт про це засвідчено А. Шнай-
дером. Під час земляних робіт були виявлені 

величезні кам’яні плити, укладені одна до од-
ної не хаотично, а людськими руками. Кіль-
ка років раніше тут було плити, які зустріча-
ються на давніх поганських вівтарях, і разом 
з ними було викопано рештки перепалених 
людських кісток та бронзові прикраси у гли-
няних урнах. Крім того, на південно-західної 
стороні тераси було знайдено кам’яну брилу 
на якій була реалістично зображена людська 
постать, оголена до поясу. Зберігся тільки ма-
люнок Ж. Паулі. Фігура довго залишалася на 
горі Шемберга, і лише 1860-их роках її було 
передано до Музею Оссолінських. Однак, за 
свідоцтвом А. Шнайдера 1876 року, скуль-
птура безслідно зникла. Більше ніхто її не ба-
чив. [Бандрівський, 1992, c. 56-57]. Супутні 
знахідки не збереглися до наших часів. Тому, 
відносно датування важко щось казати. У 
радянські часи на Цитаделі знаходилася вій-
ськова частина. Зараз виросли сучасні особ-
няки. Дослідження так й не були проведені. 
Культурний шар зритий повністю, знахідок 
не спостерігається.

У центральній частині Львова, на пів-
денній околиці парку ім. І. Франка, біля су-
часного готелю Дністер, знаходиться курган 
округлої форми, якій зберігся до наших днів. 
Його розміри – D-16 м., H-1,0 м. Зараз кур-
ган непогано зберігся. На вершині його ро-
сте величезний дуб. Про цю пам’ятку згадує 
Б. Януш у 1913 році [Janusz, 1918, s. 171]. 
Пізніше – І. Свєшніков та інші дослідники. 
Відносно датування, форма кургану і роз-
міри дають підставу віднести його до кінця 
ІІІ – початку ІІ тисячоліття до н.е. [Свешни-
ков, 1984, c. 8-12]. У 1975 році автором поруч 
з курганом було знайдено уламок крем’яної 
ножеподібної макропластини з ретушшю, що 
підтверджує датування цієї пам’ятки.

Традиція будувати святилища на горах і 
висотах з використанням скель і печер існу-
вала з первісних часів в багатьох частинах 
земної кулі – культ гір. Слід згадати античну 
Грецію і давній Рим, де на вершинах буду-
вали храми. В горах Вірменії, в Гарні, було 
збудовано язичницький храм І ст. н. е., який 
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зберігся до наших часів. Можна, також, зга-
дати храм перших ст. н. е. на горі Тайшань на 
території Китаю та багато інших.

На території України гори і висоти також 
використовувалися. Це відомі скельні пам’ят-
ки в Карпатах поблизу сіл Розгірче, Урич, 
Бубнище. Пам’ятка всесвітнього значення 
Кам’яна Могила являє собою скельне підви-
щення посеред степу. На Тернопільщині у 
заповіднику Медобори у давні часи існува-
ло святилище на горі Богит, біля підніжжя 
котрої у 1848 році було знайдено відомого 
Збруцького Ідола. За дослідженнями Б. Ти-
мощука, І. Русанової, М. Ягодинської, там 
були віднайдені кам’яні вали пізньоскіфсько-
го часу, жертовні місця ІХ–ХІІІ ст. [Русанова, 
Тимощук, c. 17-19]. Однак не виключено, що 
це потужне культове місце виникло в більш 
ранні часи.

За С. Токаревим, починаючи з первісних 
часів існував культ гір і висот. [Токарев, 1990, 
c. 602-612]. Головними об’єктами поклоніння 
слугували гірські перевали і окремі верши-
ни, де давні люді будували храми і святили-
ща. На перевалах, де був відпочинок, існува-
ли невеликі культові місця, де поклонялися 
гірським духам. 

Виникає проблема збереження дохристи-
янських пам’яток. Якщо стародавні церкви, 
монастирі, замки поганої збереженості все 
ж таки мають залишки наземних споруд, їх 
можна відновити. Відносно ранніх дохристи-
янських пам’яток – справа інша. По-перше – 
від них не залишилося наземних споруд. Це, в 
основному скелі, печери, дуже рідко мегаліти. 
Їх, в основному, розглядають, в першу чергу, 
як пам’ятки природи.

По друге – ці об’єкти мало досліджені. З 
приводу їх датування і функціонального при-
значення дуже багато питань. 

По трете – ці пам’ятки несистематизовані, 
багато їх, за невеликим винятком, в археоло-
гічній документації не значиться і як пам’ятки 
історії та культури не охороняються державою. 

Окреме місце в природному ландшафті 
України займає Головний Європейський во-
доділ де є багато вершин, де також можливі 
культові пам’ятки. В майбутньому їх можна 
використовувати як об’єкти туризму.
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PRE-CHRISTIAN CULT SITES OF THE UKRAINIAN PART OF MAIN 
EUROPEAN WATERSHED

Sites of pre-Christian culture situated in Lviv region to the borders of Ternopil region on the 
Main European Watershed are analyzed at the article. Their geographical position and structure are 
characterized, historical and archaeological aspects are described. This article is important in the 
context of using of such objects for touristic purposes.
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43ВИПУСК 2

Фото 1. Львів. Антропоморфне зображення в скелі на горі Жупан (фото автора)
Photo 1. Lviv. Antropomorphic image on the rock on Zhupan mountain (photo made by the author)

Фото 2. Львів. Камінь Лева біля смт Брюховичи (фото автора)
Photo 2. Lviv. Stone of Lion near Brjukhovychi village (photo made by the author)
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Фото 3. Підкамінь Львівської області. Велет камінь на горі Рожаниця. (фото автора)
Photo 3. Pidkamin, Lviv region. Giant stone on the Rozhanytsia mountain (photo made by the author)

Фото 4. Підкамінь Львівської області. Вхід до печери «Язичницький храм» (фото автора)
Photo 4. Pidkamin, Lviv region. Entrance to the cave «Pagan temple» (photo made by the author)
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На основі різних за характером походжен-
ня відомостей та матеріалів, найновіших ме-
тодологічних розробок про історію форму-
вання і розвитку середньовічного чернецтва 
на українських землях, результатів власних 
досліджень низки печерних пам’яток, спе-
ціальних історіографічних праць зроблено 
спробу визначити основні принципи локалі-
зації та ідентифікації середньовічніх печер-
них пам’яток чорного духовенства Підкар-
паття.

Ключові слова: печерні порожнини, серед-
ньовіччя, чернецтво, житлові камери, вівтарі, 
храми.

Серед багатьох історико-культурних 
пам’яток України ще й досі маловідомими 
залишаються печерні обителі середньовіч-
ного чернецтва. У той же час суспільний ін-
терес до них залишається доволі високим. 
Часто він підсилюється різними легендами 
та домислами, які є далекими від реалій. Об-
маль та фрагментарність писемних джерел 
з вітчизняної середньовічної історії чорно-
го духовенства помітно актуалізує і значно 
підвищує у дослідницьких роботах значення 
спелеології, археології, печерної архітекту-
ри, нумізматики, керамології, геоморфології, 
металографії, топоніміки, епіграфіки, петро-
гліфіки та інших допоміжних дисциплін в 
процесі комплексного дослідження печерної 
проблематики.

Результати досліджень Митрополита Іла-
ріона (І. Огієнка) [Огієнко, 2002], о. А. Пе-
кара [Пекар, 1992, с.70–91], І. Крип’якевича 
[Крип’якевич, 1999, с. 45–64], П. Шкраб’юка 

[Шкраб’юк, 2005], Р. Береста [Берест, 2012] 
та інших дослідників свідчать, що праукраїн-
ське середньовічне чернецтво у найважчі пе-
ріоди вітчизняної історії рішуче відстоювало 
ідею національного та релігійного самоутвер-
дження, моральної стійкості, фізичної терпи-
мості, соціального подвижництва, пропагува-
ло серед народу віру у краще майбутнє, що 
актуалізує потребу наукового дослідження 
зазначеної проблематики.

Ще в ХІХ – на початку ХХ ст. чима-
ло авторів звертало увагу на значне число 
рукотворних печерних пам’яток у Східній 
Галичині. Серед них певна кількість належа-
ла середньовічному чернецтву [Головацкій, 
1871, с. 219–242; Gruszeckij, 1878, s. 392–352; 
Demetrykiewicz, 1903, s. 51–91] та ін.). 

Найбільшу увагу перших галицьких до-
слідників та авторів ХІХ ст. привертали пе-
черні монастирі. Серед них Розгірчанський, 
Страдчанський, Крехівський, Галицький, 
Непоротівський, Лядівський та ін. Проте 
на основі аналізу низки печерних чернечих 
осель треба зауважити, що не завжди тер-
мін «монастир» відповідав реальному ста-
тусу монастирської обителі. Тому в окремі 
групи варто виділити: монастирі, протомо-
настирі, печерні церкви, каплички, вівтарі, 
одноосібні житла представників аскетиз-
му (пустинників, печерників, затворників, 
відлюдників і ін.). 

Слід підкреслити, що навіть порівняно 
пізні писемні відомості (наприклад, про Кре-
хівський печерний монастир) засвідчують, 
що крім монастирів існували й інші оселі іно-
ків. Пам’ятки представників печерного аске-
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тизму, зазвичай, є невеликими, малопомітни-
ми і, ймовірно тому, часто через це тривалий 
період залишаються поза увагою дослідників. 
Недавно серед архівних матеріалів виявлено 
цікавий документ про ченця-аскета Онуфрія, 
який від початку XVII ст. тривалий період са-
мітно проживав в невеличкій печері на горі 
Побійній, що поблизу Крехівського печерно-
го монастиря [ЛННБ, спр. 122, арк. 35 зв.]. 

Галицький митрополит Модест Мацієв-
ський відмічав помітне поширення пустинни-
цтва серед ченців Прикарпаття, як однієї 
із форм монашого аскетизму [Мацѣевскій, 
1867, с. 35–38]. Пустинництво, відлюдниц-
тво, печерництво, затворництво, самітництво 
та інші форми передбачали одноосібне, від-
межоване від зовнішнього світу, аскетичне 
проживання ченця. 

Одноосібного аскетичного випробуван-
ня (подвигу) від ченців монастирів вимагав 
Типікон Теодора Студита, котрий ще з часів 
середньовіччя досі зберігає свою чинність 
[Studita, 1907]. 

Як зауважив відомий історик І. Крип’яке-
вич, на галицьких землях в середньовіччі 
існувало велике число монастирів. Короткі 
згадки про них наведено у різних архівних 
документах (шематизмах дієцезій, відомо-
стях візитації, актах, описах, протоколах, 
інвентарях і ін.). Однак, автор не проводить 
класифікації пам’яток, а наводить лише їх 
перелік та відшукані про них писемні згадки 
[Крип’якевич, 1999, с. 45–64].

У порівнянні з історією людства україн-
ське чернецтво займає короткий період існу-
вання. Тому не виключено, що чимало існу-
ючих печерних порожнин попередніх епох в 
ранньому середньовіччі було пристосовано 
до вимог чернечого існування. 

Обгрунтування нижніх хронологічних 
рамок нашого дослідження опирається на ві-
тчизняні літописні дані, які засвідчують, що 
в ХІ ст. на землях Київської Русі «чорноризци 
почаша множитися и монастирове починаху 
бити» (ПСЛР, ІІ, 1845, с. 267). Тобто певною 
віхою стало прийняття християнства київ-
ським князем Володимиром наприкінці Х ст. 

і твердити про більш ранній період появи та 
поширення чернецтва видається доволі дис-
кусійним. Хоча існує вірогідність появи та іс-
нування чернецтва на сучасних українських 
землях ще у дохристиянський період. Верхню 
межу ми умовно окреслюємо кінцем ХVI ст., 
коли завершується середньовічна доба і під 
впливом радикальних реформ Митрополита 
Галицького, Київського та всія Русі Велями-
на-Йосифа Рутського відбувається організа-
ційне впорядкування принципів існування 
чорного духовенства, що призвело до закрит-
тя багатьох малочисельних, «незаконних», 
«позастатутних» келіотських печерних оби-
телей, забудови нових монастирів на органі-
заційних засадах кіновії та поява писемних 
відомостей про них.

Варто зауважити, що проблема існуван-
ня церкви й праукраїнського чернецтва після 
загибелі Галицько-Волинського князівства 
(1349 р.) і, особливо, в умовах утвердження 
католицького костела й польської влади на 
українських землях виявилася далеко не про-
стою. Питання про налагодження реального 
статусу чорного духовенства було поставлено 
на Віленському соборі (1509 р.), але реалізу-
вати його тоді не вдалося [Лотоцький, 1931, 
с. 112–113].

Досліджуючи причини реального стано-
вища середньовічного православного черне-
цтва, на українських землях о. А. Пекар також 
зауважує, що в основі його занепаду лежала 
низка причин і не останніми серед них була 
втрата державності та ієрархічного підпоряд-
кування обителей [Пекар, 1992, с. 86–87].

Немає сумніву, що печерні монастирі при-
пиняли своє існування не одночасно і під 
впливом різних чинників. Відсутність, перш 
за все, писемних джерел не дає змоги кон-
кретно твердити про причини та час закриття 
тієї чи іншої обителі. Тому метою даної статті 
є встановлення масштабів поширення печер-
ного чернецтва у середні віки на базі резуль-
татів спелеологічних досліджень, зібраних 
різних відомостей та матеріалів, знахідок, за-
стосування спеціальної методики виконання 
досліджень тощо [Берест, 2012, с. 50–143].
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Важливо наголосити, що норми і прин-

ципи існування середньовічного чернецтва 
суттєво різнилися від життя тогочасних мир-
ських громад. Перш за все, основні вимоги 
до устрою житлових камер, трапезних, куль-
тових споруд іноків регламентував Типікон 
(Статут, Устав, Регула і ін.). У, так званих, ста-
тутних монастирях це отримало відображен-
ня на особливостях планувальної структури 
печерних камер, чіткій просторовій орієнта-
ції печерних комплексів, каплиць, культових 
вівтарів, важкій доступності місць заснуван-
ня одноосібних жител анахоретів та їх типо-
логії, облаштування печерних обителей тощо. 

Архівні писемні джерела зі збірок ЦДІА 
України у Львові фондів о. Романа Луканя 
(ф. 364), митрополита Андрея Шептицького 
(ф. 358) та інші (ф. 408) неодноразово засвід-
чують законне та незаконне існування черне-
цтва, вказують на законні та незаконні оби-
телі, засвідчують факти існування статутних 
та позастатутних монастирів, тобто тих, що 
були підпорядковані ієрархічному церковно-
му правлінню та незалежних обителей, які не 
знали статутів й перебували поза межами то-
гочасних облікових систем.

Ще від ранніх часів появи християнства 
печерництво в житті чорного духовенства от-
римало важливе символічне, випробувальне 
і, навіть, містичне значення. Провідне місце у 
чернечому печерництві належало практичній 
реалізації ідеї аскетизму, коли чернець-аскет на 
шляху ідейного очищення здійснював випробу-
вання сили власної волі, духу, спробу пізнання 
бога чим вступав у боротьбу сам з собою.

За чернечими канонами лише після фі-
зичного випробування аскетизмом інок міг 
прийняти чернечий постриг. Після прийнят-
тя постригу життя ченця підпоряковувалося 
вимогам монастирського статуту. Традиції 
християнського печерництва закладалися й 
удосконалювалися упродовж багатьох віків. 
Немає сумніву, що на давньоруські землі їх 
принесли проповідники християнської віри 
[Коссак, 1867, с. 35–38]. 

Варто зауважити, що більш холодні при-
родно-кліматичні умови давньоруських зе-

мель і, особливо, Підкарпаття значно різ-
няться з теплими сприятливими умовами, 
наприклад, Близького Сходу, де зароджува-
лося та набуло ідейного розвитку печерне 
чернецтво. Проте і на Підкарпатті зафіксо-
вана значна кількість різнотипних чернечих 
пам’яток, які конструктивно є дуже схожими 
з печерними оселями Афону. Відомості Киє-
во-Печерського патерика свідчать, що тради-
цію анахоретства на українські землі ще на 
початку ХІ ст. з Афону приніс чернець Анто-
ній Печерський [Берест, 2011, с. 79].

Загалом серед печерних пам’яток серед-
ньовічного чернецтва Підкарпаття слід ок-
ремо виділяти одноосібні келії анахоретів, 
кіновітів та житлові споруди келіотів, монас-
тирі й протомонастирі, каплиці й культові 
вівтарі, трапезні, господарсько-виробничі і 
інші приміщення. Кожна з перелічених пе-
черних камер має свої характерні ознаки, які 
ми визначали шляхом спідставлення характе-
ристик досліджуваних камер з вимогами Ти-
пікону митрополита В. Рутського, який було 
укладено на початку XVII ст. [Берест, 2012, 
с. 76–112].

Майже традиційно вхід у печерні камери, 
що мали культове призначення, облаштова-
ний із західної сторони (гори, кам’яного ви-
ступу і ін.), що відповідає просторовій орієн-
тації культових християнських споруд.

Найбільше число середньовічних печер-
них чернечих пам’яток Підкарпаття припа-
дає на відмежовані від монастирів келії. Це 
універсальні житлово-культові камери аске-
тів. Найчастіше вони представлені невелики-
ми одноосібними спорудами, які вирубані у 
кам’яній основі виступаючого на поверхню 
гористого масиву, з характерним пристосу-
ванням та дотриманням вимог християн-
ського канону. 

На даний час багато келій втрачено унаслі-
док добування каменю чи інших причин. Так 
біля с. Луб’яна Миколаївського району Львів-
ської області у виступах гористого масиву ми 
виявили понад 20 вирубаних печерних камер, 
але лише дві з них, наполовину зруйновані, 
можна віднести до числа чернечих (рис. 1; 2). 



48 СТІЛЬСЬКИЙ ГРАД
Як показали обстеження, пам’ятку було 

зруйновано внаслідок добування каменю. 
Видається, що збережений фрагмент пам’ят-
ки є напівзруйнованим житлом анахорета, 
від якого залишилася лише половина купо-
лоподібної камери. Максимальна висота по-
рожнини становила 1,4 м, внутрішній діа-
метр на рівні долівки – приблизно 1,2 м. Такі 
житлові камери відносять до числа сидячих 
печерних споруд, – так званих, «сєдаліш». 
Схожі форми одноосібних житлових споруд 
сидячого типу також характерні для печерних 
монастирів кіновітів. 

Загалом, на землях Підкарпаття, особли-
во в місцях виступу на поверхню гористого 
кам’яного масиву зустрічаються невеликі пе-
черні келійні споруди, які у вертикальному 
перерізі мають округлу, овальну, дзвонопо-
дібну, грушоподібну та інші форми [Берест, 
2012, с. 79–101]. 

Ймовірно, що це і є, так звані, «cєдаліша» 
про які згадує Києво-Печерський патерик, 
адже в таких камерах можна вести лише си-
дячий спосіб існування. Для утеплення пе-
черних споруд, що було дуже важливо в хо-
лодні пори року, камери заповнювали сіном 
чи іншим травостоєм.

Значно рідше зустрічаються келії лежа-
чого типу, тобто споруди, у яких незначна 
висота не дає мешканцю змоги сидіти, але 
їх видовжена форма сприяє зручно лежати. 
Зауважено, що келії лежачого типу найчасті-
ше споруджували при печерних монастирях 
(рис. 3).

Однією з головних визначальних ознак 
печерних келій є культові ніші [Берест, 2012, 
с. 104], які, відповідно до християнських по-
стулатів, іноки вирубували у східних стін-
ках печерних камер, приблизно в середній 
частині їх висоти. Візуально культова ніша 
келії – це невелике заглиблення, що сягає 
приблизно 3 – 10 см. У келіях зустрічаються: 
округлі, овальні, прямокутні, грушоподібні 
та інші культові ніші. Найчастіше у них ста-
вили «лампадки», а також невеличкі іконки, 
хрестики, мощі святих чи інші атрибути.

Іноді у культових нішах або навколо них 

зустрічаються вирізьблені у камені написи, 
малюнки, схематичні зображення у вигляді 
коротких христограм, хрестів, риб тощо.

Зазвичай у культових нішах нижня ча-
стина (основа) є менш-більш рівна у вигляді 
горизонтальної полички, а верхня – округла 
або овальна (рис. 4). В ніжній частині іноді 
зустрічаються залишки вугликів та «розли-
тої» cмоли хвойних дерев, а у верхній – слі-
ди чорної стійкої кіптяви. Щоденна молитва, 
яка здійснювалася під час горіння «лампад-
ки» лежала в основі чернечого буття, що ви-
різняло ченців від інших соціальних верств 
суспільства. Варто зауважити, що подібних 
культових ніш немає у печерних порожнинах, 
які творило мирське населення для житлових 
чи господарських потреб. 

Середньовічне давньоруське чернецтво, 
пристосовуючись до складних релігійних, 
політичних, економічних та інших умов іс-
нування, створило низку організаційних різ-
новидів, які не завше відповідали статутним 
положенням, а радше виступали, як окрема 
складова частина соціального середовища. В 
окремі групи можна виділити чернечі общи-
ни келіотів, кіновітів, ідіоритмів тощо. 

Побіжно зауважимо, що відповідно до ста-
тутних положень харчування й молитва чен-
ців-кіновітів здійснювалася у встановлений 
час та у чітко відведених місцях. Харчуватися 
без благословення настоятеля чи за межами 
трапезних було суворо заборонено, бо вважа-
лося гріхом [Рутський, 1924, с. 56–59]. У той 
же час ченці-келіоти не дотримувалися цих та 
інших положень, за що їх вважали незаконни-
ками або відступниками від вимог чернечого 
статуту.

Відповідно до положень регул, типіконів, 
статутів та інших регулятивно-нормативних 
документів чернецтво не тільки ховало від зо-
внішнього світу багато таємниць свого існу-
вання, але й виступало доволі помітним про-
шарком суспільства в плані розвитку науки, 
освіти, культури, мистецтва і навіть новітніх 
виробництв. 

У досліджуваному періоді також тісно пе-
реплелися наслідки міжусобної боротьби, пе-
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ріодичні напади й грабежі чужинців, бороть-
ба за національну державу, деструктуризація 
ієрархічних церковних структур, численні 
війни, битви, селянські виступи, повстання, 
втрата писемної спадщини та багато інших 
негативних чинників, що ускладнює його на-
укове вивчення. 

Багатою на чернечі пам’ятки є Миколаїв-
щина. Але найдавніші відомості про печерні 
обителі Миколаївщини, як і про переважну 
більшість пам’яток з інших місцевостей Га-
личини, відсутні. На сторінках шематизмів 
чину Святого Василя Великого в Галичині 
під назвою «Короткий поглядъ на монасти-
ри и монашество руске, отъ заведеня на Руси 
вђры христовой ажъ по нынђшное время» 
наведено згадку про заснування жіночого мо-
настиря св. Вознесіння в Миколаєві (1641 р.), 
а також те, що в 1654 р. міщанин Андрій За-
лешай записав монастирю свої землі [Коссак, 
1867, с. 208]. 

Проте, незважаючи на це, що наведене по-
відомлення виходить за хронологічні рамки 
нашого дослідження, воно підтверджує факт 
заснування «законних» монастирів кіновіаль-
ного типу, яке відбувалося під впливом реалі-
зації релігійної реформи митрополита В. Рут-
ського. 

В плані нашої публікації варто наголоси-
ти, що в недалеких околицях Миколаєва зна-
ходиться значне число печерних пам’яток. За 
підрахунком львівського дослідника О. Кор-
чинського тут виявлено близько 200 печерних 
порожнин [Корчинський, 2011, с. 234]. 

Безумовно, що вони мають різне похо-
дження, призначення, різний час виникнення 
тощо. Поміж них в плані висвітлення нашої 
проблематики прискіпливої уваги заслугову-
ють пам’ятки чорного духовенства. 

Важливого значення в процесі виконання 
пошукових робіт слід надавати топоніміці, у 
якій іноді знаходять відображення відомості 
про існування пам’ятки. Як показують резуль-
тати пошукових досліджень, багато печер-
них обителей досі носять назви монастирів, 
хоча багато з них недобудовані. Вірогідною 
причиною є складність, трудомісткість, дов-

готривалість виконання робіт. Здебільшого 
такий печерний монастир складається з од-
нієї великої печерної камери, яка одночасно 
слугувала храмом, трапезною та спільним 
житлом. Спільне проживання ченців в одній 
камері відповідає келіотському організацій-
ному устрою. 

Характерною ознакою спільножитних пе-
черних камер, які можна віднести до спадщи-
ни чернецтва, є культові ніші. Їх вирубували у 
східній, південній або північній стінках спо-
руди у вигляді невеликих заглибин (до 0,20 м) 
на висоті 0.9 – 1.3 м від рівня долівки. Най-
частіше зустрічаються заглиблення овально-
подібної або округлої форми з рівно вируба-
ною у нижній частині поличкою та слідами 
стійкої кіптяви від горіння на поличках смо-
листих речовин. 

Видається, що число культових ніш у 
спільножитній камері можна розглядати як 
кількість ченців обителі, адже кожен монах 
мав свого святого покровителя, для поклонін-
ня якому було відведено окреме місце.

Проте мусимо зауважити, що всупереч 
народній традиції не можна називати термі-
ном «монастир» одне універсальне печерне 
приміщення, яке одночасно слугувало іно-
кам общинним житлом, трапезною, храмом. 
Не випадково з цього приводу Митрополит 
Іларіон зазначав, що усі давньоруські монас-
тирів пройшли через келіотську спільножит-
ну форму організаційного устрою [Огієнко, 
2002, с. 89–90].

Чернечий Типікон від Феодора Студита та 
положення, які розробив Митрополит Київ-
ський, Галицький і всієї Русі В.-Й.Рутський 
[Рутський, 1924, с. 56–76] зазначають, що мо-
настир має складатися не менше, ніж з трьох 
приміщень (храму, трапезної та одноосібних 
келій), розмежованих між собою. Тому такі 
однокамерні пам’ятки слід називати протомо-
настирями, тобто печерними обителями, які 
ще не досягли статусу монастиря. 

Таким чином, складовими частинами мо-
настиря кіновіального типу є храм, трапезна 
та відокремлені житлові приміщення чен-
ців. Інші споруди обителі мають другорядне 
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значення. Недотримання статутних вимог, 
наприклад, спільне проживання іноків в од-
ній камері, де відбувалися молитви та харчу-
вання, свідчать про побутування келіотської 
форми організаційного устрою, що вважало-
ся гріховним відступництвом від вимог чер-
нечого статуту. 

Як зазначає Іван Огієнко, в середньовіч-
чі українські землі були «переповнені келі-
отськими монастирками». Мешканці таких 
обителей не мали ієрархічного підпорядку-
вання, не знали і не виконували статутних 
вимог і тому мало цікавили представників 
кліру. Тим самим вони опинялися за межами 
облікових систем [Огієнко, 2002, с. 84].

Монастирські печерні церкви належать 
до головних будівель обителей і тому, пере-
важно, займають центральне місце в системі 
забудови монастирів, а при ярусному плану-
ванні – верхні яруси пам’яток. Прикладом 
цього є відомі печерні оселі іноків в Страдчі 
[Пелещишин, 1995, с. 72–77], де печерну цер-
кву облаштували на місці проходження цен-
трального входу печерного монастиря або у 
Розгірчі [Сулик, 1995, с. 108–111], Бакоті [Ви-
нокур, 1995, с. 16–19], Крехові [Берест, 2011, 
с. 154], де печерні храми займали характерно 
відмежовані верхні частини печерних комп-
лексів. Майже у всіх випадках печерні цер-
кви мають чітку просторову орієнтацію по 
осі схід – захід, що відповідає християнським 
канонам.

На підставі різних за походженням відо-
мостей й матеріалів авторів можна допустити, 
що в період закладення печерних обителей чи 
їх розбудови роль храмів виконували культові 
вівтарі, спеціально створені на місцях. Часто 
для них використовували скельні виступи. 
Подібно до храмових споруд (каплиць, цер-
ков тощо) вони також мають просторову орі-
єнтацію. 

Одна із таких кам’яних споруд, що має 
характерні ознаки культового використання, 
знаходиться у гористому, покритому лісом 
масиві, що поблизу с. Воля Велика Микола-
ївського р-ну. Численні відбитки металевих 
лез підкреслюють її рукотворне походження. 

Плавно заглиблена у кам’яну основу сферич-
на, напівсклепінчаста форма споруди, твер-
да, рівно зрубана у горизонтальній площині 
кам’яна долівка виступу творять характерно 
виступаючий скельний навіс. Під навісом на 
різній висоті, що загалом відповідає різним 
рівням людського зросту, знаходяться неве-
ликі округлої форми заглиблення, які у ді-
аметрі сягають 0,2 – 0,3 м. Вони нагадують 
культові ніші з одноосібних житлових камер 
анахоретів та храмів добре відомих печерних 
монастирів у Розгірчі, Страдчі, Крехові та ін. 
[Берест, 2011, фото 7, 20, 28]. 

Немає сумніву в тому, що колись у куль-
тових нішах горіли лампадки та знаходилися 
іконки святих покровителів, символи віри, 
мощі тощо. В окремих нішах та на склепін-
частій стелі простежуються сліди чорної, 
стійкої, смолистого походження кіптяви, яка 
могла утворитися від горіння лампадок, що є 
неодмінною умовою у християнських бого-
служебних церемоніях.

В центральній частині споруди на висоті 
1,7 м від рівня долівки знаходиться невелич-
ка, продовгувата, приблизно горизонталь-
но рівно зрізана кам’яна поличка, яка немає 
чітко окреслених розмірів (прибл.1,2×0,3 м). 
Ймовірно, що вона відігравала роль жертов-
ного місця. 

Нам видається, що певні аналогії можна 
провести з сучасними храмовими традиці-
ями. Зауважено, що ще й зараз у християн-
ських храмах під час, наприклад, поминаль-
них богослужінь на невеликих столиках, 
розміщених поблизу престолу, ставлять не-
великі ікони й хрести, кладуть на вишитих 
рушниках хлібини, цукор, писанки, квіти, 
солодощі та ін. Зазначимо, що такі полички 
є характерними для печерних вівтарів майже 
усіх відомих нам храмів Підкарпаття. Навіть 
досі у печерних церквах монастирів Страдча, 
Розгірча, Крехова місцеві мешканці їх накри-
вають вишитими рушниками та кладуть на 
них іконки, хрестики, скульптурки, вервички, 
писанки тощо.

Варто зауважити, що на рівні полички 
вище зазначеної пам’ятки знаходиться неве-
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лика печерна камера, яка має овальноподіб-
ний вхідний отвір (0,6×0,35 м), який плавно 
переходить у камеру куполоподібної форми. 
Печерна порожнина має висоту 0,9 та шири-
ну в основі – 0,6 м. Стінки отвору й камери 
покриті стійкою смолистою кіптявою.

Практичне призначення порожнини зали-
шається доволі непевним. За типологічною 
формою зазначена камера відповідає, так 
званим, «сєдалішам». Зрешту, житла сидячо-
го типу є характерними для печерних споруд 
аскетів та монастирів. На думку патріарха 
Унівської Святоуспенської Лаври о. Гедео-
на, там міг перебувати монах-самітник, який 
оберігав пам’ятку та культову атрибутику на 
період відсутності чернечої братії.

Неподалік від описаної вище пам’ятки 
на висоті приблизно 4 м від рівня підніжжя 
виступу на поверхню кам’яної основи зна-
ходиться ще одна цікава печерна порожни-
на. Вона має вхід у вигляді нерівно виріза-
ного отвору. У ніші, яка вирубана на східній 
стінці, ще й зараз знаходиться християнська 
символіка, квіти, вервички, лампадки тощо. 
Пам’ятка вже отримала детальний опис та 
трактування у публікації О. Корчинського 
[Корчинський, 2011, с. 233–237], з чим в за-
гальному можна погодитися. Проте в цьому 
приміщенні також виявлено чотири невеликі 
культові ніші з слідами кіптяви. На підставі 
аналізу зібраних спелеологічних даних вида-
ється, що дана камера колись відігравала роль 
протомонастиря.

Дуже важливе значення в житті ченців 
мала общинна трапезна. За своїм культовим 
призначенням трапезні наближалися до мі-
сії храмів. Особливість трапезних полягала 
в тому, що за давньою християнською тради-
цією під час трапез практикувалося публічне 
читання Святого Письма, виголошення подяк 
від представників духовного кліру, іноді від-
бувалися богослужіння, різні церемонії, уро-
чистості, святкування тощо.

Значний інтерес викликають печерні 
пам’ятки біля с. Ілів. Загалом їх є три, але за-
уважимо, що найчастіше дослідники відзна-
чають лише одну порожнину, яка знаходить-

ся у стрімкому скелястому виступі майже на 
вершині гористого масиву (висота бл. 390 м 
над рівнем моря) і є найбільш довершеною 
у плані спорудження [Корчинський, 2011, 
с. 238]. 

Результати обстеження пам’ятки дають 
підстави твердити, що вона мала тривале 
практичне використання. Пам’ятка є природ-
но-штучного походження. Площа порожни-
ни становить близько 15 м кв. (3,6×4,3 м), а 
середня її висота сягає близько 2 м. Як для 
одноосібного житла анахорета така камера 
є надто великою. За характерними ознаками 
це печерне приміщення монахи могли вико-
ристовувати як храм, житло, трапезну, тощо. 
Про це може свідчити низка ознак, характер-
них для:

 – храмів (виділення вівтарної частини, 
чітка просторова орієнтація камери по осі 
схід - захід, наявність в приміщенні кам’яної 
пристінної лави, великі культові ніші на схід-
ній стінці, які за розміром більші від індиві-
дуальних, що є в житлах аскетів, склепінчас-
та форма стелі тощо). Варто зауважити, що 
не тільки культові ніші, а й кам’яні пристінні 
лави (або лава) характерною в усіх середньо-
вічних печерних храмах;

– общинного чернечого житла (значна 
площа, зручна висота, наявність в приміщен-
ні невеликих культових ніш, повноцінного 
вхідного (1,7×0.8 м) та віконного отворів.

Найбільшу групу печерних пам’яток око-
лиць Миколаєва складають невеликі печерні 
порожнини. Такі камери колись ченцям-а-
нахоретам слугували житловими споруда-
ми. М. Коссак зазначав надзвичайно велике 
значення пустинництва й аскетизму в житті 
чернецтва і особливо у справі розбудови мо-
настирів та поширенні праведного монашого 
життя [Коссак, 1867, с. 35–43]. Чимало ченців 
після завершення перебування в пустинни-
цтві ставало засновниками нових обителей. 
Тому аскетизм, перш за все, розглядався як 
випробування сили волі, стійкості, терпи-
мості та інших якостей ченця.

На основі застосування спеціально роз-
робленої методики пошуку та визначення 
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чернечих печерних жител встановлено, що 
майже 90 % печерних порожнин не відпові-
дають вимогам житлових камер чернецтва і, 
ймовірно, споруджені місцевими селянами. 
Вони легкодоступні, що різнить їх з місцями 
облаштування жител аскетів. У таких печер-
них приміщеннях відсутні ознаки, які є ха-
рактерними для келій чернецтва. Тому немає 
великого сумніву, що ці камери споруджені 
місцевими мешканцями для господарських 
потреб. У багатьох з них облаштовано підва-
ли для зберігання овочів, фруктів, хліви для 
утримання худоби. Такі споруди опиняють-
ся поза межами нашої проблематики. Тому 
їх можна трактувати як господарські печерні 
приміщення жителів села.

Отже, найважливішими ознаками жит-
лових камер анахоретів є важкодоступне та 
приховане місце знаходження печерної по-
рожнини, просторова орієнтація споруди, що 
повинна відповідати осі схід-захід. Відповід-
но до християнських канонів вхідна частина 
має знаходитися з західної сторони. Здебіль-
шого форма одноосібної печерної камери 
анахорета відповідає лежачому (споруди ту-
нелеподібного типу) або сидячому (споруди 
куполоподібного типу) перебуванню людини. 
На відміну від монаших камер господарські 
приміщення зручні для доступу та їх прак-
тичного використання.

З іншого боку, для господарника споруди 
чернецтва неефективні, тому що вони мало-
вмістимі та незручні у доступі. Господарські 
підвальні приміщення, зазвичай, мають знач-
но більші розміри, прямокутну форму плану-
вання, рівно зрубані стіни, стелю, долівку з 
чітко виділеними кутами. Овальні склепіння 
у господарських спорудах відсутні. Немає та-
кож характерних для чернечих осель настін-
них культових ніш.

Таким чином, результати архівних та спе-
леологічних досліджень печерних пам’яток 
Підкарпаття свідчать про існування значного 
числа різнотипних печерних пам’яток, з яких 
лише частина належала чорному духовенству. 
Слабкий розвиток чернечої інфраструктури 
регіону зумовлювала низка політичних, еконо-

мічних, соціальних, релігійних, національних 
та інших чинників. Але під впливом радикаль-
них реформ Митрополита Велямина-Йосифа 
Рутського на початку XVII ст. поступово від-
бувалося впорядкування існування чернечо-
го стану, скероване на заборону келіотства й 
поширених різних форм позастатутного існу-
вання чернецтва та встановлення кіновіальних 
організаційних стосунків в монастирях.
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CAVE DWELLINGS OF MEDIEVAL MONKS
OF SUB-CARPATHIAN REGION

(METHODS OF LOCALIZATION AND IDENTIFICATION OF THE SITES)
On the base of information and materials of different character, newest methodological approaches 

related to history of formation and development of medieval monasticism on the territory of Ukraine, 
results of researches of a number of cave sites conducted by the authors, special historiographic 
works an attempt is made to defi ne general principles of localization and identifi cation of Medieval 
cave sites of black clergy of Sub-Carpathian region.

Key words: cave formations, Middle Ages, monks, dwelling chambers, вівтарі, храми.
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Рис. 1. Напівзруйнована печерна келія біля с. Луб’яна Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 1. Partially ruined cave cell near Lubjana Mykolaiv district Lviv region

Рис. 2. Напівзруйнована печерна келія біля с. Луб’яна Миколаївського р-ну Львівської обл.
Fig. 2. Partially ruined cave cell near Lubjana Mykolaiv district Lviv region
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Рис. 3. Келія лежачого типу з Страдчанського печерного монастиря
Fig. 3. Cell of lying type in cave cloister in Stradch

Рис. 4. Культові ніші з церкви Розгірчанського печерного монастиря
Fig. 4. Cult niches шт the church of cave cloister in Roygirche
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Рис. 5. Культова ніша з келії, що знаходиться поблизу Крехівського печерного монастиря
Fig. 5. Cult niche from the cell situated near Krekhiv cave cloister
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УДК 904(477.83) «07/9» 
Орест Корчинський

КЗ ЛОР АІКЗ «Стільське городище»

СТІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ VIII–X СТ. ТА ЙОГО ДОВКІЛЛЯ –
НОВА СТОРІНКА В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ

Стаття «Стільське городище VIII–X століть 
та його довкілля – нова сторінка в історії та 
культурі давньої України» присвячена резуль-
татам багатолітніх археологічних досліджень 
(1982–2019 рр.) одного з найбільших на єв-
ропейському континенті ранньосередньовіч-
них городищ, що знаходиться в селі Стільське 
Миколаївського району Львівської області.

У результаті археологічних досліджень 
встановлено, що городище є рештками мі-
ста-мегаполіса VIII–X ст. Місто займало не-
ймовірно велику, як на той час, укріплену 
територію – 250 га. Складна, багаторядна 
система укріплень, представлена сьогодні 
рештками потужних земляних валів, що про-
стягаються на довжину близько 10 км. Давнє 
місто мало характерну трьохчленну соціаль-
но-топографічну структуру і складалося з 
укріпленого дитинця площею 15 га, укріпле-
ного передмістя площею 235 га та примісь-
ких і сільських поселень. Тому особливостям 
та характеру оборонних укріплень приділено 
у статті значну увагу.

На розкритій площі понад 12000 м² роз-
копано та досліджено рештки 30 житлових 
та житлово-господарських об’єктів: житла, 
пивниці, інші наземні будівлі. Чималу увагу 
приділено господарській діяльності городян 
та предметам повсякденного вжитку.

У довкіллі городища виявлено і частко-
во обстежено рештки більше 70 одночасо-
вих поселень відкритого типу. Давнє місто 
з головною водною артерією Прикарпаття – 
р. Дністер сполучав штучно споруджений на 
р. Колодниці водний шлях довжиною 11 км, 
представлений рештками земляних гребель 
та шлюзів.

У повній мірі відображено результати 
досліджень об’єктів культового призначен-

ня, що функціонували одночасно з давнім 
містом. Це городище-святилище в селі Ілів, 
культовий центр – «Камінь Диравець» у селі 
Дуброва та рештки печерних храмів в урочи-
щі «Чорна Гора», що знаходиться на північ-
ній околиці сучасного міста Миколаєва – ра-
йонного центру Львівської області.

Неймовірно великі розміри Стільського 
городища, як решток давнього міста, у порів-
нянні з головними містами – центрами того-
часної Європи, складна система укріплень, 
величезна інфраструктура: численні одноча-
сові поселення, курганні некрополі, унікаль-
ні святилища, скельні храми, а також ознаки 
значного демографічного та оборонного по-
тенціалу дають підстави віднести Стільське 
городище VIII–Х ст. та його довкілля до числа 
визначних політичних, економічних та куль-
турних центрів на карті тогочасної Європи.

Співставлення результатів багатолітніх 
археологічних досліджень Стільського го-
родища та його довкілля з повідомлення-
ми арабсько-перських та візантійських пи-
семних джерел дає підстави стверджувати, 
що у передгір’ї Українських Карпат вже на 
початку VIII ст. існувала могутня держава 
слов’ян-хорватів – Велика (Біла) Хорватія, а її 
головним центром – столицею було місто, від 
якого залишилося городище в с. Стільське.

Ключові слова: Стільське городище, Вели-
ка (Біла) Хорватія, раннє середньовіччя, обо-
ронні укріплення, культові об’єкти.

Україна – держава з великою та багато-
віковою історією і культурою, про що напи-
сано безліч наукових та науково-популярних 
праць, створено багато фільмів. Щоденно ми 
стаємо свідками все нових і нових відкриттів 
у галузі історії, археології та культури. Кожне 
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відкриття – це нова сторінка в історії України. 
І цьому процесові немає кінця. 

До числа пріоритетних завдань україн-
ської історичної науки належить питання 
виникнення і розвитку державності в епоху 
ранньої княжої доби – VIII–ІX ст. Незважаю-
чи на численні фундаментальні праці україн-
ських учених, це питання все ще залишається 
недостатньо дослідженим, а особливо, коли 
йдеться про віддалені від Києва регіони. При-
чини цього явища криються як у недостат-
ньому вивченні корпусу писемних джерел, 
передовсім зарубіжних, так і у недостатній 
кількості досліджень та об’єктивній оцінці 
археологічних пам’яток раннього середньо-
віччя. Відсутність такої сукупної джерельної 
бази інколи призводила до хибних, а часом 
шкідливих тлумачень історичного процесу 
VIII–X ст. Така ситуація, зокрема, має місце 
коли йдеться про карпатський регіон України. 
Історики неодноразово відзначали порівняно 
пізню появу повідомлень про цей край на 
сторінках руських літописів. З огляду на це 
окремі з них абсолютно безпідставно ствер-
джували, що цей регіон належить до таких, 
що відставали в економічному, політичному 
та культурному розвитку від інших регіонів 
Русі [Котляр, 1985, с. 79]. Підставою такого 
тлумачення була відсутність писемних по-
відомлень у руських літописах про карпат-
ський край. Така позиція цих істориків була 
не тільки помилковою, але й шкідливою для 
української історії та культури.

У руських літописах періоду VIII–X ст. 
справді зустрічаємо дуже скупі повідомлення 
про історію передгір’я Українських Карпат. 
У недатованій частині «Повісті минулих літ» 
знаходимо таке повідомлення: «І жили в мирі 
поляни, і деревляни, і сіверяни, і радимичі, і 
вятичі, і хорвати» [ЛР, 1989, с. 8]. Переваж-
на більшість учених схиляються до думки, 
що хорвати чи «білі» хорвати населяли пе-
редгір’я Українських Карпат у ранній княжій 
добі – VIII–ІX ст. [Korčinski, 2000a, s. 113–
127; 2000b, s. 551–557; 2000c, s. 117–121].

Наступне повідомлення про хорватів зна-
ходимо у цьому ж літописі під 907 роком, коли 

вони беруть участь у військовому поході київ-
ського князя Олега на Греки [ЛР, 1989, с. 16].

Третій і останній раз хорвати згадуються у 
«Повісті минулих літ» під 993 роком у такому 
контексті: «Пішов Володимир на Хорватів» 
[ЛР, 1989, с. 68]. Про результат цього походу 
літопис нічого не повідомляє, як наприклад, 
повідомлено про похід того ж князя Володи-
мира на ляхів одинадцять років раніше [ЛР, 
1989, с. 49]. Як випливає з руських літописів, 
кількість повідомлень про карпатський край 
настільки мізерна, що не дає жодних підстав 
робити висновки про рівень його суспільного 
розвитку.

Тим часом, українська радянська історич-
на наука замовчувала існування зарубіжних 
писемних джерел, у котрих міститься важли-
ва інформація про карпатських «білих» хор-
ватів і країну, у якій вони живуть. 

Про це довідуємося з книги «De 
administrando imperio» («Про управління ім-
перією»), написаної візантійським імпера-
тором Костянтином VII (Порфірогенетом) 
у 952 році (рис. 1, 2). На початку 31 розділу 
цієї книги, що називається «Про хорватів та 
про країну, в якій вони живуть в даний час» 
серед іншого, імператор повідомляє наступ-
не: «хорвати, котрі сьогодні живуть у краях 
Далмації (провінція Візантії), походять від 
нехрещених хорватів, що називаються «бі-
лими». Вони живуть по протилежну сторону 
Туркії (країна угрів) поблизу Франгії і гра-
ничать зі слов’янами нехрещеними сербами. 
Ім’я хорвати, на слов’янській мові означає 
«жителі великої країни» [Багрянородный, 
1991, с. 135–141]. А ще цю країну імператор 
називає Великою або Білою Хорватією і пові-
домляє, що вона лежить далеко від моря, ко-
тре зоветься Чорним, а шлях до нього триває 
30 днів [Багрянородный, 1991, 141].

Інший корпус писемних джерел пред-
ставлений збіркою арабсько-перських по-
відомлень VIII–XІ ст., що були створені 
мандрівниками, географами та істориками 
мусульманського Сходу (Ібн Русте, Гардізі, 
Ібн Фадлан, аль-Масуді та ін.). Вони описали 
країну слов’ян VIII–X ст. За їхніми повідо-
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мленнями від угрів до слов’ян два дні шляху, 
а між печенігами та слов’янами десять днів 
шляху. Також у цьому повідомленні згаду-
ється, що ця країна велика та багатолюдна. У 
ній багато замків і фортець, а також є в ній 
два великих міста. Одне місто знаходиться на 
сході країни і називається Вабніт або Вантіт, 
а інше – у центрі, і в ньому живе цар (гла-
ва глав, що коронується), який має верхових 
коней та міцні і дорогоцінні кольчуги. Назву 
цього міста в різних писемних джерелах пода-
но по різному: Джарваб, Джарват, чи Хордаб. 
Більшість учених-сходознавців схиляються 
до думки, що це не що інше як спотворена 
назва «Хорват». У цьому місті щомісяця про-
тягом трьох днів проводяться торги, «де все 
продають і все купують» [Корчинський, 2016, 
с. 88–98; Новосельцев, 1965, с. 387–397].

Аналізуючи наведену з писемних джерел 
інформацію, приходимо до висновку, що в 
них йде мова про одну і ту ж країну слов’ян 
VIII–X ст., розташовану у передгір’ї Укра-
їнських Карпат, котру візантійське писемне 
джерело називає Великою (Білою) Хорваті-
єю, а її населення «білими» хорватами [Ба-
грянородный, 1991, 141].

Учені відносять цих хорватів до півден-
но-західної групи слов’ян, котрі населяли 
передгір’я Українських Карпат, з півночі – 
басейн Верхнього та Середнього Дністра, а 
з півдня – басейн верхніх течій річок Тиси і 
Лаборця.

Що стосується історії дослідження Ве-
ликої (Білої) Хорватії та її народу, то україн-
ські вчені історики та археологи присвятили 
цьому питанню більше як півтора століття. 
До них належать Яків Головацький, Ярослав 
Пастернак, Маркіян Смішко, Олег Купчин-
ський, Борис Тимощук, Любомир Михайли-
на та ін. А Я. Пастернак навіть припускав, 
що головним містом – столицею Великої 
Хорватії міг бути Перемишль [Пастернак, 
1961, с. 543].

Важливе відкриття у цьому питанні на-
лежить відомому українському ученому 
О. Купчинському, який дійшов до висновку, 
що західний кордон Великої Хорватії (розсе-

лення «білих» хорватів) пролягав у місці зна-
ходження населених пунктів, у назвах яких 
присутній суфікс -ичі-, а південно-західний 
кордон проходив у верхів’ях річок Тиси і Ла-
борця [Купчинський, 1981, с. 20–35].

Слід також зазначити, що деякі учені аб-
солютно бездоказово заперечували існування 
Великої Хорватії і її населення – «білих» хор-
ватів. До них належав відомий український 
історик М. Грушевський [Грушевський, 1991, 
с. 210–213].

Вагомий внесок у вивчення матеріальної 
і духовної культури карпатських хорватів на 
Північній Буковині у 60-х–80-х рр. минулого 
століття зробили українські вчені-археоло-
ги Б. Тимощук та Л. Михайлина [Тимощук, 
1990; Михайлина, 2007].

На початку 80-х рр. минулого століття 
автором статті розпочато археологічні дослі-
дження пам’яток «білих» хорватів VIII–X ст. 
у басейні Верхнього Дністра. Ці дослідження 
тривають до сьогоднішнього дня.

Особливу увагу приділено пошукам та 
вивченню решток укріплених поселень – го-
родищ, котрі були важливими осередками 
общинної та великокнязівської влади. У на-
ступні три десятиліття археологічними до-
слідженнями було охоплено басейн Верх-
нього Дністра на площі близько 15000 км², 
де відкрито і у різній мірі досліджено біль-
ше сотні пам’яток [Корчинский, 1986, с. 250, 
251; Корчинський, 1995, с. 40, 41; 1996a, 
с. 37–39; 1996б; Korčinski, 1998, s. 436–438; 
Korčynskyj, 2019].

Увагу досліджень привернули великі за 
площею городища, оточені довкола багато-
рядною системою укріплень, що збереглася 
у вигляді потужних земляних валів (наси-
пів), підніжжя котрих із-зовні було обкопа-
не гостродонними ровами. Площа цих горо-
дищ сягає від 15 до 40 га. До таких належать 
пам’ятки поблизу населених пунктів: Рокит-
не, Ганачівка, Підгородище, Жидачів-І, Старе 
Село-Цвітова, Ступниця, Солонсько та Куль-
чиці [Корчинський, 1998. с. 78–81]. У до-
вкіллі цих пам’яток виявлено рештки числен-
них поселень відкритого типу, а на околиці 
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сіл Ілів, Дуброва, Підгородище, Ганачівка та 
Гута Щирецька відкрито та досліджено решт-
ки давніх святилищ [Корчинський, 1998б, 
с. 69–77; 2008б, c. 22–26; 2008в, с. 73–81; 
2009, с. 76–83; 2011, с. 232–256; Кorczyńskij, 
2000d, s. 67–82].

Особливої уваги заслуговують скельні 
храми, відкриті та досліджені автором в уро-
чищі «Лиса (Чорна) Гора», що на північній 
околиці сучасного міста Миколаєва – район-
ного центру Львівської області [Корчинський, 
2011, с. 242–254; Кorczyńskij, 2000, s. 67–82].

У центрі цієї агломерації пам’яток, у 
с. Стільське Миколаївського району Львів-
ської області, знаходиться городище неймо-
вірно великих розмірів, оточене складною 
багаторядною системою земляних валів, що 
залишилися від давніх укріплень (рис. 3) 
[Корчинський, 2007, с. 490–510].

Перші відомості про цю пам’ятку нале-
жить історикові і краєзнавцеві Василеві Де-
решу, котрий склав окомірний план городи-
ща, зібрав підйомний археологічний матеріал 
та записав ряд переказів і легенд про час іс-
нування давнього граду. (Читай у цьому числі 
часопису статтю В. Дереша «Спогади про по-
чатки дослідження городища в Стільську»).

У 1981 р., з ініціативи голови виконкому 
Стільської сільської ради Ярослава Кулачков-
ського та за фінансової підтримки заступника 
голови Львівської обласної організації Укра-
їнського Товариства охорони пам’яток історії 
та культури Ігоря Кудина, автором статті було 
розпочато перші археологічні дослідження. 
Вже у 1985 р. з наукової доповіді, виголоше-
ної автором статті на V Міжнародному кон-
гресі слов’янської археології, наукова гро-
мадськість Європи довідалася про відкриття 
унікальної пам’ятки археології [Корчинский, 
1987, с. 111–115].

Зважаючи на особливу наукову, історич-
ну та культурну цінність Стільського горо-
дища і одночасових пам’яток у Верхньому 
Подністров’ї, а також підтримку провідних 
учених країни, Національна академія наук 
України (тоді Академія наук Української 
РСР) у 1987 р. створила постійно діючу 

Верхньодністрянську археологічну експе-
дицію і затвердила багатолітню програму 
наукових досліджень. 

Завдяки вагомим результатам тривалих 
археологічних досліджень та підтримці міс-
цевих органів влади у 2015 р. було створено 
історико-культурний заповідник «Стільське 
городище» [Корчинський, 2017, с. 9–47]. До 
заповідної території включено також унікаль-
ні пам’ятки археології найближчого довкіл-
ля» [Корчинський, 2017, с. 125–154].

Основні цілі і завдання, поставлені перед 
Заповідником, полягають в охороні, збере-
женні, поглибленому вивченні та якнайшир-
шій популяризації його пам’яток.

Збережені місцевим населенням давні пе-
рекази повідомляють, що на високому плато 
над сучасним селом у давні часи існувало ве-
личезне місто, і не просто місто, а «столиця 
князівства чи держави». Одного разу воно 
було підступно спалене ворогом дотла. Після 
цієї трагедії уціліле населення переселило-
ся на протилежний берег ріки Колодниці, де 
заснувало нове поселення (містечко), котре 
назвали Стольском (Стольско) на згадку про 
зруйновану столицю. Етимологія цього сло-
воутворення є надзвичайно цікавою та важ-
ливою для відтворення давньої історії. Воно 
складається з кореня -стол-, що означає стіл 
або престіл (сидіти на «столі» – бути на пре-
столі) та суфікса -ск-, котрий учені розгля-
дають як ознаку населеного пункту міського 
типу [Штыхов, 1978, с. 16, 17].

Сільське городище розташоване на схід 
від села на високому залісненому плато 
(фото 1). Із заходу плато характеризують ми-
совидні, інколи ескарповані виступи, за яки-
ми закріпилися давні назви – мікротопоніми: 
«Щовб», «Дмитрова Гора», «Штойкова Гора» 
і «Плеската Гора». 

Зі сходу, частково півночі та півдня май-
дани городища були оточені укріпленнями, 
від яких залишилися рештки штучно спору-
джених земляних валів, обкопаних із-зовні 
глибокими гостродонними ровами, що інко-
ли переходять у горизонтально розміщені те-
раси. Укріплена площа городища становить 
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250 га, а загальна довжина давніх укріплень 
(земляних валів) сягає 10 км.

Із західного боку підніжжя городища оми-
ває ріка Колодниця, котра несе свої води з 
півночі на південь і через 11 км впадає у ріку 
Дністер, як ліва його притока.

У результаті тривалих археологічних до-
сліджень встановлено, що городище є решт-
ками величезного ранньосередньовічного 
міста, котре існувало від початку VIII до се-
редини X ст. Його характеризує властива для 
східнослов’янського світу складна соціаль-
но-топографічна структура: дитинець (кня-
зівська фортеця), укріплене передмістя, при-
міські та сільські поселення (рис. 3, фото 2) 
[Корчинський, 2008а, с. 267–282; 2008б, 
с. 72–83].

У центральній частині городища, на до-
мінуючій висоті (100 м над дзеркалом ріки), 
містився дитинець площею 15 га. Його май-
дан у плані має неправильну прямокутну 
форму з заокругленими кутами. Він оточе-
ний вздовж периметра земляним валом, що 
зберігся на висоту 2,30–2,70 м. Поверхню 
цього валу, в перетині, характеризує плавно 
заокруглена форма з шириною при основі 
12–13 м. Підніжжя з зовнішнього боку валу 
оточує штучно викопаний рів, ширина якого 
сягає 6–7 м, а глибина – 2,5–3 м. Рів у пере-
тині має плавно заокруглений, рідше гостро-
донний профіль дна.

З трьох сторін майдану дитинця – схо-
ду, півдня і заходу у валі та рові зафіксова-
ні розриви, шириною у підніжжі 2,5–3,5 м. 
Вони вказують на місця давніх проїздів, що 
як правило, увінчувалися надвратними ве-
жами. За одним із таких проїздів, що з пів-
денного боку, закріпилася давня назва «Зо-
лоті Ворота». У 1988 році на цьому місці 
було проведено археологічні дослідження і 
виявлено сліди нижньої частини дерев’яної 
надвратної будівлі, зруйнованої пожежею. 
Отримані археологічні матеріали, переважно 
представлені обвугленими та перегнилими 
дерев’яними плахами, що залишилися від 
конструкцій споруди, а також слідами стов-
пових ям. У заповненні об’єкту, а також дов-

кола нього виявлено дрібні уламки глиняного 
кружального посуду, котрі вказують на те, що 
ця будівля була споруджена не пізніше, як на 
початку VIII ст. і припинила своє існування у 
першій половині Х ст.

Майдан дитинця переважно має рівну, 
горизонтальну поверхню і тільки у півден-
но-західному напрямку плавно понижуєть-
ся. Площу дитинця поперек, розділяє земля-
ний вал, що пролягає з півночі на південь і 
в плані має дугасту форму, видовжену цен-
тральною частиною до сходу. Поверхня валу 
дуже знівельована, через те його висота сягає 
1,1–1,3 м, а ширина при основі – 13 м. Рів, 
що супроводжує вал зі східного боку, дуже 
замулений, з огляду на що має ширину 7 м, а 
глибину – 1,3 м. У центральній частині валу і 
рову знаходиться розрив, шириною 3,5–3,7 м, 
що вказує на місце давнього проїзду.

Дослідження на території дитинця були 
обмежені через густий ліс, тому незначні ро-
боти проводилися лише на не заліснених ді-
лянках вздовж внутрішнього підніжжя валу. 
У зачистках стінок розкопів було виявлено 
рештки обвуглених колод, котрі залишили-
ся від дерев’яної стіни. У невеликих розко-
пах вздовж внутрішнього підніжжя валу, на 
глибині 0,3–0,5 м, зафіксовано товстий шар 
деревного вугілля з включеннями великих 
шматків перепаленої глини. У цьому шарі 
траплялися уламки глиняного кружального 
посуду характерного для початку Х ст., що 
вказує на час пожежі.

Довкола дитинця на площі 235 га місти-
лося передмістя, котре з півночі, сходу та 
півдня, було укріплене оборонними стінами, 
на що вказують рештки потужних земляних 
валів, обкопаних ровами з зовнішнього боку. 
Земляні вали збереглися у різних місцях пе-
редмістя на різну висоту від 2,3 до 2,7 м, а 
їх ширина при основі сягала 12–13 м. Вздовж 
усього зовнішнього підніжжя вал оточував 
рів з плавно заокругленим або більш гострим 
дном, глибина якого у різних місцях сяга-
ла від 2 до 2,5 м, а ширина берегів – 6–7 м 
(рис. 4). Земляний вал було насипано на дав-
ньому горизонті з важких суглинків. Інколи в 
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насипі трапляється шар різного за величиною 
каміння вапняково-пісковикового походжен-
ня. В окремих випадках таким камінням ви-
стеляли всю поверхню валу.

У результаті проведених археологічних 
досліджень встановлено, що на гребеневій 
частині земляного валу знаходилася дерев’я-
на стіна зрубної конструкції з горизонтально 
покладених колод, діаметром 35–45 см. Від 
сторони майдану до валу були прибудова-
ні приміщення житлового і господарського 
призначення.

Поверхню передмістя характеризує пере-
січений рельєф з перепадами висот від 394,5 
до 320 м н. р. м.

Найбільші за масштабами археологічні ро-
боти проводилися у східній та північно-схід-
ній частинах передмістя. Тут було відкрито 
велику кількість решток нерухомих об’єктів 
VIII–X ст., котрі вказують на характер орга-
нізації оборони давнього міста, розкривають 
особливості господарської діяльності та по-
всякденного життя його городян. 

На особливу увагу заслуговує головний 
в’їзд до давнього міста, що знаходився зі схо-
ду, у місці розриву валу та рову. Місцеве на-
селення це місце називає «Білою Дорогою». 
У 1987 році тут були проведені археологічні 
дослідження. На глибині 0,35–0,4 м, нижче 
рівня сучасної поверхні землі, виявлено та 
досліджено рештки камʼяної дороги, котра 
була настелена на давньому горизонті пер-
пендикулярно до осі земляного валу (фото 3). 
Досліджений брук має довжину 20 м., а ши-
рину у різних місцях від 4,5 до 6,6 м. Товщи-
на кам’яного настилу становить 0,25–0,35 м. 
Він щільно викладений з каміння вапняко-
во-пісковикового походження з включення-
ми незначної кількості річкової гальки. Цен-
тральну частину бруку обрамлюють сліди 
підвалин надвратної споруди (вежі), що збе-
реглися у вигляді плям від зігнилого дерева 
(рис. 5). Місцями дорога пошкоджена корін-
ням вивернутих дерев. 

На поверхні кам’яного бруку та в запо-
вненнях ям від підвалин будівлі було виявле-
но археологічний матеріал початку VIII ст., 

представлений переважно уламками глиняно-
го посуду, виготовленого на гончарному кру-
зі, а також предмети з заліза та каменю. Усі 
ці знахідки дають підставу для ствердження, 
що кам’яний брук було настелено не пізніше, 
як на початку VIII ст., в один час із зведенням 
надвратної будівлі (вежі).

Унікальним явищем у системі оборони пе-
редмістя була так звана «пастка», яка не дава-
ла змоги ворогові проникнути в глибину те-
риторії міста. Її принцип полягав у тому, що 
коли ворог проникав між другу і третю лінію 
оборони, то був зненацька знищений градом 
стріл, нанесеним з правого, незахищеного 
щитом флангу і з тилу. Така система оборони 
не давала ворогові жодного шансу вціліти.

Далі дорога провадила на захід до стін ди-
тинця. Праворуч на віддалі 25–30 м і упро-
довж 400 м її контролювала оборонна стіна, 
від якої залишився потужний земляний вал 
висотою 1,5–1,7 м та шириною при основі 
12–13 м (фото 4). Зовнішнє підніжжя цьо-
го валу, від сторони дороги, обкопане ровом 
глибиною близько 3 м та шириною берегів 
7 м. Під час археологічних досліджень, на дні 
рову було виявлено вбиті в його дно гостро-
верхі кілки, діаметром 7–8 см. Вони створю-
вали небезпеку для ворога, який намагався 
дістатися на оборонну стіну.

За стіною містилося ремісниче поселення, 
де жили і працювали металурги, котрі плавили 
залізо, ковалі і можливо зброярі, що підтвер-
джують матеріали археологічних досліджень. 
На площі 400 м² було розкопано спалений ве-
личезний залізоплавильний комплекс першої 
половини Х ст. По всій території розкопу, 
на глибині 0,4–0,5 м, нижче рівня сучасної 
поверхні зафіксовано потужний зольно-ву-
гільний шар, в якому були виявлені чисельні 
злитки залізо-шлакової суміші. У центральній 
частині розкопу відкрито рештки заглибленої 
частини залізоплавильної майстерні. Будівля 
розмірами 4,2×4,2 м мала каркасно-стовпову 
конструкцію. У її центральній частині було 
розкопано рештки залізоплавильного горну, 
розмірами 1,3×1,3 м та висотою 0,5 м. Горн 
було споруджено безпосередньо на глиняній 



64 СТІЛЬСЬКИЙ ГРАД
долівці майстерні з каміння вапняково-піско-
викового походження та незначної кількості 
річкової гальки.

На долівці, біля основи горну виявлено 
шість глиняних горщиків початку Х ст., ви-
готовлених на гончарному крузі місцевими 
майстрами з місцевої глини. Відсутність на 
поверхні посуду орнаменту можливо вказує 
на його суто господарське призначення. Ви-
сота посудин коливається від 25 до 55 см.

У кількох місцях на долівці майстерні 
було виявлено фрагменти відпрацьованих за-
лізних інструментів, ймовірно призначених 
для повторного переплавлення. В заповненні 
горну зібрано понад 40 кг злитків низькоякіс-
ного заліза. За межами майстерні відкрито 
яму прямокутної форми для накопичення і 
очищення болотної руди та дві ями округлої 
форми для приготування деревного вугілля, 
необхідного для процесу плавлення заліза. На 
віддалі 4 м у напрямку до півдня від майстер-
ні, розкопано рештки збагачувальної печі.

Застосовуючи спеціальну методику по-
льових досліджень, на території укріплених 
майданів Стільського городища, переважно 
на передмісті, було виявлено характерні озна-
ки місцезнаходження решток археологічних 
об’єктів – житлово-господарських будівель 
наземного та заглибленого типу.

На розкопаній площі, що становить понад 
12000 м², досліджено рештки більше 30 жит-
лово-господарських будівель, зроблено роз-
копи і перетини земляних валів, ровів та терас 
у більш як 20 місцях. Отримані в результаті 
досліджень матеріали дали можливість від-
творити особливості житлового будівництва, 
будівель господарського та військово-обо-
ронного характеру VIII–X ст.

Житла Стільського городища, представ-
лені рештками згорілих або покинутих буді-
вель. Їх характеризують об’єкти двох типів: 
наземні та такі, що мають заглиблену нижню 
частину.

Наземний тип жител представлений решт-
ками трьох згорілих будівель. Як показали 
результати археологічних досліджень вони 
мали зрубну конструкцію. Розміри цих об’єк-

тів становили 2,5–28 м у ширину і 10–15 м у 
довжину. У процесі розкопок встановлено, 
що кожна будівля була розділена кількома по-
перечними стінами на окремі приміщення, у 
яких містилися і житло і приміщення госпо-
дарського призначення. Біля таких будівель 
трапляються об’єкти заглибленого типу – це 
пивниці, викопані у материковому ґрунті на 
глибину до 1,5–1,7 м. Описані житла знахо-
дились на території садиб (дворів), оточених 
невисоким земляним валом, на гребені якого 
була зведена дерев’яна стіна.

Значно більшу групу становлять житла 
заглибленого типу. Сліди цих об’єктів на ре-
льєфі Стільського городища та на сусідніх 
поселеннях відкритого типу відстежено як 
заглиблення, котрі у плані мають переважно 
неправильну округлу чи неправильну оваль-
ну форми. Такі об’єкти в археології прийнято 
називати западинами. У вертикальному зрізі 
їх характеризує лінзовидний профіль. У про-
цесі розкопок встановлено, що заглиблені ча-
стини жител у плані мали квадратну форму з 
розмірами сторін від 3,6 до 4,2 м. Їх долівки 
заглиблені у материкову основу на 0,4–0,8 м. 
Стіни будівель орієнтовані приблизно за сто-
ронами світу. Встановлено, що житла мали 
каркасно-стовпову конструкцію, на що вка-
зували сліди переважно восьми, рідше шести 
стовпових ям, рівномірно розміщених вздовж 
периметра підлоги.

Вхід у житло, як правило, знаходився з 
південного боку, а піч – з північного. Остання 
була джерелом тепла в житлі, через те її вва-
жали хатнім оберегом. Для періоду VIII–Х ст. 
на території передгір’я Українських Карпат, 
так само і на Стільському городищі у житлах 
присутні так звані печі-кам’янки, спорудже-
ні з різного за величиною каміння вапняко-
во-пісковикового походження з незначною 
кількістю річкової гальки. Піч зводилася на 
глиняній долівці житла без зв’язуючого роз-
чину. Вона в плані мала переважно прямокут-
ну, рідше неправильну округлу форму, розмі-
рами при основі від 1,2×1,2 до 1,3×1,3 м. Над 
основою печі зводилося купольне склепіння, 
що сягало висоти близько 0,5 м. Під скле-
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пінням, на дні печі, знаходився глиняний че-
рінь, призначений для випікання хліба. Перед 
устям печі містилася передпічна яма, в якій, 
у зольно-вугільному шарі, виявлені уламки 
глиняного посуду, подрібнені кістки птиці та 
тварин. Під нижнім шаром кам’яної основи 
печі, що накривала долівку житла, знайдено 
уламки глиняного кружального посуду ІХ–
початку Х ст. Непоодинокі випадки таких 
знахідок вказують на ймовірну традицію чи 
ритуал закладення печі у житлі (рис. 6).

Під час розчистки у житлах підлоги вста-
новлено, що вона неодноразово вимазувалася 
рідким розчином глини, в якому траплялися 
дрібні шматки випаленої до червоного кольо-
ру глини, дуже подрібнені уламки глиняного 
посуду, а також включення деревного вугілля.

На глиняній долівці окремих жител 
VIII–Х ст. вздовж периметра між стовповими 
ямами були зафіксовані відбитки (заглиблен-
ня) від горизонтально покладених колод. Усі 
ці сліди вказують на те, що будівля мала кар-
касно- стовпову конструкцію. Між дерев’яні 
стовпи-стояки, що мали врізні поздовжні за-
глиблені канавки, вкладали колоди з затеса-
ними кінцями. Відбитки в підлозі від стовпів 
і горизонтально покладених колод дають 
підставу стверджувати, що для будівництва 
жител, використовували округле дерево діа-
метром 35–40 см.

В окремих житлах у центральній частині 
підлоги виявлено слід від неглибокої стовпо-
вої ями, з рівним плоским дном, діаметром 
приблизно 45–50 см. На цьому місці стояв 
стовп-опора, що підпирав горище або крівлю 
житла. Під час дослідження стовпових ям у 
житлах встановлено, що вони мали глибину 
від 0,45 до 0,60 м. На дні ям інколи трапляли-
ся подрібнені фрагменти глиняного кружаль-
ного посуду ІХ–початку Х ст., що вказує на 
час будівництва жител.

Важливу групу знахідок становлять речі 
повсякденного вжитку. Серед них найбільш 
масовим є глиняний кружальний посуд. Його 
знайдено по всій території городища: в на-
сипах земляних валів та під їх основою, біля 
внутрішнього підніжжя валів, в заповненнях 

ровів та на їхньому дні. Але найчастіше гли-
няний посуд трапляється у заповненнях жи-
тел та господарських будівель.

Найбільша колекція посуду представлена 
глиняними горщиками. Характерною їх осо-
бливістю для періоду VIII–X ст. є видовжена 
яйцеподібна форма з найбільшим розширен-
ням туловища посудини на висоті 2/3 від його 
дна. Верхню частину горщиків – вінця харак-
теризує різний профіль: плавно заокруглений, 
косо зрізаний, манжето-подібний гладкий та 
манжето-подібний профільований. Шийка у 
горщиків висока, плавно відігнута назовні. 

Поверхня горщиків гладка, ретельно обто-
чена на гончарному крузі та у більшості ви-
падків декорована врізним орнаментом, на-
несеним по сирій глині гострим предметом. 
Найбільш поширеними орнаментами були: 
хвилька, багаторядна хвилька, горизонталь-
ні однорядні і багаторядні лінії та компози-
ції відтисків гребінцевоподібного штампика 
(рис. 7, 8).

Висота горщиків коливається в межах 
15–55 см, товщина їх стінок сягає 3–7 мм. 
Денця посудин рівні гладкі, інколи на них 
трапляється відбиток дерев’яної основи го-
нчарного круга. Посуд рівномірно і добре 
випалений у гончарних печах. Колір посу-
дин переважно бурий, рідше – цегловий, сі-
рий та чорний. Серед уламків посудин мож-
на також виокремити фрагменти мисок, 
пателень, сирниць та ін.

Помітно меншу кількість знахідок станов-
лять вироби з заліза. Їх можна розділити на 
три групи: предмети господарського вжит-
ку, обладунок вершника та верхового коня 
і зброя. Першу групу репрезентують ножі, 
обручі, гачки, відерні дужки та ін. До другої 
групи слід віднести псалії, уламки стремен, 
пряжки та підпружні дужки. Зброя представ-
лена кількома типами наконечників стріл та 
списів. На особливу увагу заслуговує мініа-
тюрне ковадельце, орнаментоване з обох сто-
рін перехресною насічкою. На одній із його 
сторін була викарбувана восьмипроменева 
зірка. Дуже ймовірно, що ковадельце вико-
ристовувалося при виготовленні ювелірних 
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виробів чи сковування дрібних деталей, як 
наприклад кільця кольчуги.

Зовсім незначна кількість знахідок пред-
ставлена предметами з каменю. Це – розтира-
чі зерна, уламки жорнових каменів та точиль-
ні бруски.

Важливим джерелом до вивчення історії 
та культури Стільського городища є давні пе-
рекази та мікротопоніми.

В одному із переказів йдеться про те, що 
глибоко під давнім містом існувало величез-
не підземне місто, котре «відкривалося» один 
раз у рік, в день якогось великого свята. На-
прикінці 80-х років минулого століття група 
українських учених-геофізиків, геологів та 
геоморфологів спільно з археологами розпо-
чали пошук можливих підземель. Першими 
артефактами, котрі потрапили до рук дослід-
ників, були так звані натічні форми, що утво-
рилися на камінні вапняково-пісковикового 
походження у вигляді сталактитів і сталагмі-
тів. Їх знайдено у західній частині городища, 
у підніжжі плато під дитинцем. Більше цьо-
му питанню приділили увагу учені-геофізики 
Карпатського відділення Інституту геофізики 
Національної академії наук України та Інсти-
туту геології і геохімії горючих копалин Наці-
ональної академії наук України. Для пошуку 
та вивчення підземель були застосовані най-
новіші методи геофізичної розвідки. Окрім 
того, група інших дослідників провела біоло-
каційне зондування пустот.

У результаті співставлення усіх названих 
методів досліджень встановлено, що дійсно 
під поверхнею городища у корінних породах 
пісковиків та вапняків, на різних глибинах, іс-
нують підземні пустоти різних величин. Ана-
ліз їх конфігурацій, як у горизонтальному, так 
і у вертикальному зрізах свідчить, що частина 
цих пустот має природне, а інша – рукотворне 
походження. В даний час учені працюють над 
складенням карти підземель та над проектом 
їх реального підземного дослідження.

Таким чином, сьогодні є усі підстави ствер-
джувати, що давні перекази, котрі переповідає 
населення Стільська, несуть правдиву, досто-
вірну і надзвичайно важливу інформацію.

Про історичні назви місцевостей на горо-
дищі свідчать давні мікротопоніми: «Біла До-
рога», «Золоті Ворота», «Княжа Криниця», 
«Химина Долина», «Коморище», «Підкомо-
рище», «Вежа», «Гребля» та ін. Відповідність 
цих назв підтверджено як характеристикою 
зовнішніх ознак, так і результатами археоло-
гічних досліджень.

Важливою складовою частиною у струк-
турі давнього міста були приміські та сільські 
поселення, котрі співіснували одночасно з мі-
стом. Станом на даний час, довкола городища 
відкрито і у різній мірі досліджено рештки 
70 таких поселень. Встановлено, що всі вони 
знаходились на високих важкодоступних міс-
цях і тягнулися ланцюгом вздовж високих бе-
регів над ріками та потоками. В даний час ці 
пам’ятки вкриті багатовіковим буково-грабо-
вим лісом, котрий захистив їх від руйнувань.

Територію давніх поселень характеризу-
ють скупчення археологічних об’єктів, котрі 
вирізняються за властивими їм ознаками. До 
таких ознак належать так звані западини. Це 
заглиблення різної форми, глибини та вели-
чини, що залишилися на місці будівель жит-
лово-господарського комплексу. У більшості 
випадків вони мають округлу, неправильно 
округлу, неправильну овальну форми. Розмі-
ри цих об’єктів коливаються від 2,5 до 8 м. 
Стінки западин мають плавний нахил до сере-
дини і переходять у напівзаокруглене дно, що 
залягає на глибині від 0,4 до 1,5 м. Такі об’єк-
ти були розкопані на Стільському городищі 
та інших ранньосередньовічних пам’ятках 
Верхнього Подністров’я. Розкопки показали, 
що западини вказують на місцезнаходження 
давніх жител чи господарських будівель за-
глибленого типу.

На поселеннях також було виявлено та 
розкопано рештки наземних будівель. На 
їх характерні ознаки вказують майданчики 
прямокутної форми з рівною горизонталь-
ною поверхнею, розмірами в ширину від 2,5 
до 6 м та в довжину до 10 і більше метрів. 
Поверхні цих майданчиків здіймаються на 
висоту 0,20–0,25 м вище від навколишнього 
горизонту.
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Не пізніше, як у середині VIII ст. на ріці 

Колодниці, що омиває підніжжя Стільського 
городища і через 11 км впадає у ріку Дністер, 
було споруджено водний шлях, призначений 
для руху річкових човнів, ймовірно торгового 
призначення. Це була унікальна і чи не єдина 
на той час іригаційна система в Європі. Вона 
складалася з рівномірно розміщених на ріці 
потужних земляних гребель зі шлюзами. За 
допомогою цієї системи невеликі річкові суд-
на могли безперешкодно рухатися як вниз по 
течії ріки до Дністра, так і у зворотному на-
прямку. З кількох гребель, що існували в давні 
часи, уціліла лише одна. Вона знаходиться на 
віддалі 1,3 км від південного краю села Дубро-
ва, у вузькому перешийку між високими ви-
ступами плато. Потужна земляна гребля, дов-
жиною близько 100 м, була насипана поперек 
ріки Колодниці, що давало змогу стримувати 
течію і водночас піднімати рівень води у ріці. 
В перетині гребля має трапецевидну форму. 
На даний час ширина її підніжжя становить 
30 м. Гребля збереглася на висоту понад 6 м. 
На її поверхні розташований рівний горизон-
тальний майдан, що зберігся на ширину від 4 
до 8 м. Приблизно у середній частині греблі, 
у її південному схилі, окреслюється запади-
на квадратної форми, розмірами 4,5×4,5 м та 
глибиною посередині 1,2–1,4 м. Її характерні 
ознаки дають підставу для припущення про 
існування на цьому місці якогось об’єкту, 
можливо спостережної вежі.

Із західного боку до основної греблі був 
прибудований шлюз, від якого зберігся зем-
ляний насип довжиною близько 40 м, висо-
тою 5 м і шириною при основі 20-21 м. За 
допомогою двох водозапірних об’єктів рівеь 
води у шлюзі піднімався, що давало можли-
вість одночасно піднімати човни для їх по-
дальшого руху проти течії ріки, в напрямку 
до міста (рис. 9).

У зачистках стінок греблі виявлено архе-
ологічний матеріал, представлений уламками 
глиняного кружального посуду VІІІ–початку 
ІХ ст.

Поруч з греблею, в напрямку на півден-
ний захід, знаходиться урочище «Струго-

вий». Цей мікротопонім наводить на думку, 
що можливо назва урочища походить від 
місця, де будували річкові човни, що звалися 
«стругами».

Важливою сторінкою в житті населення 
цього краю була духовна культура. До пам’я-
ток цього виду належать відкриті автором 
статті курганні некрополі, рештки давніх свя-
тилищ, скельні храми та келії монахів-скит-
ників [Корчинський, 2010, с. 406–423; 2011, 
с. 232–256].

Давні некрополі – надзвичайно цінні 
пам’ятки широкого хронологічного діапа-
зону, що зберігають таємниці обрядів похо-
вань багатьох людських цивілізацій. Вони 
представлені курганами різних величин. Їх 
поверхня є напівсферичною, висотою по цен-
тру від 0,3 до 2,5 і більше метрів. При основі 
кургани мають форму близьку до круга діа-
метром від 7 до 30 м. Ці некрополі вкрива-
ють велику територію на панівних висотах 
Бібрсько-Стільського горбогір’я. Вони розта-
шовані як поодинці, так і групами. Важливо 
зазначити, що кургани інколи містяться по 
обидві сторони сучасних лісових доріг. Ця 
ознака наводить на думку про існування цих 
доріг ще у давні часи.

Враховуючи особливості розташування, 
розміри цього виду пам’яток, а також деякі 
інші ознаки, дослідники прийшли до виснов-
ку, що ці кургани належать до різних історич-
них епох: енеоліту, бронзового віку, ранньо-
залізної доби, скитського періоду, римської 
доби, ранніх слов’ян та раннього середньо-
віччя. Вони несуть неймовірно цінну інфор-
мацію, починаючи від IV тисячоліття до н. е. 
і до кінця І тисячоліття н. е. [Корчинський, 
2010, с. 406–423; Павлів, Петегирич, 2017, 
с. 102–124].

Велика кількість давнього населення, що 
проживала на території Стільського городища 
та у його довкіллі, потребувала відповідної 
кількості місць поклонінь, які вони облашто-
вували у лісах, гаях, біля витоків джерел, на 
берегах річок та потоків, а інколи – на ске-
лях та у їх підніжжі. Але час невблаганно 
руйнував ці об’єкти чи їх частини, котрі були 
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споруджені з дерева. Тому значна кількість 
пам’яток цього виду безслідно втрачена. Тим 
часом за останні три десятиліття довкола 
Стільського городища було виявлено такі, що 
в більшій чи меншій мірі піддаються дослі-
дженням та реконструкції. Окремі із них є 
настільки унікальними, що їм немає аналогів 
на європейському просторі. До таких нале-
жать: городище-святилище VIII–X ст. у с. Ілів 
(ур. «Печера»), культовий центр VIII–X ст. у 
с. Дуброва (ур. «Диравець» або «Столовий 
Камінь»), скельні храми на північній околиці 
м. Миколаєва – районного центру Львівської 
області (ур. «Лиса Гора» або «Чорна Гора»). 
Зупинимося коротко на їх характеристиці.

Городище-святилище VIII–X ст. знахо-
диться на південно-східній околиці села Ілів 
в ур. «Печера», на віддалі 2,5 км у напрямку 
на південний схід від Стільського городища 
(фото 5) [Корчинський, 2010, с. 402–406]. 
Воно було облаштовано на мисовидному ви-
ступі плато, на висоті близько 80 м над дзер-
калом невеличкої річки Іловець, котра омиває 
його підніжжя з північного та західного боків. 
Територія городища в плані має неправильну 
трикутну форму і обмежена з півночі, сходу 
та заходу стрімкими схилами, що місцями 
переходять у прямовисні скелі вапняково-піс-
ковикового походження. З південного боку 
городище оточене двома паралельно розмі-
щеними рядами земляних валів, підніжжя 
яких обкопані глибокими ровами.

Внутрішній майдан городища має розміри 
30×40 м і міститься на стрілці мису, на висоті 
близько 80 м над дзеркалом ріки. Він у плані 
має неправильну трикутну форму і довшою 
стороною розміщений в напрямку північ–пів-
день. З південного боку його оточує дугастий 
у плані земляний вал довжиною 40 м, що про-
тилежними кінцями сягає країв мису. Висота 
валу становить 1,0–1,1 м, а ширина у підніж-
жі – 8,5–9 м (рис. 10).

Зовнішнє підніжжя валу, від півдня обко-
пане ровом, глибиною 3,5 м та шириною – 
7–8 м у верхній частині. Вздовж усього дна 
рову простежуються сліди горизонтального 
майданчика шириною 2–2,20 м.

Приблизно посередині довжини валу, до 
його внутрішнього схилу, було прибудовано 
прямокутний п’єдестал розмірами 3,4×4,5 м 
і висотою 1 м (фото 6). Він викладений з ве-
ликого каміння вапняково-пісковикового по-
ходження. Поверхня п’єдесталу рівна, гори-
зонтальна, стінки зі сходу, заходу та півночі 
пірамідально розширені до підніжжя.

На поверхні п’єдесталу було виявлено і 
розкопано дві ями діаметром по 0,40 м і гли-
биною близько 0,6 м, котрі вказують на місця, 
де були встановлені божества. Біля однієї із ям 
знайдено жіночий бронзовий перстень зі щит-
ком у вигляді схематизованої квітки (фото 7).

У підніжжі п’єдесталу, з північного боку, 
розкопано неглибоку жертовну яму. В її золь-
но-вугільному заповненні виявлено велику 
кількість порубаних кісток птахів та диких 
тварин. Серед кісток знаходилися уламки 
глиняного посуду VIII – початку Х ст., що 
вказують на час проведення ритуалу.

Археологічні дослідження валу показали, 
що його було насипано на давньому горизонті 
з каменю вапняково-пісковикового походжен-
ня. Поверхня валу була вкрита товстим ша-
ром деревного вугілля та сажі, а на окремих 
місцях зафіксовано сліди давніх ритуальних 
ватр. Такі ж сліди від ритуальних ватр були 
виявлені і на дні рову. Отже, усі наведені оз-
наки дають підставу для ствердження, що 
внутрішній майдан городища разом з п’є-
десталом, валом і ровом є рештками святили-
ща давніх слов’ян VIII – Х ст.

Сусідній майдан городища, що знаходить-
ся з південного боку, очевидно належав до 
пізнішого історичного періоду. Він оточений 
з півдня дугастим земляним валом, що зберіг-
ся на висоту 1,3–1,5 м та пролягав у напрямку 
схід–захід на довжину 50 м. Вал вздовж зо-
внішнього підніжжя обкопаний гостродон-
ним ровом, шириною 6–7 м. Його глибина 
через значне замулення сягає 1,0–1,3 м. У се-
редній частині укріплень знаходиться розрив 
у валі та рові, котрий вказує на місце давньо-
го проїзду. За в’їздом на городище, праворуч 
на віддалі 3–4 м, знаходиться земляний насип 
у вигляді зрізаного конуса. Його поверхню 



69ВИПУСК 2
на висоті 1,2 м характеризує округлий гори-
зонтальний майданчик, діаметром 8 м. Насип 
у підніжжі має також округлу форму, діаме-
тром близько 12 м. Характерні ознаки цього 
об’єкта та його розташування біля зовніш-
нього оборонного валу дають підставу вважа-
ти, що він є рештками підніжжя так званої ве-
жі-донжона. За таких обставин приходимо до 
висновку, що в ХІ ст. на городищі, котре мало 
культове призначення виникли укріплення 
феодального замку.

У кількох десятках метрів, у напрямку на 
південний захід від укріплень городища, ви-
явлено рештки давнього поселення, на що 
вказують поверхневі ознаки археологічних 
об’єктів, котрі представлені так званими запа-
динами. Дві із них були розкопані. В резуль-
таті досліджень встановлено, що ці западини 
є рештками нижніх частин жител Х–ХІ ст. 
[Тимощук, 1993, с. 28, 29].

У прямовисних скелях вапняково-піско-
викового походження, що виступають з пів-
нічного боку нижче майдану городища, зна-
ходяться три рукотворні печери. Одна із них 
є унікальною за своїм значенням та ознаками, 
оскільки символізує лоно жінки-матері. Все-
редині печери знаходиться кімната розміром 
3×3 м і висотою 2–2,20 м. Час її виникнен-
ня залишається не встановленим, але з усією 
впевненістю можна стверджувати, що вона 
функціонувала одночасно зі святилищем, а 
також і у пізніші часи. З утвердженням хри-
стиянства печеру заселили монахи-скитники, 
на що вказує заглиблена ніша на південній 
стіні, де була встановлена ікона.

Інше унікальне святилище VIII–X ст. зна-
ходиться с. Дуброва, що віддалене від Стіль-
ського городища в напрямку на південний 
схід на 2,5 км. Місцеве населення це урочище 
називає «Камінь Диравець» або «Столовий 
Камінь». Перша назва походить від того, що 
у скелі є наскрізний отвір великих розмірів. 
Інша назва походить від того, що на верхній 
частині скелі знаходиться майданчик, що має 
рівну горизонтальну поверхню як стіл.

Камінь «Диравець» – це величезний 
кам’яний моноліт, що виступає з лівого ви-

сокого берега р. Колодниці на висоті 303,2 м 
н. р. м або 26 м над дзеркалом ріки. Право-
руч, біля його підніжжя, пролягає автошлях 
від с.  Стільське до смт. Розділ (рис. 11).

На верхній частині цього Каменя знахо-
диться невеликий майданчик, що у плані має 
неправильну ромбічну форму (18,7×9,7 м) 
з рівною горизонтальною поверхнею. Дов-
шою стороною він розміщений у напрямку 
схід–захід. З південного боку Камінь нагадує 
горизонтально розміщену плиту, товщиною 
1,4–1,6 м, котра своїм західним краєм начебто 
опирається на велику кам’яну опору. У цьому 
місці висота «Диравця» сягає 7 м. Вхід на Ка-
мінь знаходиться зі сходу, у тому місці, де він 
виступає зі схилу гори. Перед входом на май-
данчик розташований земляний вал, виріза-
ний у мергелях. Він пролягає в напрямку пів-
ніч–південь на довжину 5,3 м. Його ширина 
при основі становить 3,0 м, а висота – 0,5 м. 
Обстеженнями встановлено, що вся поверхня 
майданчика вкрита шаром темно-сірого ґрун-
ту товщиною від 7 до 15 см., насиченого де-
ревним вугіллям та золою. У цьому шарі тра-
пляються дуже подрібнені уламки глиняного 
посуду VIII–Х ст., дрібні камінці та шматки 
перепаленої глини.

На вертикальній стіні скелі, що повернута 
площиною до заходу, простежуються рештки 
давніх карбувань. Вони мають вигляд трьох 
вертикально розміщених жолобоподібних 
заглиблень з гостроверхими завершеннями. 
Висота центрального – домінує над боко-
вими і сягає 4,5 м, а два крайні заглиблення 
мають висоту 3,7–3,8 м. Ширина цих загли-
блень сягає 0,7–0,8 м., а глибина їх становить 
0,15–0,25 м. Ці карбування дуже пошкоджені 
багатовіковими вивітрюваннями та іншими 
атмосферними явищами (фото 8).

Декілька метрів нижче по схилу, біля під-
ніжжя «Диравця», знаходиться великий ка-
мінь вапняково-пісковикового походження. 
Він акуратно обтесаний рукою скульптора, 
через що набув овальної форми розмірами 
2,4 м, по горизонталі та 1,6 м по вертикалі. 
Поверхню овальної частини каменя харак-
теризує ледь помітний лінзовидний виступ 
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(профіль), котрий без усякого сумніву ство-
рений вправною рукою майстра. Декілька 
метрів нижче від описаного каменя, на ледь 
помітній горизонтальній терасі шириною 
2,5–3 м, розташованій в напрямку північ–
південь на віддаль близько 19 м, зафіксовані 
сліди трьох западин (заглиблень), що мають 
у вертикальному зрізі лінзовидний профіль 
та округлу форму в плані. Вони розміщені на 
терасі в один ряд. Дві крайні западини мають 
діаметр 2,5 м і глибину по центру 0,25 м, а 
центральна – діаметр 3,5 м і глибину 0,6 м.

У 2004 р. центральну западину було роз-
копано. В результаті проведених досліджень 
встановлено, що вона є рештками жертовної 
ями, котра була викопана у важких суглинках. 
Яма в плані мала форму правильного цилін-
дра діаметром 1,7 м і глибину 1,75 м. У її запо-
вненні, особливо у придонній частині, у шарі 
темно-сірих суглинків, насичених деревним 
вугіллям та шматками перепаленої глини, 
виявлено рештки жертвоприношень, що збе-
реглися у вигляді порубаних кісток птиці та 
тварин. Серед них траплялися також і уламки 
глиняного посуду VIII–ІХ ст., що використо-
вувався у процесі проведення ритуалу.

Детальне обстеження автором статті по-
верхні скелі у 1992–1993 рр., а також отри-
мані у 2004 р. результати археологічних до-
сліджень, засвідчили, що цей рукотворний 
пам’ятник, створений невідомим, місцевим 
мислителем і скульптором не пізніше, як на 
початку VIII ст. Глибокий філософський зміст, 
вкладений в ідею створення цієї унікальної 
монументальної скульптури вражає геніаль-
ністю та неповторністю розуму, неймовірною 
глибиною людських знань про космос в епоху 
раннього середньовіччя VIII ст.

Феноменальність розуму та майстерність 
рук цього талановитого майстра полягала у 
більшому. Він відтворив у камені Земну кулю 
у вигляді витягнутого еліпса. 

Три вертикальні заглиблення з гостровер-
хими завершеннями є відображенням трьох 
субстанцій створення Всесвіту – «Води», 
«Вогню» і «Повітря». Кожне із них вважало-
ся одночасно і божеством, якому приносили 

жертву. На це вказують і три жертовні кладці 
(ями), що знаходяться біля підніжжя «Каменя 
Диравця».

В арабсько-перських писемних джере-
лах (аль-Масуді) згадується про існування у 
слов’ян на високій Чорній Горі храму, висі-
ченого у скелях. Спроби українських учених 
відшукати цей храм на Чорногірському хреб-
ті у Карпатах не дали успіху.

Наприкінці 80-х років минулого століття, 
автором статті було відкрито і частково до-
сліджено на північній околиці м. Миколаєва в 
ур. «Лиса (Чорна) Гора» групу скельних комп-
лексів. Вони знаходяться на віддалі 8 км у 
напрямку на захід від Стільського городища.

Три скельні комплекси порівняно добре 
досліджені. Всі вони складаються з двох 
основних частин: приміщень, висічених у 
скельних породах вапняково-пісковикового 
походження, а також прибудованих до них з 
південного боку майданів. Краї кожного май-
дану з східного, південного і західного бо-
ків були оточені земляним валом (насипом) 
висотою 1,0–1,1 м.

Скельні частини об’єктів фасадними сто-
ронами повернуті до півдня. В них вирубані 
тунелеподібні зали, котрі розміщені пара-
лельно один до одного та перпендикулярно 
до фасадів. Між собою комплекси відрізня-
ються кількістю залів (7, 4, 6). Зали в плані 
мають видовжену прямокутну форму, довжи-
ною від 16 до 25 м і довшою стороною роз-
міщені в напрямку північ–південь. Їх шири-
на коливається в межах 2,30–2,36 м, а висота 
їх сягає 2,10–2,15 м. Долівка залів є рівною, 
горизонтальною, а стеля – напівциліндрична 
склепінчаста. Зали між собою з’єднані про-
ходами, висіченими у різних місцях бокових 
стін (рис. 12).

З подвір’я до кожної зали веде окремий 
вхід. При вході знаходилися двері, на що вка-
зують висічені у стінах, стелі та підлозі пази, 
шириною і глибиною 0,16 м, в які закріплю-
вали дверні рами.

У залах скельних комплексів, на долівці у 
шарі піску, виявлено археологічні матеріали, 
представлені дуже фрагментованими уламка-
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ми глиняного ліпного та кружального посуду 
VІІІ–Х, а також ХІV–ХV ст. Під час проведен-
ня археологічних досліджень земляного валу у 
південно-західній частині найбільшого скель-
ного комплексу, під його насипом, на рівні дав-
нього горизонту виявлено рештки зольно-ву-
гільних плям, що залишилися від ритуальних 
ватр. На думку автора статті вогонь ватр очи-
щав територію цих комплексів від злих сил. 
Такі аналоги спостерігаємо на інших святи-
лищах і у тому числі на городищі-святилищі 
в с. Ілів. На місці цих ватр, у вугільному шарі, 
виявлено поодинокі уламки глиняного ліпно-
го та кружального посуду початку VІІІ ст., що 
вказує на те, що ритуальний земляний вал було 
насипано не пізніше як на початку VІІІ ст. З 
цього випливає, що усі три скельні комплекси 
були споруджені одночасно.

На думку дослідника і автора статті ці 
об’єкти є рештками давніх культових спо-
руд – храмів. Їх розташовоно фасадами та 
входами до півдня для того, щоб сонце, як 
головне божество у давніх слов’ян-багатовір-
ців, роблячи рух по небосхилі, упродовж дня 
перебувало у храмах. 

З утвердженням християнства, як офіцій-
ної релігії на цих землях, скельні храми вико-
ристовували монахи-скитники, про що свід-
чать висічені у бокових стінах залів вівтарні 
ніші, а також ніші-костниці (крипти), у яких 
захоронювали мощі святих у ХІV–ХV ст. 
[Корчинський, 2011, с. 241–245].

Особливість розташування групи скель-
них комплексів та складна система розміщен-
ня внутрішніх залів і переходів між ними, на-
водять на думку про можливе виконання цими 
обʼєктами одночасно й іншої, більш складної 
функції, як наприклад накопичувачів невідо-
мої, а можливо космічної енергії для подаль-
шого її застосування. Дуже хочеться вірити, 
що учених зацікавить це питання, і з часом на 
нього буде дана аргументована відповідь.

З вищеописаного випливає, що Стільське 
городище VIII–X ст. знаходиться у централь-
ній частині Слов’янського світу, на перехрес-
ті важливих трансконтинентальних шляхів, 

що вели з мусульманського Сходу до країн 
Західної Європи та з Півночі через карпатські 
перевали у Панонську долину, а звідти – на 
Балкани і в Середземномор’я. Інший шлях вів 
рікою Дністер до Чорного моря.

В останніх три десятиліття на території 
передгір’я Українських Карпат, і зокрема у 
Верхньому Подністров’ї, відкрито і частково 
проведено археологічні дослідження на ба-
гатьох городищах, що виявились рештками 
давніх міст, замків та фортець, котрі виникли 
і розвинулися у VIII–X ст. [Korčynskyj, 2019]. 
Окремі із них мали надто великі масштаби 
та складну систему укріплень, що вказує на 
значний демографічний, економічний та обо-
ронний потенціал, а також високого рівня 
політичну організацію. Сукупність усіх цих 
ознак, котрі відзначають переважно араб-
сько-перські писемні джерела, і що підтвер-
джують результати багатолітніх археологіч-
них досліджень автора, незаперечно свідчать 
про існування у передгір’ї Українських Кар-
пат у VIII–X ст. першої ранньосередньовічної 
держави слов’ян під назвою – Велика (Біла) 
Хорватія. У її центрі, в результаті консолідації 
численних поселень, на початку VIII ст. вини-
кло і розвивалось місто неймовірно великих 
розмірів, котре не мало аналогів, у цей час, на 
європейському континенті. Вже сьогодні не-
має жодних сумнівів, що від цього головного 
міста – столиці залишилося безіменне горо-
дище в с. Стільське Миколаївського району 
Львівської області.

Наведені у статті дані незаперечно спро-
стовують помилкові, ворожі українській істо-
ричній науці твердження про суттєве відста-
вання карпатського регіону від інших земель 
Русі.

Незважаючи на вагомі здобутки укра-
їнських учених-археологів питання держа-
вотворення в карпатському регіоні України 
VIII–XI ст. залишається ще недостатньо ви-
вченим. Отже, дана проблематика залишаєть-
ся актуальною, через що вимагає подальшого 
поглибленого вивчення.
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CI LRC AHCR «Stilske gorodysche»

STILSKE HILL-FORT OF VIII–X CENTURIES
AND ITS SURROUNDINGS – A NEW PAGE AT THE HISTORY

AND CULTURE OF ANCIENT UKRAINE
This article is devoted to the results of long-term archaeological research (1982–2019) conducted 

by the author on the one of the largest Early Medieval hill-forts on European continent, located near 
the village of Stilske, Lviv region, Ukraine.

As a result of archaeological research, it was found that the hill-fort represents remains of a 
city-metropolis from VIII–X centuries, which covered an incredibly large, as for that time, fortifi ed 
territory – 250 ha. Complex, multi-row fortifi cation system is represented today by remains of large 
earth ramparts that continue for about 10 km. It is confi rmed that the ancient city had a characteris-
tic three-part socio-topographic structure and consisted of fortifi ed dytynets’, or prince’s fortress of 
15 hectares, fortifi ed suburb of 235 hectares and suburban and rural settlements.

The article focuses on the peculiarities and character of defense fortifi cations, as well as the en-
trances to ancient city. In the discovered area of more than 12000 m², remains of 30 dwellings and 
household buildings were excavated and explored. General attention is paid to economic activities of 
the inhabitants of the ancient city and common objects.

In suburbs of the hill-fort, remains of more than 70 simultaneous open-air settlements have been 
discovered. Ancient city was connected with main waterway of Sub-Carpathian region – Dnister 
River by an artifi cial waterway constructed on the Kolodnytsia River, 11 km long, represented by the 
remains of earthen dams and fl oodgates.

In the article special attention is paid to the results of studies of cult objects that existed simulta-
neously with ancient city. They are represented by hill-fort sanctuary in the village of Iliv, cult center 
– «Dyravets Stone» in the village of Dubrova and remains of cave temples in «Chorna Gora» Place 
on the northern outskirts of modern city of Mykolaiv – district center in Lviv region.

Impossibly large size of Stilske hill-fort as remains of ancient city, compared to the simultane-
ous capitals of European states, its complex system of fortifi cations, huge infrastructure: numerous 
synchronous settlements, barrow necropolises, unique sanctuaries, rock temples, as well as features 
of considerable demographic and defensive potential give us a reason to attribute Stilsko hill-fort of 
VIII–X centuries and its surroundings as prominent political, economic and cultural center on the 
map of Europe of that time.

The article focuses on the study of the micro-toponymy of the hill-fort, etymology of name of the 
settlement Stilske – its ancient name was Stolʼsko, which further enhances signifi cance of the unique 
site of ancient history and culture.

Comparing results of long-term archaeological research of Stilske hill-fort and its environment 
with the reports of Arabic-Persian and Byzantine written sources allow us to confi rm that on the area 
of foothills of Ukrainian Carpathians already on the beginning of VIII century there was a powerful 
state of Slavs-Croats – Great (White) Croatia, and its main center – capital was the city from which 
hill-fort in Stilsko remained.

Key words: Stilsko hill-fort, Great (White) Croatia, Early Middle Ages, fortifi cations, cult objects.
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Рис. 1. Фоторепродукція титульної сторінки
книжки імператора Костянтина VII

Порфірогенета «De administrando imperio»
Fig. 1. Photo-reproduction of title page written by

imperator Constantine VII Flavius Porphyrogenitus
named «De administrando imperio»

Рис. 3. Геодезичний план укріплень Стільського городища VIII–X ст. (уточнений у 2019 р.)
Fig. 3. Geodesic plan of fortifi cations of Stilske hill-fort of VIII–X (clarifi ed in 2019)

Рис. 2. Кістяна інкрустована пластина
з зображенням імператора Костянтина VII

Порфірогенета
Fig. 2. Bone inlaid plate with image of imperator 

Constantine VII Flavius Porphyrogenitus
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Рис. 4. Вал та рів у східній частині
Стільського городища

Fig. 4. Rampart and ditch in the eastern part
of Stilske hill-fort

Рис. 5. Стільське городище.
Графічна реконструкція надвратної вежі в

ур. «Біла Дорога» (архітектор Валерʼян Федорик)
Fig. 5. Stilske hill-fort. Graphic reconstruction of the 

gate tower in «Bila Doroga» Place
(architect Valirian Fedoryak)

Рис. 6. Рештки розкопаного житла ІХ–Х ст.
на східній околиці городища

Fig. 6. Remains of excavated area from ІХ–Х century 
on the eastern suburb of the hill-fort

Рис. 7. Глиняний кружальний посуд ІХ–Х ст.
зі Стільського городища

Fig. 7. Pottery from ІХ–Х century
from Stilske hill-fort
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Рис. 8. Графічна реконструкція глиняного кружального посуду ІХ–Х ст.
з закритих комплексів Стільського городища

Fig. 8. Graphic reconstruction of pottery from ІХ–Х centuries from closed complexes of Stilske hill-fort

Рис. 9. Шлюзування човна. Графічна реконструкція Валерʼяна Федоряка
Fig. 9. Sluicing of the boat. Graphic reconstruction by Valirian Fedoryak
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Рис. 10. Ілів. Геодезичний план городища святилища VIII–Х ст.
1 – земляний вал; 2 – рів; 3 – скелі; 4 – вхід у печеру; 5 – розкопи; 6 – западина;

7 – западини від житлово-господарських обʼєктів; 8 – стежка
Fig. 10. Iliv. Geodesic plan of hill-fort – sanctuary of VIII–Х century.

1 – earthen rampart; 2 – ditch; 3 – rocks; 4 – entrance to the cave; 5 – excavations;
6 – depression; 7 – depression from housing-economic objects; 8 – path
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Рис. 11. Дуброва. Камінь «Диравець», рисунок Валерʼяна Федоряка
Fig. 11. Dubrova. «Dyravets» stone, drawing by Valerian Fedoryak

Рис. 12. Миколаїв. Урочище «Лиса Гора» або «Чорна Гора».
Розміщення майданів та залів скельних комплексів

Fig. 12. Mykolaiv. «Lysa Gora» or «Chorna Gora» Place. Location of platforms and halls of rock complexes
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Фото 2. Стільсько. Рисунок Леоніда Ковриги
Photo 2. Stilsko. Picture made by Leonid Kovryga
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Фото 3. Стільське городище. Камʼяний брук в ур.«Біла Дорога»
Photo 3. Stilske hill-fort. Stone pavement in «Bila doroga» Place

Фото 4. Сільське городище. Земляний вал та рів VIII ст.
Photo 4. Stilske hill-fort. Earth rampart and ditch of VIII century
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Фото 5. Ілів. Городище святилище VIII–Х ст., вид з півдня
Photo 5. Iliv. Hill-fort sanctuary of VIII–Х centuries, view from the north

Фото 6. Ілів. Кам’яний п’єдестал VIII–Х ст., вид з півночі
Photo 6. Iliv. Stone pedestal of VIII–Х centuries, view from the north
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Фото 7. Ілів. Бронзовий перстень
Photo 7. Iliv. Bronze ring

Фото 8. Дуброва. Камінь «Диравець» VIII ст., вид з заходу
Photo 8. Dubrova. «Dyravets» Stone of VIII century, view from the west
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Орест КОРЧИНСЬКИЙ, Руслан КОРОПЕЦЬКИЙ, 

Василь ХАМУЛЯК, Василь МЕЛЬНИК
КЗ ЛОР АІКЗ «Стільське городище»

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПО-
ВІДНИКА «СТІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ» У 2016–2019 РОКАХ

У статті представлено найважливі-
ші здобутки польових археологічних до-
сліджень, які велися на території запо-
відника «Стільське городище» впродовж 
2016–2018 рр. Роботи мали комплексний 
характер, включали поверхневе обстеження, 
зондування культурного шару, залучення ме-
тодів геодезичної зйомки, GPS-фіксацію та 
картографування нововиявлених пам’яток. У 
результаті проведених досліджень співробіт-
никами Заповідника зафіксовано низку ймо-
вірно різночасових курганних могильників та 
окремі поселення відкритого типу, синхронні 
до Стільського городища, локалізовано го-
родище Деревач, уточнено розташування та 
стан збереження частини оборонних валів го-
родища у Стільську. 

Ключові слова: Стільське городище, раннє 
середньовіччя, поселення, западина, курган, 
могильник, оборонні укріплення.

До структури Заповідника включено 
пам’ятки археології: Стільське городище 
VIII–X ст. (пам’ятка археології національ-
ного значення № 130019-Н) знаходиться на 
східній околиці с. Стільсько, городище-святи-
лище VIII–XІ ст. в ур. «Печера» і одночасно 
багатошарова пам’ятка, знаходиться в с. Ілів, 
культовий центр VIII–XІ ст. в ур. «Диравець» 
та «Гребля» VIII–XІ ст. в с. Дуброва, Печер-
ні храми VIII–X – ХІV–ХVI ст. в ур. «Лиса» 
(«Чорна») Гора» на північній околиці район-
ного центру м. Миколаєва.

Ця територія, у фізико-географічному 
відношенні. входить до складу Стільського 
горбогір’я. Її рельєф має характерну горби-
сто-пасмову поверхню з глибокими каньйо-
ноподібними долинами, дном яких проті-

кають річки Колодниця та Іловець. Глибина 
врізу долин сягає 130-200 м. В основі рельєфу 
лежать мергелі, крейди, вапняки, пісковики. 
На схилах горбогір’я присутні значні виступи 
вапняків та пісковиків у яких були вирубані 
печери, котрі віддавна використовувались 
людиною.

У зв’язку зі створенням заповідника по-
стало важливе завдання суцільного обсте-
ження його території та найближчих околиць, 
проведення археологічних розкопок, скла-
дання паспортів та облікових карток пам’я-
ток археології і підготовка Каталогу археоло-
гічних пам’яток та складення Археологічної 
карти заповідника.

Розвідкові археологічні дослідження на 
заліснених місцевостях, де розташовані го-
ловні археологічні об’єкти, заповідника ма-
ють певні особливості. Пам’ятки археології 
можна виявити лише методом поверхневого 
обстеження у спосіб візуального виділення їх 
на поверхні землі. У такий спосіб фіксуються 
кургани і цілі курганні групи, земляні вали, 
рови, западини інші наземні археологічні 
об’єкти. В результаті тривалих археологічних 
досліджень, що проводилися на землях запо-
відника та суміжних територіях встановлено, 
що давні кургани, курганні групи насипали-
ся на пануючих висотах плато, переважно 
вздовж гребеневої частини, а інколи обабіч 
лісових доріг пануючих висот, утворюючи 
групи чи цілі їх ланцюжки. Методика розвід-
кових археологічних робіт на заліснених те-
риторіях має певну специфіку, оскільки зем-
ля не переорюється і археологічні артефакти 
не виступають на її поверхні, а тому зібрати 
їх немає змоги. Тому візуальні обстеження, 
обміри та фотофіксація є основою археоло-
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гічних пошукових досліджень на заліснених 
територіях. Отже, використовуючи такі ме-
тоди експедиція провела обстеження ділянок 
Заповідника на околицях сіл Стільсько, Ілів, 
Дуброва та в м. Миколаєві Львівської області.

У 2016 р. археологічна експедиція вела 
дослідження впродовж 10 днів від 10 до 
20 вересня 2016 р. у такому складі: О. Кор-
чинський (начальник експедиції), А. Книш, 
Д. Павлів, В. Петегирич, Ю. Романишин та 
Н. Тріска (члени експедиції).

Експедиція провела обстеження кількох ді-
лянок заповідника в населених пунктах Ілів та 
Стільсько Миколаївського району Львівської 
області, що територіально входять до складу 
Тростянецької сільської ради Тростянецької 
об’єднаної громади. В результаті проведених 
пошукових робіт було виявлено два курганні 
могильники (Ілів ІХ та Ілів Х), три поселення 
(Ілів ХІ, Ілів ХІІ та Стільсько ІХ) та здійснено 
їх фіксацію GPS [Корчинський, 2017].

Курганний могильник Ілів ІХ розташова-
на на віддалі 2,7 км в напрямку на південь, 
з незначним відхиленням до сходу, від розга-
луження доріг Стільсько – Ілів до м. Новий 
Розділ. Вона займає східну частину розлогого 
пагорба, видовженого вздовж лінії схід-захід, 
у східному напрямку від урочища «Гранки». 
Могильник нараховує шість курганів, які 
утворюють два скупчення з трьох та двох на-
сипів та одного окремо розміщеного кургану. 
Їх висота становить – 0,5-2,3 м, діаметр – 
10,5-26,5 м.

Курганний могильник Ілів Х, що скла-
дається з компактно розташованих курганих 
насипів займає центральну, найвищу частину 
пагорба (390 м н.р.м.), що розміщений на від-
далі близько 1, 36 км в напрямку на південь від 
розгалуження автошляху Стільсько – Ілів до 
Нового Роздолу. Схили пагорба плавно спада-
ють у східному (до правого берега р. Іловець) 
та західному (до лівого берега потічка Ласки) 
напрямках. Найвищою, центральною части-
ною пагорба пролягає автошлях що веде до 
м. Новий Розділ. Він розділяє курганний мо-
гильник на дві частини. Дуже ймовірно, що 
під час його прокладення були знищені окре-

мі кургани. В даний час могильник налічує 
сім курганів. Їх висота становить 1,8 - 0,4 м, 
діаметр – 22–7 м.

У південно-східній частині с. Ілів, на від-
далі близько 600 м в напрямку на північний 
захід від городища та 40 м на схід від крайньої 
будівлі села виявлено поселення відкритого 
типу Ілів ХІ. Рештки поселення були зафік-
совані на лівому високому березі р. Іловець у 
буково-грабовому лісі. Його характеризують 
западини, розміщені вздовж південно-захід-
ного схилу гори у межах висотних відміток 
381–395 м над рівнем моря, або 76–90 м над 
дзеркалом р. Іловець. Поселення простягало-
ся з північного заходу на південний схід на 
віддаль понад 130 м і 35 м в ширину. Пере-
пад висоти по лінії північний схід – півден-
ний захід становить 14 м на 35 м довжини. 
Межі пам’ятки визначають 12 западин, які є 
рештками об’єктів житлово-господарського 
комплексу. Форма западин округла чи непра-
вильно-овальна, розмір 2,7-5 м., глибина – 
0,5-1,35 м. На дні окремих западин трапля-
лись вуглики, шматочки глиняної обмазки та 
дрібні уламки глиняного кружального посуду 
характерного для періоду VIII–Х ст. та схо-
жого до керамічного комплексу Стільського 
городища.

Поселення Ілів ХІІ виявлено на півден-
но-східній околиці села, на лівому березі р. 
Іловець. Воно займає велику ділянку розмі-
ром 180×90 м. Поселення розташоване на 
надзаплавній терасі між лівим берегом р. Іло-
вець із західного боку та лісом, який займає 
вищий пагорб із східного та північно-східно-
го боку. З південного боку поселення обме-
жене руслом потоку, який є лівостороннім 
допливом р. Іловець. Північну межу поселен-
ня встановлено за поширенням дрібних фраг-
ментів глиняної обмазки та деревного вугілля 
у кротовинах. Поверхня поселення задерно-
вана і використовується під сільське пасови-
ще. Під час ретельного обстеження кротовин 
знайдено два металеві предмети. Одним з них 
виявився пошкоджений залізний ніж з част-
ково обломаним лезом. Збережена довжина 
предмета становить 9,6 см, довжина черенка 
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4,7 см, найбільша ширина леза – 1,6 см, тов-
щина спинки ножа 0,4 см. Другий предмет – 
це виготовлена з низькопробної бронзи рамка. 
Вона вирізана з бляхи товщиною 0,1–0,2 см і 
має прямокутну форму розміром 1,9×2,3 см 

У в центральній частині поселення на міс-
ці нещодавно викопаної ями зроблено зачист-
ку її північної стінки і простежено наступну 
стратиграфію. До глибини 0,3 м залягав дер-
новий та орний шар. Нижче виявлено куль-
турний шар заповнення можливого археоло-
гічного об’єкта у вигляді м’якого суглинку 
чорно-коричневого кольору товщиною 0,25–
0,27 м, насиченого фрагментами глиняної об-
мазки, дрібними шматками деревного вугілля 
та дрібними фрагментами глиняного посуду. 
Один з більших фрагментів горщика був виго-
товлений на гончарному крузі з глиняної маси 
у якій зафіксована домішка дрібного піску. 
Обидві поверхні посудини мають охристий 
колір. Посудина була добре випалена, одно-
шарова у зломі. У верхній частині описаного 
заповнення виявлено також три фрагменти 
трубчастих кісток тварин. На глибині 0,57 – 
0,60 м від денної поверхні слідів культурного 
шару вже не простежено і з цієї глибини заля-
гає материк у вигляді жовтого суглинку.

На північно-західній околиці Стільського 
городища виявлено рештки ще одного посе-
лення цього разу багатошарового ймовірно 
пізньої доби бронзи–ранньозалізного періоду 
Стільсько ІХ. Воно розташоване у північ-
но-західній околиці села на віддалі 0,4–0,5 км 
в напрямку на північний схід від крайніх буді-
вель. Пам’ятка займає крайню південно-схід-
ну частину невисокого мису між правим бе-
регом р. Колодниці та невеликим потоком, що 
впадає у р. Колодницю з правого боку. Мис 
на якому розміщене поселення простягаєть-
ся і плавно спадає з північного заходу на пів-
денний схід. Його основна частина заліснена 
і тільки найнижча південно-східна ділянка, 
на якій розміщене поселення, задернована і 
частково розорана у своїй південній частині. 
Поселення займає площу приблизно 250х100 
м, що встановлено за поширенням підйомно-
го матеріалу. 

На розораній частині пам’ятки та у кро-
товинах виявлено дрібні шматки глиняної 
обмазки, деревне вугілля та фрагменти гли-
няного посуду. 

У 2017 р. експедиція Заповідника здійсни-
ла розвідкові дослідження з 15 до 23 жовт-
ня 2017 р. у такому складі: О. Корчинський 
(начальник експедиції), А. Книш, Д. Пав-
лів, В. Петегирич, Ю. Романишин, Н. Тріска 
(члени експедиції).

У результаті проведених пошукових ар-
хеологічних робіт було виявлено шість рані-
ше невідомих пам’яток археології, складено 
топогеодезичні плани та проведено археоло-
гічні обстеження однієї з ділянок у східній 
частині Стільського городища з наявним зем-
ляним валом, ровом і западинами, слідами 
житло-господарських будівель і в такий спо-
сіб локалізувати рештки городища на околиці 
с. Стільське.

Стільсько Х. Зокрема експедиція Запо-
відника провела обстеження ділянки лі-
сової дороги, прокладеної від автошляху 
Стільське – Ілів у північному та східному 
напрямках в урочищі «Юськова Ленія». Ре-
конструкцію названої дороги здійснено 
ТзОВ «Львівсад». Реконструйована дорога 
складається з двох відрізків – коротшого пів-
нічного, відхиленого на схід, що повністю 
пролягає через лісовий масив на території за-
повідника і становить понад 380 м, та довшого 
східного довжиною 640 м. Проведеними по-
верхневими обстеженнями встановлено, що 
північний і частково східний відрізки дороги 
вирівняно бульдозером з облаштуванням в 
окремих місцях придорожніх ровів без суттє-
вого пошкодження лісу. На найвищій частині 
підвищення, в місці поєднання обох відрізків 
дороги, зафіксовано рештки п’яти курганних 
насипів, яким присвоєно назву Стільсько Х. 
Цей курганний могильник, розташований 
групою, є досить компактним. Окремі з них 
(кургани 1, 2 і 3) частково пошкоджені в дав-
ніші часи під час прокладання лісових просік 
та зовсім недавнього облаштування дорож-
нього полотна або ж розкопами не встанов-
леного часу. Висота насипів від 0,35 до 1 м, 
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діаметри 13-16 м. Характерне розташування 
могильника на найвищій висоті плато, пара-
метри курганних насипів та дані щодо по-
дібних пам’яток, розкопаних на території 
Бібрсько-Стільського горбогір’я у 30-х роках 
ХХ ст., дозволяють висловити припущення 
про можливий їх зв’язок з культурою шнуро-
вої кераміки доби енеоліту – ранньої бронзи 
або комарівською культурою доби бронзи.

Ілів ХІІІ. Також здійснено обстеження 
частини залісненого масиву, який розташо-
ваний на захід від с. Ілів Миколаївського 
району Львівської області. Ця територія в 
природно-географічному відношенні нале-
жать до Бібрсько-Стільського горбогір’я, що 
є західною частиною Подільської височини. 
Обстежена ділянка являє собою високий, 
вкритий лісом масив, розташований на пів-
денний захід від розгалуження доріг Стіль-
сько – Ілів – м. Новий Розділ. Через східну 
частину цього масиву, який має висоти в ме-
жах 386,4-391,1 м н.р.м. пролягає дорога в 
напрямку на м. Новий Розділ, праворуч якої 
і виявлено курганний могильник. Він склада-
ється з трьох земляних насипів різної висоти 
та діаметрів. Кургани розміщені в ряд з пів-
денного сходу на північний захід на відстань 
112 м. Висота насипів від 0,5 до 1,1 м, діаме-
три 14-23 м.

Курганний могильник Стільсько ХІ ви-
явлено на віддалі близько 250 м в напрямку 
на північний захід від кургану 3 могильника 
Ілів ХІІІ. Він складається з двох курганів. Ви-
сота курганів 1 та 0,4 м, діаметр – 19,2 та 17 м 
відповідно. Детальним обстеженням терито-
рії довкола цих курганів не було виявлено слі-
дів інших земляних насипів.

У східній частині Стільського городи-
ща було проведено топогеодезичні знімання 
та розвідку на площі 8,4 га. Ділянка знахо-
диться у 13 кварталі Стільського лісництва 
Стрийського Лісгоспзагу у буково-грабовому 
лісі. Її рельєф характеризує плавний нахил 
у західному напрямку з перепадом висоти 
близько 40 м на 280 м довжини. Поверхня ді-
лянки рівна покрита лісовою рослинністю. У 
її східній частині, частково з північного захо-

ду, а далі, з півночі на південний захід про-
лягає рукотворний земляний вал першої зов-
нішньої лінії оборони городища. По обидві 
сторони валу зафіксовано 31 западину – сім 
зі східної від нього сторони і 24 з західної. 
На опрацьованій території археологічними 
обстеженнями охоплено 31 западину різних 
розмірів і глибин, які прив’язано до рельєфу, 
геодезичного плану. Западини розміщені хао-
тично, але в кількох випадках спостерігаємо 
їх досить близьке попарне розташування. Сім 
западин містяться зі східної сторони валу, 
тобто перед укріпленнями городища, інші – 
з західного його боку, тобто в межах укрі-
плень і сягають долини безіменного потоку. 
З північного та південного боку ця терито-
рія досліджень обмежена глибокими ярами. 
Встановлено, що западини в плані мають не 
зовсім правильні овальні, округлі, підква-
дратні чи підпрямокутні форми із заокруг-
леними кутами. Не у всіх випадках вдалося 
встановити форму, розміри, глибину чи про-
філь. Частина западин знівельована, особли-
во на ділянках зі стрімкими схилами. У цих 
випадках западини були замулені, або пере-
криті перекинутими стовбурами дерев. З 31-ї 
западини параметри вдалося встановити для 
19 таких об’єктів, решта мають неповні ме-
тричні характеристики. Серед 19 западин за 
формою переважають овальні (7) та округлі 
(6), підквадратні та підпрямокутні представ-
лені, кожна, трьома западинами. Їх розмір 
становить від 4,6 до 2,7 м, глибина від 0,9 до 
0,2 м. У процесі досліджень проведено також 
зондування двох западин з допомогою спеці-
ального буру. У результаті цих робіт підтвер-
джено наявність дрібних часток обмазки, вуг-
ликів та попелу на долівці западин, що може 
свідчити про їх житлове чи господарське при-
значення в час функціонування Стільського 
городища

Деревач. Візуальні обстеження проведені 
експедицією Заповідника дозволили вперше 
точно локалізувати місце розташування горо-
дища Деревач та зафіксувати ще окремі сліди 
його фортифікацій. Городище було розташо-
ване на віддалі 1,4 км в напрямку на схід від 
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села на правому березі р. Зубри в урочищі 
«Шимкова Гора» або «Деревач Гора». Воно 
займало частину видовженого з півночі на 
південь залісненого мису, який з трьох сторін 
мав природний захист. Крім цього територія 
городища була оточена підковоподібною сис-
темою валів та ровів. Під час поверхневих 
обстежень вдалося виявити профіль трьо-
хрядної системи валів і ровів по лінії захід 
– схід, яка найкраще збереглася на східному 
краю городища. Загальна довжина цього про-
філю становить трохи більше 40 м. В системі 
захисних споруд, починаючи від основного 
майданчика городища у східному напрямку, 
зафіксовано рів глибиною 1,2 м і шириною 
майже 8 м, за ним був насипаний вал шири-
ною 2 м у найвищій частині і висотою 1,8 м 
від дна рову. За валом розміщувався рівний 
майдан-берма шириною 5 м, перед якою був 
викопаний найглибший рів в системі оборон-
них споруд. Його глибина сягала 3,5 м, ши-
рина 5,5 м. За ровом, із ґрунту вибраного для 
його поглиблення, був насипаний вал шири-
ною в основі 5 м і висотою майже 3 м. Із зо-
внішнього боку цього валу був облаштований 
ще один рів, східний край якого переходив 
у природний схил. На майданчику городи-
ща простежено кілька западин, які є слідами 
деструкцій житлових та господарських буді-
вель. Подібні багаточисельні сліди таких спо-
руд добре відомі на Стільському городищі.

У 2018 р. експедиція Заповідника здій-
снила дослідження велися з 10 до 25 вересня 
у такому складі: О. Корчинський (начальник 
експедиції), В. Хамуляк, В. Мельник, Р. Коро-
пецький, Р. Равлів, Л. Худяк (члени експедиції).

Здійснено геодезичну зйомку частини 
земляного валу VIII ст. і прилеглих до нього 
територій в урочищах Коморище та Підко-
морище (друга лінія оборони). Насип про-
стягається вздовж схилу з півночі на південь. 
Його висота сягає 2,6–2,8 м над рівнем дав-
ньої поверхні, а ширина при основі становить 
12–13 м. Вздовж східного підніжжя валу за-
фіксовано сліди замуленого рову ширина яко-
го становить 6–7 м, а глибина в центральній 
частині – 1,3–1,4 м. У східному та південно-

му напрямках від валу знаходиться земель-
на ділянка неправильної прямокутної фор-
ми близько 40×180 м, поверхня якої плавно 
спадає у східному та південному напрямках. 
Вона довшою, західною стороною, прилягає 
до валу, а протилежною - східною - творить 
стрімкий правий берег безіменного потоку.

На описаному майдані зафіксовано сліди 
19 археологічних об’єктів представлених за-
падинами, що є рештками заглиблених частин 
житлово-господарських будівель, відомих за 
розкопками у 1987–1995 роках на Стільсько-
му городищі. Западини розміщені в хаотич-
ному порядку в плані мають округлу, рідше 
овальну форму діаметром від 3,0 до 5,0 м. Їх 
дно характеризує лінзовидний профіль, а гли-
бина їх по центру переважно сягає 0,5–1,2 м. 
На окремих западинах вздовж їх верхнього 
краю вдається простежити земляний валик 
висотою 0,25 і шириною при основі 0,7–0,8 м, 
що вказує на нарощення стіни із-зовні. Інколи 
у ровику вдається простежити розрив, котрий 
вказує на місце входу до об’єкту.

В результаті пошукових археологічних 
робіт за межами городища виявлено рештки 
двох одночасових поселень відкритого типу. 

Перше, знаходиться на віддалі близь-
ко 0,8 км в напрямку на схід від зовнішньої 
лінії оборони городища, праворуч лісової 
дороги у 15 кварталі Стільського лісництва 
Стрийського Лісгоспзагу. Майдан городища 
в плані має неправильну прямокутну форму 
розмірами 100×125 м. Його поверхня рівна, 
плавно нахилена до південного сходу. З захо-
ду та півдня територію поселення окреслює 
глибокий і широкий яр. На ознаки поселен-
ня вказують рештки археологічних об’єктів 
представлені у вигляді решток наземних та 
заглиблених будівель. Перші простежуються 
на поверхні пам’ятки у вигляді прямокутних 
підвищень 2,5–2,7 м × 20–30 м, що мають ви-
соту 0,25–0,30 м, а другі – у вигляді западин 
переважно округлої овальної та неправильної 
овальної форми. Їх діаметр коливається від 
3,5 м до 26,0–28,0 м. В перетині западини ха-
рактеризує лінзовидний профіль і глибина від 
0,5 м до 2,20 м.
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Рештки другого поселення знаходиться 

на віддалі 1,7 км в напрямку на північний 
схід від зовнішньої лінії оборони городища, 
у 9-му кв. Стільського лісництва. Пам’ятка 
займає південно-західний схил підвищеного 
масиву і простягається на довжину до 180–
200 м при ширині 35 – 40 м. На її порівня-
но рівній поверхні зафіксовано 52 западини 
округлої, овальної та неправильної овальної 
форми. Трапляються також западини спарені, 
що в плані мають вісімкоподібну форму. Ді-
аметр западин коливається в межах від 3,5 м 
до 8,0–10 м. В перетині вони мають переваж-
но плавний лінзовидний профіль. В окремих 
об’єктах простежуються ознаки входу.

У 2019 р. експедиція Заповідника здійсни-
ла дослідження з 10 до 25 вересня у такому 
складі: О. Корчинський (начальник експеди-
ції), В. Хамуляк, В. Мельник, Р. Коропець-
кий, Р. Равлів, Л. Худяк (члени експедиції). 
Основне завдання полягало у виявленні та 
обстеженні нових пам’яток археології та 
впровадженні їх у науковий обіг. Окрім того, 
облікувалися археологічні об’єкти, котрі руй-
нуються під дією природних та людських 
чинників.

В результаті проведених робіт було вияв-
лено та у різній мірі досліджено п’ять архе-
ологічних комплексів, що налічують 152 не-
рухомих археологічних об’єктів (рештки 
земляних укріплень городища, поховальних 
пам’яток та житлово-господарських буді-
вель).

Рештки оборонних укріплень городи-
ща у вигляді земляного валу, оточеного ро-
вом, виявлено в урочищі «Плеската Гора», 
що на південній околиці с. Стільське. Зем-
ляний вал знаходиться у лісовому масиві в 
14 кварталі (далі кв.)Стільського лісництва 
ДП «Стрийський лісгосп». Основу укріплень 
– земляний вал було прокладено через вузь-
кий перешийок гори з півночі на захід на від-
даль близько 600 м.

В плані вал характеризує дугаста форма 
з видовженою у південному напрямку цен-
тральною частиною. Найвища висота на по-
верхні майдану становить 364,9 м н.р.м. та 

315,15 м над рівнем долини. Висота, що зафік-
сована на вершині валу, у центральній його 
частині на перешийку сягає 361,84 м н.р.м. З 
цього місця вал протилежними кінцями плав-
но спадає у долину ріки і на північному краї 
його висота становить 319,85 м н.р.м, а з захо-
ду – 333,48 м н.р.м. Отже, різниця у перепаді 
висоти земляного валу становить 42 м.

Спостереженнями встановлено, що гребе-
нева частина валу дуже пошкоджена давньою 
оранкою, а також тривалими атмосферними 
явищами. Через те, в даний час його висота 
у різних місцях ледве сягає від 1,0 до 1,3 м, а 
ширина при основі – 11–12 м. Вал вздовж зо-
внішнього підніжжя опоясує дуже замулений 
рукотворний рів, глибина якого в даний час 
становить 0,6–0,8 м, а ширина–6 м.

На найвищій поверхні майдану, у валі та 
рові є два розриви довжиною 3,5–4 м, котрі 
вказують на місця двох давніх проїздів.

Відкриття описаної лінії укріплень суттє-
во доповнює уявлення про оборонну систему 
давнього міста, рештками якого є Стільське 
городище. У свою чергу, важливість цього ас-
пекту спонукає до подальшого вивчення осо-
бливостей земляного валу, у тому числі уточ-
нення часу його спорудження.

Під час пошукових робіт, на околицях 
Стільського городища експедицією вияв-
лено три давні курганоподібні насипи, що 
знаходяться на віддалі близько 350–400 м в 
напрямку на південний схід від зовнішньої 
лінії укріплень городища та близько 230 м в 
напрямку на північ від місця розгалуження 
автошляху Стільське–Ілів та лісової дороги, 
званої «Юзькова Ленія». По обидві сторони 
цієї дороги, у 14 кв. Стільського лісництва 
відкрито три курганоподібні насипи. Два із 
них містяться ліворуч, а один, праворуч лісо-
вої дороги.

Курган 1 знаходиться на віддалі 60 м у 
напрямку на північ від краю автомобільного 
полотна Стільське–Ілів і 110 м на захід від 
лісової дороги. Його поверхня має напівсфе-
ричну, дуже розпливчасту форму, що утвори-
лася під дією довготривалих несприятливих 
атмосферних явищ. Вершина насипу зафіксо-
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вана по його центру, на висоті 397,55 м н.р.м, 
а підніжжя – на висоті 396,14 м н.р.м. Таким 
чином насип сягає висоти 1,4 м. У плані, при 
основі, він характеризується неправильно ок-
руглою формою, його розмір – 15×16 м. Ха-
рактерні ознаки описаного об’єкта дають під-
стави віднести його до поховальних пам’яток 
бронзової доби (рис. 2).

Курган 2 віддалений від кургану 1 в на-
прямку на північний схід на відстань 183 м і 
від лісової дороги в напрямку на захід на 77 м. 
Його тіло характеризує напівсферична дуже 
розпливчаста форма. Вершину насипу зафік-
совано по центру, на висоті 402,38 м н.р.м, а 
підніжжя на – 400,11 м н.р.м. Отже, висота 
насипу в даний час становить 2,27 м. В основі 
насип має неправильну округлу форму розмі-
рами 18×19 м. Описані ознаки дають підста-
ви стверджувати, що даний насип є поховаль-
ного пам’яткою – курганом, час спорудження 
та етнічна приналежність якого залишаються 
нез’ясованими до часу проведення на ньому 
археологічних досліджень. Однак стан збере-
ження цієї пам’ятки, а також інші характерні 
ознаки, дають підстави для припущень, що 
цей курган, як і вищеописаний може бути від-
несений до бронзової доби (рис. 2).

Курган 3 знаходиться у 14 кв. Стільського 
лісництва, в напрямку на північ від місця роз-
галуження автошляху Стільське–Ілів, вздовж 
лісової дороги на віддалі 227 м і праворуч від 
неї на віддаль 29 м. Насип в основі характе-
ризує неправильна овальна форма розмірами 
41,5×17,5 м Довшою стороною він розміще-
ний в напрямку північ–південь. Підніжжя 
кургану знаходиться на висоті 400,11 м н.р.м.

Вершина насипу характеризує напівсфе-
рична, видовжена форма, орієнтована по лінії 
північ–південь. У найвищому місці на поверх-
ні насипу, зафіксована висота 402,38 м н.р.м. 
Отже, насип у даний час має висоту 2,27 м. 

Візуальними спостереженнями та геоде-
зичними обмірами з’ясовано, що на поверх-
ні кургану простежується горизонтальний 
майданчик неправильної овальної форми з 
видовженням та помітним завуженням у пів-
денному напрямку. Його довжина по лінії пів-

ніч–південь сягає – 18,5 м, а ширина – 9 м. 
Також встановлено, що вздовж західного 
підніжжя кургану знаходиться дуже замуле-
ний рів шириною близько 2–2,3 м і глибиною 
0,3 м. З трьох сторін горизонту – півночі, пів-
дня та заходу поверхня кургану збережена 
задовільно, а зі східного боку пошкоджена 
ерозійними процесами.

Описані ознаки дають усі підстави ствер-
джувати, що даний об’єкт належить до пам’я-
ток поховального обряду. Час його виникнен-
ня та етнічна приналежність залишається 
нез’ясованими доки не будуть проведені ар-
хеологічні дослідження. Разом з тим описа-
ний об’єкт являє собою не абияку наукову 
та культурну цінність, оскільки його оваль-
на форма не є типовою і не має аналогів не 
тільки в околицях Стільського городища, але 
й на значних просторах підгір’я Українських 
Карпат.

Під час пошукових робіт було виявлено 
рештки трьох давніх поселень відкритого 
типу. За зовнішніми ознаками, типологією та 
наближеністю до городища їх слід віднести 
до епохи раннього середньовіччя та таких, 
що існували одночасно з давнім містом.

Поселення 1 знаходиться в лісовому маси-
ві в ур. «Шум» у 5 кв. Стільського лісництва 
ДП «Стрийський лісгосп» на віддалі близько 
2,0 км в напрямку на південний схід від пів-
нічної околиці с. Стільське та 2,5 км на схід 
від східної лінії укріплень городища (рис. 1, 
фото 1).

Рештки поселення зафіксовано на мисо-
видному виступі плато, що стрілкою розта-
шований в напрямку на захід, а протилеж-
ною – східною стороною входить у рівнину 
плато. Північні, західні та південні схили 
мису – стрімкі, їх підніжжя з півночі та пів-
дня омивають безіменні потоки, а з заходу 
р. Колодниця.

На характерні ознаки давнього поселення 
вказують скупчення 71 западини (заглиблен-
ня) різних розмірів та конфігурацій у гори-
зонтальних та вертикальних вимірах. Вони 
розташовані хаотично, групами, або поодин-
ці у межах висот 388,5 – 397 м н.р.м і про-
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стягаються ланцюгом в напрямку схід–захід, 
вздовж південного схилу мису на довжину 
820 м та в ширину, у різних місцях від 20 до 
30 м (рис. 3).

Отже, названі ознаки вказують на міс-
цезнаходження решток давніх житлових та 
господарських будівель заглибленого типу 
приблизно в період від VIII до X ст.

Найбільшу групу западин – близько 75 % 
становлять такі, що у плані мають округ-
лу, або неправильну округлу форму. Їх ді-
аметр переважно коливається в межах від 
4 до 6 м. Стінки западин мають плавний 
нахил до середини і переходять у напівсфе-
ричне, або плоске дно, що залягає на глибині 
від 0,3 до 1,3 м. Такі були розкопані на тери-
торії Стільського городища у 1987–1990 рр., 
а також на інших аналогічних одночасових 
пам’ятках в Українському Передкарпатті 
[Корчинський, 1988, с. 9–13; Корчинський, 
Филипчук 1989, с. 1, 2, 4, 6, 9; Корчинський, 
Шишак, 1990, с. 31; Филипчук, 1990, с. 5; Кор-
чинський, Шишак, 1991, с 1, 2, 8, 10, 15; Ми-
хайлина, 1997, с. 16; Тимощук, 1990, с. 53].

Помітно меншу групу, близько 22 % ста-
новлять западини, що мають овальну та не-
правильну овальну форму. Їх розміри сягають 
від 3,0×8,0 м до 7,0×16,0 м Останні не були 
предметом археологічних досліджень, через 
те їх функціональне призначення залишаєть-
ся нез’ясованим. 

Зовсім незначну групу ледве 3 % станов-
лять западини дуже великих розмірів, як в 
горизонтальному положенні так і у глиби-
ну. Цей тип археологічних об’єктів, який 
без сумніву свідчить про господарську ді-
яльність жителів поселення також залиша-
ється досі невивченим. Окремі із таких за-
падин сягають розмірів 18×25 м в ширину і 
2–3,5 м у глибину. Які функції виконували 
об’єкти від котрих залишилися величез-
ні западини дати відповідь можуть тільки 
археологічні дослідження.

Пошукові роботи були продовжені у сусід-
ньому зі Стільськом селі Ілів. У центральній 
частині села, праворуч автошляху Ілів–Бори-
ничі, в ур. «Над  Озерами», на високому ми-

совидному виступі плато, виявлено рештки 
ранньосередньовічного поселення (рис. 2). 
Мис стрілкою виступає до північного заходу, 
а протилежною стороною входить у рівнину 
плато. Його схили з трьох сторін – півночі, пів-
нічного-заходу та південного-сходу спадають 
у долину р. Іловець. Поверхня давнього посе-
лення вкрита старим буково-грабовим лісом, 
що знаходиться на території 31 кв. Бориниць-
кого лісництва ДП «Стрийськийлісгосп». 

На ознаки давнього поселення, як і в пер-
шому випадку, вказують скупчення 30 різних 
за розмірами, формою та глибиною западин, 
що розташовані вздовж північного та частко-
во західного схилів мису (рис. 4). Вони міс-
тяться як групами так і поодинці і простяга-
ються на довжину близько 380 м. Оскільки 
ці об’єкти знаходяться між висотами 372,6–
389,06 м н.р.м, то це свідчить, що ширина 
житлово-господарської забудови поселення 
сягала 60 м, а майдан нахилений до півночі 
близько 8º.

Віддаль між западинами є різною і сягає 
від 5 м до 85 м. Здебільшого віддаль між поо-
динокими западинами становить 20–23 м.

Що стосується розмірів западин та спів-
відношення їх величин на даному поселен-
ні, то вони різняться з подібними об’єктами, 
виявленими на поселенні в ур. «Шум». Тут 
чисельно переважають западини, що мають 
розміри сторін від 7,0 до 13, м. Їх відсоток 
становить близько 45 %, тим часом западини 
менших розмірів, зі сторонами до 6 м станов-
лять 40 %. І тільки ледве 5 %  становлять за-
падини дуже великих розмірів зі сторонами 
від 13 до 21 м.

Стінки усіх цих об’єктів (западин), нахи-
лені до середини і переходять у плавно заок-
руглене дно, що залягає на глибинах від 0,3 
до 3,5 м. 

Западини найменших розмірів є достат-
ньо добре вивченими і свідчать місцезнахо-
дження решток нижніх частин переважно 
житлових будівель.

Третє поселення відкритого типу, виявле-
но в ур. «Токарова », що віддалене від півден-
ного краю с. Ілів в напрямку на південний схід 
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на віддаль 2,6 км. Воно знаходиться у 36 кв. 
Бориницького лісництва ДП «Стрийський 
лісгосп» (рис. 2).

Давнє поселення займало мисовидний ви-
ступ плато, котрий стрілкою повернутий до 
півдня. Підніжжя мису зі сходу, заходу та пів-
дня омивають води двох невеликих річечок, з 
заходу – р. Іловець котра впадає в р. Барвін-
ки – ліву притоку р. Дністер. Поселення мало 
добрий природній захист. З трьох сторін гори-
зонту – сходу, заходу та півдня перешкоду тво-
рила вода річок, а також стрімкі схили мису.

З півночі, де мис входить у рівнину пла-
то поселення також було частково захищене 
природніми перешкодами – глибокими та 
широкими ярами.

Майдан поселення характеризує непра-
вильна трикутна форма розмірами 360×1000 м. 
Його довша сторона простягається по ліні пів-
нічний захід – південний схід. Найширша ча-
стина майдану знаходиться з його північного 
краю і пролягає зі сходу на захід.

На характерні ознаки давнього поселення 
вказують скупчення, більше сотні, западин 
різних за величиною, конфігурацією та глиби-
нами. Вони містяться переважно вздовж краю 
мису, між висотами 382,53 і 402,31 м н.р.м. 
Ці об’єкти розташовані, як групами, так і по-
одинці. У першому випадку вони віддалені 
одна від одної на віддаль від 1 м до 7 м, а між 
такими, що розташовані окремо віддаль сягає 
від 55 м до 100 м, і більше (рис  5).

За зовнішніми ознаками западини схожі до 
тих, що описані на поселеннях в ур. «Шум» 
та «Над озерами». Різниця полягає лише у їх 
співвідношенні до величин. Найбільша група 
западин близько 60% представлена такими, 
що мають діаметр, або сторону від 2,5 м до 
6,0 м. У плані ці западини мають округлу, або 
неправильну округлу форму. Їх стінки, нахи-
лені до середини і переходять у плавно заок-
руглене дно, що залягає на глибині від 0,3 до 
1,3 м. З практики археологічних досліджень 
відомо, що такі западини утворилися на міс-
цях зруйнованих нижніх частин заглиблених 
жител.

Близько 15 % западин становлять такі, 
що мають діаметр чи сторону від 6 до15 м. 
У плані вони неправильно округлі, непра-
вильну овальні, чи неправильну прямокутні. 
Стінки цих западин мають нахил до середини 
і переходять у плавно заокруглене дно, що за-
лягає на глибині від 0,7 до 2,2 м. нижче рівня 
сучасної поверхні.

Западини великих розмірів становлять 
20 % від загальної кількості об’єктів на посе-
ленні. Їх характеризує неправильна округла, 
або неправильна прямокутна у плані форма з 
заокругленими кутами. Одна із їх сторін може 
мати довжину від 15 до 27 м. Стінки цих запа-
дин також, як і у попередніх випадках нахиле-
ні до середини і переходять у напівсферичне, 
або завужене додолу лійкоподібне дно, котре 
залягає на глибині від 2,5 до 3,5 м. Системне 
розташування цих об’єктів на майдані дав-
нього поселення дає підстави для попередніх 
припущень, що вони мають антропогенне по-
ходження, а відтак використовувалися жите-
лями поселення в господарських цілях.

Підсумовуючи результати археологічних 
досліджень, які було проведено на території 
заповідника «Стільське городище» у 2016–
2019 рр., зазначимо, що їх результатом стало 
одержання нових та важливих джерельних 
матеріалів до поглибленого вивчення оборон-
них укріплень та господарської діяльності 
давнього населення цього регіону у період 
між VIII та X ст.
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CI LRC AHCR «Stilske gorodysche»

ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES ON THE TERRITORY
OF THE RESERVE «STILSKE GORODYSCHE» IN 2016 – 2019

The most important achievements of archaeological fi eld research, conducted on the territory of 
reserve «Stilske gorodysche» during 2016–2018 are presented at the article Works have complex 
character, including surface search, using of methods of geodesic survey, GPS-fi xation and mapping 
of discovered sites. As a result of studies, conducted by researchers of the Reserve, several barrow 
complexes, which probably can be dated back to different periods and separate open-air settlements, 
synchronous to Stilske hill-fort were found; hill-fort of Derevach was localized; situation and state of 
preservation of the part of defensive ramparts of hill-fort in Stilske were clarifi ed.

Key words: Stilske hill-fort, Early Middle Ages, settlement, hollow, barrow, burial complex, 
fortifi cations.
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Рис. 1. Місцерозташування археологічної пам’ятки в урочищі «Шум»
Fig. 1. Location of archaeological site in «Shum» Place
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Рис. 2. Місцерозташування археологічних пам’яток біля с. Ілова.
1 – урочище «Над Озерами»; 2 – урочище «Токарова»

Fig. 2. Location of archaeological site near Iliv.
1 – «Nad Ozeramy» Place; 2 – «Tokarova» Place
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Рис. 3. План археологічної пам’ятки в урочищі «Шум»
Fig. 3. Plan of archaeological site in «Shum» Place

Рис. 4. План археологічної пам’ятки в урочищі «Над Ставами»
Fig. 4. Plan of archaeological site in «Nad Stavamy» Place



99ВИПУСК 2

Рис. 5. План археологічної пам’ятки в урочищі Токарова
Fig. 5. Plan of archaeological site in «Tokarova» Place

Фото 1. Вид на пам’ятку археології в ур. «Шум»
Photo 1. View on archaeological site in «Shum» Place
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Данная статья посвящена изучению пе-
щеры Коныр аулие (Аулиетас) как связующе-
го звена системы природного, историко-куль-
турного и сакрального ландшафтов Баянаула, 
их взаимовлияния и функционирования в 
культурно-исторической среде от древности 
до этнографического времени и современно-
сти.

Ключевые слова: пещерные памятники, 
сакральные объекты, пещера Коныр аулие.

Одним из наиболее известных сакральных 
объектов, из числа природных ландшафтов 
является пещера Коныр аулие (Аулиетас), ко-
торая ныне имеет статус республиканского 
значения. Она расположена в одном из жи-
вописнейших уголков Павлодарской области 
- Баянаульском районе - на территории Бая-
наульского государственного национального 
природного парка. 

С середины XVIII века о баянаульской 
пещере впервые сообщает исследователь 
П. И. Рычков, куда казахи «ходят купаться и 
верят, якобы через то купание вылечиваются 
от разных болезней»; в начале ХХ века она 
еще раз упоминается в работах путешествен-
ников А. Н. Сидельникова, Т. П. Белоногова 
и П.Н. Столпянского: «В 20-ти верстах от пи-
кета в сторону от дороги находяться медные 
рудники павлодарского купца Дерова и др., а 
в десяти верстах от него киргизская святыня 
Аулие-Тас (святой камень). Аулие-Тас пред-
ставляет из себя длинную саженов десять 
пещеру, у западной стены которой лежит 
большой с углублением в середине камень. В 
нем постоянно скапливается со стен и потол-
ка пещеры холодная, прозрачная вода, отли-
чающаяся, по мнению киргиз (казахов – авт.), 
очень целебными свойствами. Посещающие 

пещеру киргизы пьют эту воду, обмывают ее 
больные части своего тела и употребляют для 
установленных у магометан омовений. В пе-
щере по преданию киргиз жил когда-то святой 
человек. Народа съезжается к Аулие-Тас вре-
менами очень много, особенно много бывает 
женщин, так как святая вода пещеры уничто-
жает, по мнению киргиз, бесплодие женщин. 
Окрестности Аулие-Таса сложены из палео-
зойских песчаников и кварцитов. Среди них 
есть выходы порфиритов».

Сведения о пещере можно прочитать и в 
труде известного исследователя Сибири Н. 
Коншина «От Павлодара до Каркалинска»: 
«Пещера находится выше чем на середи-
не горы и кажется издали какой-то черной 
дырой. Вход в пещеру значительно выше ро-
ста человека, имеет треугольную форму. Пе-
щера носит ясные следы частого посещения 
ее казахами. К ней ездят молиться больные и 
просто бедные казахи, а главным образом без-
детные женщины. Молиться в таких местах 
особенно полезно». 

В ходе этнографических исследований 
с целью фиксации новых данных о пещере 
были опрошены местные жители-сторожи-
лы, которые приводят следующую легенду: 
«Во времена всемирного потопа в этой мест-
ности проживал предсказатель Коныр. Когда 
Всевышний, обозлившись на людей, послал 
на землю Всемирный потоп, но сохранил жи-
знь трем братьям – Коныру, Кырану и Кулану, 
которые больше заботились о других, нежели 
о себе. Во время потопа святые не стали за-
нимать места в Ноевом ковчеге, а спаслись, 
привязав несколько бревен к нему. Видя чи-
стоту их душ, Всевышний смилостивился и 
вывел их к Баянаульским горам». Коныр ау-
лие давал всем желаемое, Кыран аулие мог 
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подсказать, где искать потерянную вещь 
и предсказать за день поход врага. А Кулан 
прославился тем, что заботился о благососто-
янии народа.

 В народе пещеру Коныр аулие еще называ-
ют Қазан ауыз («шахта Котла», или дословно 
«рот, пасть Котла»), так как она заканчивается 
узким лазом, в конце которого – камень с уг-
лублением. В этом углублении скапливается 
вода, капающая с потолка и стен пещеры. Сам 
камень казахи называют «Қазан». По словам 
информантов, количество воды, которая соби-
рается в углублении «Қазана», зависит от че-
ловека, пришедшего к святому месту, от силы 
его веры. Если человек не верит в силу свя-
того места, то вода не появляется. Верующие 
свидетельствуют, что она лечит все болезни, 
а женщины, желающие родить ребенка, ночуя 
в пещере и моля Всевышнего, действительно 
становятся матерями. Известный мыслитель 
XIX века и видный представитель местного 
духовенства Машхур Жусип Копеев, призна-
вая священность пещеры, характеризовал ее 
как «Место, где святые обретают свою силу».

С 80-х годов ХХ века сакральный объект 
привлекает внимание краеведов и ученых в 
качестве системообразующего компонента 
местного историко-культурного ландшафта.

В 1986 году здесь были проведены ре-
конгсценировочные работы по поиску архео-
логических объектов, информация о которых 
содержится в отчетах археологической экс-
педиции Кар Гу. В 2018 году сотрудниками 
Margulan Centre Павлодарского государствен-
ного педагогического университета научные 
исследования окрестностей пещеры Коныр 
аулие (Аулиетас) были продолжены, с приме-
нением инновационных методик. 

На сегодняшний день пещера состоит из 
длинного «зала», длинной около 30 м, высо-
той 7 м, который переходит в узкое, подни-
мающееся коридорообразное продолжение. 
Далее вверх ведет очень узкий проход, в ко-
тором находиться углубление, где скаплива-
ется конденсирующиеся влага, стекающая 
по трещинам. Многочисленные паломники, 

совершая моления и омовения, оставляют в 
нишах и трещинах стен пещеры записки с по-
желаниями, небольшие жертвы в виде денег, 
платков, четок и т.п. 

Исследование охватывало всю террито-
рию урочища, где находиться сакральный 
объект, особое внимание уделялось тер-
риториям удобным для жизни и ведения 
хозяйства, укромным, «скрытым» местам 
для осуществления ритуальных действий. 
В результате выявлено, что данное урочище 
вмещает 7 казахских зимовок и 2 казахских 
зирата (кладбище), остатки древних поселе-
ний эпохи ранней бронзы, раннего железного 
века и могильник эпохи развитой бронзы. 

К сожалению, исследовать рыхлые отло-
жения на полу пещеры нам не удалось вс-
ледствие неиссякаемого потока туристов и 
верующих, однако известно, что вследствие 
раскопок, проведенных более 40 лет назад 
краеведами, в пещере имелся культурный 
слой с остатками культово-хозяйственной 
деятельности. Сейчас чистота и порядок в 
данном «пещерном храме» - забота волонте-
ров из числа местных жителей и сотрудников 
национального парка. С каждым годом инф-
раструктура Коныр аулие улучшается, подво-
дятся подъемы в виде лестниц, сооружаются 
беседки, лавочки по пути к пещере, установ-
лены бревна для сидения и молитвы внутри.

Исследования священной пещеры и ее 
окрестностей подтвердили наличие мощно-
го антропогенного воздействия в последние 
полвека, которое могло скрыть более древ-
ние свидетельства. Однако, аналогичные пе-
щерные храмы на сопредельных территори-
ях Горного Алтая подтверждают глубокую 
историю данного места. Таким образом, фак-
тологический материал раскопок в урочище 
Коныр аулие является основанием считать, 
что долина одноименного ручья и луговины 
вокруг него были обитаемы с эпохи камня до 
XIX вв. и содержат ценные данные об исто-
рии этого региона. 
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Фото 1. Пещера Коныр аулие. Вид изнутри
Photo 1. Konyr aulie cave. View from inside
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Фото 2. Пещера Коныр аулие. Вид на вход в пещеру
Photo 2. Konyr aulie cave. View on the entrance to the cave
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В статті зроблено аналіз зміни парадигми 
музею в сучасному світі, розглянуто приклади 
деяких успішних сучасних музеїв, створених 
в останні десятиліття, їх вплив на творення 
культурного простору. Зроблено SWOT-ана-
ліз ситуації та окреслено стратегічні завдання 
Заповідника «Стільське городище» в створен-
ні музею. Визначено можливості використан-
ня об’єктів культурної спадщини в музейному 
контексті, зроблено аналіз можливого впливу 
музею на розвиток туризму та соціально-еко-
номічний розвиток місцевості. 

Ключові слова: Стільське городище, му-
зей, археологічні дослідження, Верхнє Подні-
стров’я, заповідник, концепція музею, експо-
зицію, місія, археологічний скансен, печера 
«Рожаниця», мегаліт Диравець, креативний 
культурний продукт, он-лайн музей, 3D візуа-
лізація, історико-культурна спадщина. 

XXI століття стало не лише століттям 
бурхливого розвитку науки, техніки та висо-
ких технологій, це перш за все століття інфор-
мації, інновацій та креативних ідей. Разом зі 
світом змінюється така, здавалося б традицій-
на і консервативна інституція, як музей. Су-
часні музеї перетворилися в активні чинники 
творення культури і через минуле впливають 
на сьогодення та творення майбутнього.

Метою статті є аналіз світової ситуації в 
музейному секторі, SWOT-аналіз та опрацю-
вання основних тез концепції музею КЗ ЛОР 
АІКЗ «Стільське городище».

Тема музею заповідника «Стільське 
городище» в такому контексті піднімається 
вперше.

Згідно теорії «творчого руйнування» 
Йозефа Шумпетера, інновації приводять нові 
технології, що втілюються в нових послугах 
і продуктах споживання, виходять на ринок, 
руйнують старі суспільні структури та гинуть 
самі, зметені хвилею подальших інновацій. 
Прийнято вважати, що саме завдяки іннова-
ціям суспільство змінюється кардинально: 
завдяки винаходу трієри розвинулася дав-
ньогрецька демократія, феодалізму сприяло 
винайдення сталевих стремен, винайдення 
друкарського верстата вплинуло на поши-
рення протестантства, а підвалини сучасного 
світу заклав паровий двигун. [Кармоді. Вели-
кий руйнівник…] Сьогодні світ кардиналь-
но змінюють цифрові технології. Цифрові 
технології впливають не лише на наш побут, 
вони змінюють наше відношення до оточен-
ня, формують наші очікування і вимоги. Му-
зей, який хоче бути потрібним суспільству, а в 
іншому випадку неможливо виправдати його 
існування, мусить змінюватися. 

Згідно загальноприйнятого визначення, 
музей це – науково-дослідний та культур-
но-освітній заклад, створений для вивчення, 
збереження, використання та популяризації 
музейних предметів та музейних колекцій 
з науковою та освітньою метою, залучення 
громадян до надбань національної та світо-
вої культурної спадщини. [Закон України про 
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Музеї…] Музей – це місце, де культурна спад-
щина формує самоідентифікацію нації, її сві-
домість приналежності до поколінь минулих 
творців, безперервність традиції. Музей завж-
ди був однією з головних форм здійснення 
культурної комунікації між минулим і сучас-
ником, між митцем і глядачем - музею вдалося 
створити певну власну мову, власну систему, в 
межах якої культура у вигляді інформації на-
копичується, зберігається, вивчається й попу-
ляризується [Каськун, 2006, с. 46].

На початку ХХ століття прийшла зміна 
парадигми існування музею – функцій зби-
рання, зберігання, дослідження і лише де-
монстрування стало замало, виникла потре-
ба диференціації музейної експозиції – вона 
повинна була відповідати різним потребам 
різної публіки.Так з’явилися інтерактивні му-
зеї. Головна ідея інтерактивного музею – це 
залучення відвідувачів до активного процесу 
пізнання музейного простору, а не лише мо-
нолог екскурсовода і пасивний огляд експо-
зиції. [Білавич, 2013, с. 21] Засадничо музеї 
почали орієнтуватися на господарчі вистав-
ки, які з’явилися в Європі в другій половині 
ХІХ ст. Найшвидше на зміни часу відреагу-
вали американські музеї, вони формувалися 
пізніше від європейських і від початку є ко-
мерційно орієнтованими, – основний вектор 
їх роботи спрямований на задоволення по-
треб відвідувача, а не на наукові досліджен-
ня. Саме американські музеї в експозиційній 
роботі почали широко використовувати до-
поміжні засоби: муляжі, макети, копії, вірту-
альні реконструкції, інтерактивне цифрове 
обладнання, костюмовані екскурсії. [Біла-
вич, 2013, c. 22] В цьому контексті прикла-
дом повністю інтерактивного музею служить 
місто-музей Колоніальний Вільямсбург в 
штаті Вірджинія, США, а це – 120 гектарів 
автентичних і відтворених будівель, що ви-
глядають так само, як і після дня проголо-
шення незалежності американських колоній 
від Великобританії, відбудоване мільярдером 
Джоном Рокфеллером на початку ХХ століт-
тя задля збереження атмосфери та ідеалів 
Америки XVIII сторіччя. Це місто – живий 

музей, де численні актори і волонтери відтво-
рюють життя колоніальної Америки. Щоро-
ку три мільйони відвідувачів Вільямсбурзгу 
не лише переносяться в часі в колоніальну 
Америку, але й знайомляться з містом, де за-
родилася основа американської державності. 
[Вільямсбурґ – місто…] Сьогодні скансени 
такого типу існують у багатьох країнах світу. 
В Україні таким музеєм є Національний му-
зей народної архітектури та побуту України 
[Іванченко, 2013, с. 143-147].Такі експозиції 
приваблюють відвідувачів, бо є презента-
бельними, передбачають безпосередній кон-
такт і взаємодію, а також формують відчуття 
приналежності до історичної традиції.

Проте, на зламі тисячоліть музеї знову 
зіткнулися із проблемою, зрозуміли загрози 
і, орієнтуючись на соціологічні дослідження, 
почали вводити в свій усталений світ іннова-
ції. Зміни торкнулися усіх аспектів музейної 
роботи, що виразилося в організації виста-
вок, застосуванні в експозиціях цифрових 
технологій, сучасного дизайну, нових прак-
тик роботи з відвідувачами, способах про-
моції. Саме завдяки цьому, музеї знову стали 
популярними, перетворившись із, умовно ка-
жучи, сховища цінних речей, на живий про-
стір спілкування, навчання, пізнання, дослі-
дження, вивчення та популяризації. Інновації 
торкнулися і таких музеїв, які, здавалося б не 
потребували змін і промоції, бо знаходяться в 
історичних будівлях, мають усталене реноме 
глобального музею, як от Лувр, Британський 
музей, Ватиканські музеї, Картинна галерея і 
Скарбниця історичних коштовностей «Grüne 
Gewölbe» в Мюнхені, музей природної істо-
рії у Відні та ін. – їхні експозиції не зазна-
ли концептуальних змін, проте вони зміни-
ли підхід до комунікації і пропонують різні 
виставки, лекції, навчальні програми, вірту-
вальні тури, а також продаж квитків через 
інтернет. Яскравим прикладом використання 
в музейній роботі інтерактивної складової є 
Амстердамський музей Рейксмузеум, у квіт-
ні 2013 року музей провів флешмоб в супер-
маркеті Амстердаму, в якому ожили персо-
нажі «Нічної варти» Рембрандта. А в липні 
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2019 р. Рейксмузеум відзначився тим, що за-
пустив онлайн-трансляцію реставрації кар-
тини, назвавши проект «Операція Нічна вар-
та» [Operation Night Watch…], [BBCNEWS// 
Нічну варту Рембрандта…]. Це переконливе 
свідчення того, що «музей різнобічно і син-
кретично відтворює свою добу, відбиваючи її 
духовні поривання й життєві потреби, рівень 
суспільної культури» [Ріпко, 1991, с.60] 

У ХХІ столітті музеї розширили свій ді-
апазон спеціалізації і поряд із глобальними 
музеями з’явилися «музеї-суперзірки, му-
зеї розважальні центри» [Мазурик, 2018].
Виникли музеї, що перестали орієнтуватися 
на колекції, для сучасних музеїв важливою 
стала концентрація на відвідувачах і вихід в 

онлайн. Загальною рисою нових музеїв ста-
ло використання нарративу, сучасного дизай-
ну та цифрових технологій. Характеризуючи 
новітні тенденції в світовій музейній справі, 
ми зупинимося на тих музеях, які були без-
посередньо відвідані авторкою, а це – музеї 
Республіки Польщі. 

Польща досить активно ввійшла в нову 
музейну еру, створивши декілька знакових 
музеїв, де пам’ять важливіша за предмети 
і де розповідь снується навколо історичної 
події. Прикладом служать варшавські Музей 
варшавського повстання (фото 1, 2, 3, 4), Му-
зей Шопена, Музей історії польських євреїв 
POLIN. За задумом експозиція в цих музеях 
створена із використанням обмеженої кіль-

Рис. 1. Музей Варшавського повстання.
Фрагмент експозиції

Fig. 1. Warsaw Uprising Museum.
Fragment of exposition

Рис. 3. Музей Варшавського повстання.
Фрагмент експозиції –

монітор з відеорозповіддю очевидця
Fig. 3. Warsaw Uprising Museum.

Fragment of exposition – monitor with 
video record of story told by witness

Рис. 2. Музей Варшавського повстання.
Черга до телефонного апарату з голосом очевидця

Fig. 2. Warsaw Uprising Museum.
Queue to the phone with record of voice of witness

Рис. 4. Музей Варшавського повстання.
Дизайнерське вирішення оформлення експозиції

Fig. 4. Warsaw Uprising Museum.
Method of design of exposition
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кості артефактів, до найменших деталей 
продуманого дизайну, застосування цифро-
вих технологій, використання різноманітних 
факторів візуального та емоційного впливу, 
що викликає сильне почуття емпатії. Це музеї 
історичних подій та особистостей, які є засо-
бом формування патріотизму та гордості за 
свою країну, місія цих музеїв полягає у тво-
ренні шанобливого відношення до минулого 
та формуванні позитивного майбутнього. 

Ще один музей, вартий уваги з точки зору 
використання мультимедійних технологій, це 
- Музей Арсенал та Проховня - відділ Музею 
Замойського в Замостю, де макет міста, в по-
єднанні з відеорядом, став центром викладу 
історії міста, та декілька років поспіль збирає 
лаври найцікавішого музею Замостя та схід-
ної Польщі [Muzeum Fortyfi kacji i Broni…].

В силу специфіки об’єктів, що входять 
до КЗ ЛОР АІКЗ «Стільське городище», для 
нас важливо розглянути приклади сучасних 
археологічних музеїв. Йдеться насамперед 
про нові способи експонування археологіч-
них предметів, навколо яких розвивається 
розповідь про цілу епоху. В цьому відно-
шенні показовим є підземелля Краківського 
ринку. Проведені протягом 2005–2010 років 
археологічні дослідженнята реалізація про-
екту «Слідами європейської ідентичності 
Кракова» дали можливість під поверхнею 
Ринкової площі створити унікальний в Єв-
ропі археологічний заповідник розмірами 
близько 4 000 кв.м., який уможливлює огляд 
віднайдених скарбів безпосередньо на місці 
і розказує про бурхливу історію середньо-
вічного Кракова (фото 5). Музей розробив 
виставковий дизайн, який поєднує археоло-
гічний заповідник із сучасною мультимедій-
ною виставкою – опускаючись в підземелля, 
відвідувач робить подорож із нашого часу в 
глибину століть, щораз глибше занурюючись 
в історію. В подорожі його супроводжують 
звуки і образи (фото 6), мітками служать ар-
хеологічні артефакти, навколо яких побудо-
вана розповідь про історію Кракова та зв’яз-
ки, що поєднували місто з найважливішими 
в середньовічній Європі осередками торгівлі 

та культури. Музей є відділом Музею міста 
Кракова, його місія звучить: «Описуємо, до-
кументуємо та оповідаємо Краків. Слухаємо 
місто...» [Rynek Podziemny].

Надзвичайно цікавий археологічний му-
зей був створений в останні десятиліття в 
Познані, це музей incitu – GENIUSLOCI, від-
критий на острові Тумськім в 2013 році. Ар-
хеологічні розкопки велися тут з 2008 року, 
в результаті було виявлено добре збережені, 
надзвичайно цікаві будівельні конструкції ва-
лів городища. Дослідження підтвердили, що 
в Х столітті острів був центром політичного, 
економічного та релігійного життя. Музей 
збудований над археологічним розкопом і дає 
можливість побачити конструкцію оборонних 
валів з часу заснування поселення, що стало 
містом Познань. Фактично, з використанням 
сучасних технологій, було законсервовано те-
риторію розкопу на площі 435 кв. м. Відвіду-
вач бачить розкоп і виявлені знахідки в місці, 
де їх було знайдено, бачить стінки розкопу і 
має можливість зрозуміти в чому полягає ро-
бота археолога (фото 7). Музей поєднує архе-
ологічну та інтерактивну складову. Частиною 
музейної експозиції є відеоряд, створений в 
використанням 3D технології, що представ-
ляє реконструкцію подій, пов’язаних із за-
снуванням міста. Кіоски з голографічними 
зображеннями та мультимедіа допомагають 
краще зрозуміти, як створювалася і як пра-
цювала фортифікаційна система [Przekrój 
Poznania]. Музей прагне об’єднувати в своїх 
проектах представників різних галузей нау-
ки, демонструючи цікаві рішення у багатьох 
сферах, пов’язаних із технологією, технікою, 
а також культурою та мистецтвом. Таким чи-
ном, створений інноваційний центр історич-
ної освіти, куди минуле повинно залучити 
відкритих і творчих людей та стати натхнен-
ником для майбутнього.

Цифрові технології щораз активніше вхо-
дять в життя українських музеїв, творячи 
нову реальність і даючи можливість не лише 
збереження археологічних предметів, але й 
візуалізації середовища їх перебування. При-
клад – Винниківський краєзнавчий музей. 
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Наприкінці 2019 року була відкрита справді 
унікальна своїми скарбами мультимедійна 
музейна експозиція, яка стала підсумком ба-
гаторічної роботи всього колективу. В експо-
зиції використано щораз популярніший засіб 
пізнання минулого – археологічне моделю-
вання. Відео, на яких представлено господар-
ські процеси минулого,поряд з експонатами 
музею, розкривають тему розділів, роз’ясню-
ючи призначення археологічних предметів. В 
музеї сконцентровано археологічні скарби не 
лише околиць Винник, а й ширшої території 
західної України.

Археологічні дослідження у верхів’ях 
Дністра тривають з перервами із середини 
вісімдесятих років минулого століття. За ре-
зультатами цих досліджень у 2015 році було 
створено історико-культурний заповідник 
«Стільське городище». Попри багаторічні 
дослідження, лише незначна частина терито-
рії Заповідника була обстежена археологами, 
пам’ятки ще довго служитимуть джерелом 
відкриття для багатьох поколінь дослідників. 
Проте, вже зараз існує потреба в узагальнен-
ні отриманої інформації, музеєфікації архе-
ологічних об’єктів та створенні музею запо-

Рис. 5. Підземелля Краківського ринку.
Експонування археологічного розкопу

Fig. 5. Catacomb of Krakow market.
Exposition of archaeological excavation

Рис. 6. Підземелля Краківського ринку.
Експонування обгорілих конструкцій,

доповнене відеорядом пожежі
Fig. 3. Catacomb of Krakow market. Exposition of 
burnt constructions supplemented by video of fi re

Рис. 7. Познань, Geniusloci, археологічна експозиція
Fig. 7. Poznań, Geniusloci, archaeological exposition
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відника. На даному етапі завдання полягає в 
стратегічному плануванні. Необхідно зроби-
ти SWOT-аналіз, визначити на яку категорію 
відвідувачів музей має бути орієнтований, 
оцінити світовий досвід, обрати на які світові 
тенденції варто орієнтуватися, сформулювати 
місію музею. Відповідь на ці запитання дасть 
нам розуміння того, яким має бути музей іс-
торико-культурного заповідника «Стільське 
городище», як повинна відбуватися комуніка-
ція між музеєм і відвідувачами.

Сильні сторони, або що ми маємо:
• Велику територію, на якій розміщені п’ять 
різночасових та різнопланових об’єктів 
культурної спадщини.

• Об’єкти історико-культурної спадщини 
вписуються в контекст світової історії.

• Стільське городище – пам’ятка національ-
ного значення.

• Дослідження Стільського городища та ін-
ших пам’яток мають свою історію.

• Середовище існування пам’яток цікаве з 
погляду історії, геології та біології. 

• Пам’ятки розміщені на території населе-
них пунктів, котрі мають свою локальну 
історію.

• Заповідник знаходиться недалеко від Львова.
• Усі пам’ятки заповідника можна оглянути 
протягом одного дня.

• Ведуться наукові дослідження пам’яток 
та околиць.
Загалом сильні сторони можуть стати 

проблемами. Зокрема, велика територія ви-
магає багато зусиль для приведення її у від-
повідність із туристичними потребами, до-
глядом, утриманням в належному стані. Те, 
що пам’ятки знаходяться в межах населених 
пунктів, ускладнює комунікацію з місцеви-
ми мешканцями, котрі хочуть вести певні 
види господарської діяльності безпосередньо 
на території заповідника та в буферній зоні 
об’єктів культурної спадщини. Важко опра-
цювати концепцію музею, який об’єднує такі 
різні об’єкти. 

Слабкі сторони, або проблеми:
• Відсутність матеріальної бази, брак 
фінансів та засобів.

• Відсутність музейної та виставкових 
площ.

• Недостатня кількість наукових працівників.
• Мала кількість предметів фондових ко-
лекцій.

• Відсутність фестивалів та історичних ре-
конструкцій.

• Відсутність туристичної інфраструктури 
на території заповідника.
Вирішення більшості означених проблем 

залежать від успішного менеджменту адміні-
страції заповідника, та, подекуди, є швидше 
перспективою, аніж проблемою. Наприклад, 
відсутність музейної та виставкових площ 
можна вирішити кількома способами. Один із 
них, це – використання частини будинку куль-
тури в с. Стільське, ще один – купівля хати в 
селі, їх продається багато і за прийнятну ціну, 
а добре організована екскурсійна діяльність з 
акумулюванням коштів на спецрахунку, доз-
волить це зробити достатньо швидко. Органі-
зація фестивалів та реконструкторського руху 
в межах досліджуваного історичного проміж-
ку, матиме успіх при залученні не лише укра-
їнських, але й іноземних реконструкторів. 
Проблему малої кількості предметів фондо-
вих колекцій можна вирішити регулярними 
археологічними розкопками. В цьому випад-
ку існує можливість використання студент-
ських археологічних практик у вишах, до-
статньо лише зав’язати співпрацю та укласти 
угоди, варто також звернути увагу на міжна-
родну співпрацю. Археологічні дослідження 
дадуть матеріал для створення 3D візуаліза-
ції. Проблему браку засобів також можна ви-
рішити активізацією екскурсійної діяльності. 
Прикладом служить історико-культурний за-
повідник Тустань, в якому відпрацьована си-
стема, коли частина працівників заробляють 
на себе і Заповідник.

Можливості:
• Розвиток в Україні внутрішнього та 
зовнішнього туризму.

• Участь у грантах та інших програмах і 
проектах.

• Започаткування фестивальних заходів.
• Здобуття статусу національного закладу.
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• Включення «Стільського городища» 
до попереднього списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО.
Ці питання вимагають активного лобію-

вання інтересів Заповідника в пам’яткоохо-
ронних та владних органах, активізації участі 
у грантових програмах, активної промоції.

Загрози:
• Відсутність цілеспрямованої державної 
політики в галузі пам’яткоохоронної ді-
яльності, зокрема неврегульоване питання 
незаконних археологічних колекцій, скар-
бошукацтва, так званих «чорних копачів».

• Відсутність державної політики в галузі 
розвитку музейної справи. 

• Руйнація пам’яток через активну госпо-
дарську діяльність місцевого населення.
Усі загрози існують через слабке грома-

дянське суспільство і вирішення цих проблем 
не лежить у компетенції виключно дирекції 
заповідника, чи місцевої влади. Проте, для 
реалізації своїх завдань Заповіднику варто 
тісніше співпрацювати із місцевою грома-
дою, проводити роз’яснювальну роботу, фор-
мувати почуття гордості за свою малу бать-
ківщину, стати корисним через активізацію 
туристичної діяльності, що в перспективі 
приведе до створення нових робочих місць 
та позитивних змін в економіці місцевої ОТГ, 
зокрема й через створення музею.

Музей змінюється разом зі світом, що 
його оточує, але основними напрямами му-
зейної діяльності залишається культурно-о-
світня, науково-дослідна, комплектування 
музейних зібрань, експозиційна, фондова, 
видавнича, реставраційна, пам’яткоохорон-
на робота, прилучення громадян до надбань 
національної і світової історико-культурної 
спадщини. Для створення конкретного музею 
«Стільськогогородища» і довкілля треба ви-
значитися із тим, в який спосіб музей має слу-
жити громаді, що, для кого, якими засобами 
ми збираємося говорити.

Що ми збираємося сказати:
• про місце історико-культурних пам’яток 
заповідника «Стільське городище» 
в світовій історії; 

• про державотворчі процеси раннього се-
редньовіччя на теренах даної місцевості;

• про життя на наших землях в давні часи;
• про дохристиянські вірування та їх сліди 
в пам’ятках Заповідника; 

• про історію кожного історико-культурно-
го об’єкту Заповідника;

• про історію досліджень місцевості та 
археологічні дослідження; 

• про природнє – геологічне, географічне, 
біологічне різноманіття місцевості;

• про локальну історію місцевості;
• про історію повсякдення.
Для кого ми будемо цікаві:

• для широкого кола відвідувачів –
поціновувачів історії;

• для спеціалістів вузького профілю різних наук; 
• для туристів співвітчизників і для іноземців; 
• для усіх вікових категорій. 
Особливий інтерес музей мав би виклика-

ти в місцевої громади та школярів. Музей мав 
би бути цікавий для людей з інвалідністю, яка 
унеможливлює доступ до історико-культур-
них пам’яток

Що ми можемо запропонувати:
• матеріали з історії досліджень;
• збірку археологічних знахідок;
• макет реконструкції городища;
• доповнену реальність та 3D моделювання;
• віртуальне відвідання об’єктів Заповідни-
ка для осіб з інвалідністю;

• тематичні екскурсії;
• майстер класи з археології для школярів та всіх, 
кому цікава археологія з акцентом на тому, чим 
відрізняється археологія від скарбошукацтва;

• лекції з історії краю.
Відвідання музейної експозиції мало б 

передувати екскурсіям в ландшафті котрі так 
популярні сьогодні.

Чим ми можемо здивувати:
• усі об’єкти Заповідника є унікальними – 
нічого подібного, зібраного в одному 
комплексі, в Україні нема;

• віртуальна мандрівка в минуле налаштує 
на відповідний лад і дасть можливість 
краще сприймати матеріал реальної екс-
курсії об’єктами Заповідника.
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хаотично в залежності від зібраних експона-
тів, за традицією це були історичні та етногра-
фічні експозиції, що не завжди відповідають 
запитам відвідувачів і схожі між собою, вико-
ристовують однакову схему створення і експо-
нування однотипних предметів. Безсистемне 
і нелогічне експлуатування культурного про-
стору абияк створеними музеями не викликає 
бажання такі музеї відвідувати. Створюючи 
музей заповідника «Стільське городище» вар-
то використати досвід Польщі, котра демон-
струє креативність у створенні нових музеїв, 
цілковито присвячених певним історичним 
подіям, явищам, речам. Музей в цьому випад-
ку із звичайної просвітницької установи пере-
творюється в особливу систему виробництва 
культурних цінностей і стає формою функціо-
нування культури в сучасному світі.

Працюючи над концепцією музею, варто 
зрозуміти, який музей ми прагнемо створи-
ти – музей про все, чи музей, в якому сублі-
мовано певну ідею, яка трактуватиме минуле 
та визначатиме сучасне і майбутнє. Як від-
буватиметься комунікація між експозицію та 
відвідувачами – чи це буде традиційна екс-
позиція з вибудованим часово-просторовим 
викладом інформації, де відвідувачі будуть 
в ролі статистів, чи інтерактивна з елемента-
ми 3D візуалізації, де відвідувач буде безпо-
середнім учасником подій. Чи це буде лише 
музей для музею, чи він стане в широкому 
розумінні музеєм для громади.

Ми вважаємо, щоб не повторювати інші 
музеї, варто орієнтуватися на створення ак-
туального музею, умовна назва якого звуча-
тиме як «Шлях слов’ян». Його концепцію 
треба вибудувати навколо ідеї формування 
державності на наших землях в ранньому 
середньовіччі. Експозицію слід створювати 
із застосуванням сучасних цифрових техно-
логій. Оскільки, відвідання музею не можна 
відривати від відвідання самих об’єктів За-
повідника, нам бачиться музей, в якому буде 
представлено 3D візуалізацію кожного істо-
рико-культурного об’єкту, висвітлено його 
історію, історію краю в контексті світової 

історії. Місія музею повинна містити фор-
мування відношення до минулого, сучасного 
і майбутнього, відповідати потреб і генеру-
вання культури сучасного і майбутнього на 
основі історико-культурної пам’яті людства, 
що закодована в автентичних об’єктах куль-
турної спадщини.

Створюючи музей, не можна нехтувати 
локальною історією села Стільська з її дра-
матичними сторінками, як от спалення села 
в час німецької окупації в 1944 році, як реак-
цію на український повстанський рух. Історія 
повстанського руху тривала до 50-х років, і це 
теж має знайти своє місце в експозиції музею. 
Сумістити все в одному музеї не бачиться ло-
гічним, тому, в перспективі ми бачимо ство-
рення цілого музейного комплексу, куди буде 
включено: концептуальний музей з умовною 
назвою «Шлях слов’ян», археологічний скан-
сен, музей села та історії українського пов-
станського руху. На нашу думку варто орієн-
тувати громаду на створення «села ремесел», 
де «оживуть» давні місцеві промисли, місце-
ва кухня, що може стати додатковою атракці-
єю для туристів і затримати їх тут не на один 
день. Щось подібне створено в Гавареччині, 
де селяни, за відсутності музею, самі органі-
зували майстер-класи кераміки, котрі корис-
туються увагою туристів різного віку.

Окремо варто зупинитися на перспекти-
ві створення археологічного скансену. Це не 
буде музей руйнування, як в Звенигороді, де 
у вісімдесятих роках минулого століття було 
проведено масштабні археологічні дослі-
дження, а лише зараз, коли з відкритих тоді 
артефактів залишилося дуже мало, створю-
ється археологічний парк. В Стільську архе-
ологічними дослідженнями охоплено невели-
ку частину городища, розкопки триватимуть 
і тому є багато можливостей зберегти архе-
ологічні об’єкти для експонування, що стане 
унікальним в Україні. 

Самі об’єкти історико-культурної спад-
щини можуть служити тлом для історичної 
реконструкції, яка стає щораз популярнішою, 
фестивалів, матеріалом для мистецьких про-
ектів, зокрема, і творів сучасного актуального 
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мистецтва. Мегаліт Диравець, печеру «Рожа-
ницю» варто поєднати із інтерактивним ря-
дом – відтворенням усього сакрального комп-
лексу. В келіях, вільних від підвалів, можна 
влаштувати експозицію з умовною назвою 
«келія монаха» тощо. Кожен об’єкт має по-
тенціал для створення креативного культур-
ного продукту, а разом вони формують комп-
лекс пам’яток, які в свій спосіб говорять із 
сучасником, розповідаючи про минуле, фор-
мують майбутнє.

Усе викладене має актуальність лише тут 
і зараз у зв’язку із скороминучістю предмету 
дослідження – кожного дня цифрові техноло-
гії змінюють наш світ, пропонуючи нові рі-
шення старих проблем і те, що було надакту-
альним вчора, завтра може стати безнадійно 
застарілим. Проте, існують певні речі, котрі 
не втратять актуальності, поки не зміниться 
принцип передавання інформації, а це - при-
сутність в мережі інтернет. Будь-хто може 
дізнатися про будь який музей в будь якому 
куточку світу, при умові, що інформація про 
нього буде в мережі. Цифровий он-лайн музей 
здатен зацікавити потенційного туриста і спо-
нукати його відвідати об’єкти Заповідника. В 
наш час турист, відправляючись у мандрівку, 
цікавиться: а що ж мені можуть запропону-
вати і наскільки відповідатиме запропоно-
ване витраченим грошам? Тому на даному 
часовому проміжку для Заповідника акту-
ально розвивати свою присутність в мережі 
і створити віртуальний Музей «Стільського 
городища» – цікавий конкурентоспроможний 
цифровий контент із 3D візуалізацією об’єк-
тів історико-культурної спадщини, що разом 
творять заповідник «Стільське городище»

Створення музею в Стільську може стати 
стимулом розвитку депресивної місцевості 
через активне включення її в туристичну ме-
режу, розвиток сфери обслуговування, акти-
візацію господарчого та суспільного життя, 
що послужить позитивним фактором еконо-
мічного розвитку місцевості, формування 
культурної політики місцевої влади та вплине 
на майбутнє мешканців Стільська та околиць.
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У статті проаналізовано чинне законодав-
ство України, що регулює питання створення 
та діяльності музеїв. Пропозиції, висловлені у 
даному дослідженні дають можливість ефек-
тивно використати правовий інструментарій 
для розвитку музейної справи, збереження та 
охорони об’єктів культурної спадщини.

Ключові слова: культурна спадщина, істо-
ричні пам’ятки, музей, пам’ятка архітектури, 
чинне українське законодавство, збереження, 
музеєфікація, археологічна територія, вико-
ристання пам’ятки.

Відповідно до ст. 54 Конституції України: 
«культурна спадщина охороняється законом. 
Держава забезпечує збереження історичних 
пам’яток та інших об’єктів, що становлять 
культурну цінність,….» [Конституція Украї-
ни] 

В контексті проблеми збереження об’єктів 
культурної спадщини, надзвичайно злободен-
ною є тема використання пам’яток під музей-
ну функцію. Саме по собі створення музеїв є 
актуальним, не кажучи вже про використання 
пам’яток з цією метою, адже, об’єкти куль-
турної спадщини, які використовуються, як 
музейні, а також застосування їх, зокрема, 
пам’яток архітектури, під розміщення у них 
музейних приміщень, дає можливість ефек-
тивно зберегти, використати, реставрувати, 
популяризувати пам’ятки культурної спад-
щини. Про те, як це ефективно робити, вико-
ристовуючи чинне українське законодавство, 
далі.

Уст. 1 Закону України «Про музеї та музей-
ну справу» вказано, що «музеєфікація» це – 
сукупність науково обґрунтованих заходів 
щодо приведення об’єктів культурної спад-
щини до стану, придатного для екскурсійно-

го відвідування» [Закон України «Про му-
зеї….»]. У ст. 1 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» вказано, що «охорона 
культурної спадщини – система правових, ор-
ганізаційних, фінансових, матеріально-тех-
нічних, містобудівних, інформаційних та 
інших заходів з обліку (виявлення, наукове 
вивчення, класифікація, державна реєстра-
ція), запобігання руйнуванню або заподіян-
ню шкоди, забезпечення захисту, збережен-
ня, утримання, відповідного використання, 
консервації, реставрації, ремонту, реабіліта-
ції, пристосування та музеєфікації об’єктів 
культурної спадщини»[Закон України «Про 
охорону культурної…»]. Отже, охорона куль-
турної спадщини спрямована на збереження 
об’єктів культурної спадщини, у тому числі, і 
їх музеєфікації. Враховуючи, що не всі з семи 
видів об’єктів культурної спадщини можуть 
бути музеєфіковані, розглянемо ті, що є при-
датними для цього.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про 
музеї та музейну справу», за своїм профілем 
музеї поділяються на природничі, історичні 
(загальноісторичні, військово-історичні, істо-
рії релігії, історико-побутові, археологічні, 
етнографічні), літературні, художні, мистець-
кі, науково-технічні, комплексні (краєзнавчі, 
екомузеї), галузеві тощо [Закон України «Про 
музеї….»]. Як бачимо, для організації музеїв 
можуть бути використані різні види об’єктів 
культурної спадщини. Серед них археологіч-
ні, історичні, архітектурні, ландшафтні, нау-
ки і техніки. На основі об’єктів культурної 
спадщини, пам’яток природи, їх територій 
можуть створюватися музеї просто неба та 
меморіальні музеї-садиби. Отже, можуть 
бути використані для створення музеїв і 
об’єкти садово-паркового мистецтва, а також 

УДК 719:34] (477)
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ландшафтні. Пріоритетне право на викори-
стання споруд, комплексів (ансамблів) та ви-
значних місць, що є пам’ятками культурної 
спадщини надається музеям. Очевидно, що 
створення музеїв в об’єктах, що є пам’ятками 
культурної спадщини або є пов’язаними з 
ними, дає більші можливості ефективного ви-
користання та збереження культурної спад-
щини. І тут мета діяльності музею і органу 
охорони культурної спадщини збігається. 
Музеї можуть засновуватись згідно закону на 
будь-яких формах власності, передбачених 
законами. Засновниками музеїв можуть бути 
відповідні органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, юридичні та фі-
зичні особи [Цивільний кодекс…, Закон 
України «Про місцеве самоврядування…», 
Закон України «Про місцеві державні…»]. 
Отже, це можуть бути музеї державної, кому-
нальної та приватної форми власності [Ци-
вільний кодекс…]. Для організації музеїв в 
приміщеннях об’єктів, що є пам’ятками куль-
турної спадщини необхідний дозвіл відповід-
ного органу охорони культурної спадщини. 
Об’єкти культурної спадщини, що є пам’ятка-
ми, за винятком пам’яток, відчуження або пе-
редача яких обмежується законодавчими ак-
тами України, можуть бути відчужені, а також 
передані власником або уповноваженим ним 
органом у володіння, користування чи управ-
ління іншій юридичній або фізичній особі за 
наявності погодження відповідного органу 
охорони культурної спадщини [Закон України 
«Про охорону культурної…»]. Пам’ятка наці-
онального значення, що перебуває у держав-
ній чи комунальній власності і потребує спе-
ціального режиму охорони, може надаватися 
у користування за погодженням з централь-
ним органом виконавчої влади у сфері охоро-
ни культурної спадщини. Законом України 
«Про музеї та музейну справу» передбачено, 
що приміщення музеїв, що є у державній чи 
комунальній власності, передаються їм на 
праві оперативного управління [Закон Украї-
ни «Про музеї…»]. Дане визначення є атавіз-
мом радянської правової школи. Бо, що таке у 
ринкових умовах оперативне управління ні-

хто пояснити не може. У Законі України «Про 
охорону культурної спадщини», ст. 17, вказа-
но, що пам’ятка, крім пам’ятки археології, 
може перебувати у державній, комунальній 
або приватній власності, а також, як було вка-
зано вище, може бути передана власником 
або уповноваженим ним органом у володін-
ня, користування чи управління іншій юри-
дичній або фізичній особі [Закон України 
«Про охорону культурної …»]. Невпевнений, 
що на сьогодні якийсь з музеїв має приміщен-
ня в оперативному управлінні. У більшості 
випадків приміщення передаються в оренду 
чи у безоплатне користування, точніше за 1 
грн. У випадку з музейними установами, пе-
редача об’єктів культурної спадщини в орен-
ду бюджетним організаціям, які утримуються 
за рахунок державного бюджету плата за ко-
ристування (оренду) складає 1 грн. (постано-
ва КМУ від 4 жовтня 1995 р. N 786 «Про Ме-
тодику розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу») 
[«Про Методику розрахунку орендної пла-
ти…»]. Щодо вилучення приміщення музею, 
що є пам’яткою культурної спадщини, то у 
ст. 14 Закону України «Про музеї та музейну 
справу» вказано, що рішення про його вилу-
чення приймається за погодженням з цен-
тральним органом виконавчої влади, що за-
безпечує формування державної політики у 
сферах культури та мистецтв [Закон України 
«Про музеї…»]. У даному випадку, на сьогод-
ні, це, напевне, має бути рішення Міністер-
ства культури України (сьогодні це Міністер-
ство культури, молоді та спорту), так як воно 
наділене повноваженнями як центральний 
орган виконавчої влади у сфері охорони куль-
турної спадщини і як центральний орган ви-
конавчої влади у сфері культури. Землі музе-
їв, де знаходяться нерухомі об’єкти культурної 
спадщини мають статус земель історико-куль-
турного призначення відповідно до ст. 11 За-
кону України «Про музеї та музейну справу» 
[Закон України «Про музеї…»], ст. 34 Закону 
України «Про охорону культурної спадщини» 
[Закон України «Про охорону культурної…»] 
та ст.ст. 53, 54 Земельного кодексу України 



117ВИПУСК 2
[Земельний кодекс України]. Правда і тут є 
різночитання між Земельним кодексом Украї-
ни і Законом України «Про музеї та музейну 
справу». У першому вказано, щодо земель іс-
торико-культурного призначення належать 
землі, на яких розташовані пам’ятки культур-
ної спадщини, їх комплекси (ансамблі), істо-
рико-культурні заповідники, історико-куль-
турні заповідні території, охоронювані 
археологічні території, музеї просто неба, ме-
моріальні музеї-садиби. У другому - терито-
рія, відведена для музею, належить до земель 
історико-культурного призначення. А це зна-
чить, що маються на увазі не тільки музеї 
просто неба, меморіальні музеї-садиби, а й 
будь-які інші. Також варто звернути увагу на 
те, що, відповідно до ст. 7 Закону України 
«Про музеї та музейну справу», «земельні ді-
лянки, інші природні ресурси, необхідні для 
створення музею, надаються в користування 
у встановленому законодавством порядку». У 
цьому випадку дана норма подана у більш 
широкому розумінні ніж це є у Земельному 
кодексі України. А там у ст. 92 вказано, що 
«Право постійного користування земельною 
ділянкою – це право володіння і користуван-
ня земельною ділянкою, яка перебуває у дер-
жавній або комунальній власності, без вста-
новлення строку» [Земельний кодекс…]. І 
далі – «права постійного користування зе-
мельною ділянкою із земель державної та ко-
мунальної власності набувають: а) підприєм-
ства, установи та організації, що належать до 
державної та комунальної власності; б) гро-
мадські організації інвалідів України, їх під-
приємства (об’єднання), установи та органі-
зації; в) релігійні організації України, статути 
(положення) яких зареєстровано у встановле-
ному законом порядку, виключно для будів-
ництва і обслуговування культових та інших 
будівель, необхідних для забезпечення їх ді-
яльності; г) публічне акціонерне товариство 
залізничного транспорту загального користу-
вання, утворене відповідно до Закону Украї-
ни «Про особливості утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного тран-
спорту загального користування» [Земельний 

кодекс…]. У даному випадку сюди потрапля-
ють музеї державної або комунальної форми 
власності. Інші, які створюються фізичними 
чи юридичними особами повинні брати зе-
мельні ділянки в оренду, або створювати їх на 
своїх приватних ділянках, або на ділянках, 
які вони вже мають в оренді. При цьому, ви-
ходячи з вимог ст. 11 Закону України «Про 
музеї та музейну справу» засновники музею 
повинні звернутись до відповідного органу 
виконавчої влади чи місцевого самоврядуван-
ня для зміни категорії земельної ділянки і 
встановлення їй статусу - землі історико-куль-
турного призначення [Закон України «Про 
музеї…», Закон України «Про місцеве само-
врядування…»]. Відповідно до ст. 20 Земель-
ного кодексу України «віднесення земель до 
тієї чи іншої категорії здійснюється на підста-
ві рішень органів державної влади, Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, Ради мі-
ністрів Автономної Республіки Крим та орга-
нів місцевого самоврядування відповідно до 
їх повноважень» [Земельний кодекс…]. Якщо 
земля, на якій створюється музей знаходить-
ся у приватній власності, то «зміна цільового 
призначення земельних ділянок приватної 
власності провадиться: - щодо земельних ді-
лянок, розташованих у межах населеного 
пункту, - сільською, селищною, міською ра-
дою; - щодо земельних ділянок, розташова-
них за межами населених пунктів, - район-
ною державною адміністрацією; - щодо 
земельних ділянок, розташованих за межами 
населених пунктів, що не входять до терито-
рії району, або в разі якщо районна державна 
адміністрація не утворена, - Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласною дер-
жавною адміністрацією». Проект земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності, цільове призначення 
якої змінюється, розробляється на замовлен-
ня власника земельної ділянки без надання 
дозволу Радою міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування на його розро-
блення, як сказано у п. 3 ст. 20 Земельного ко-
дексу України [Земельний кодекс…]. А землі 
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історико-культурного призначення належать 
до особливо цінних земель. Але різночитання 
між Земельним кодексом України і Законом 
України «Про музеї та музейну справу» зали-
шаються. Ця деталь стає актуальною тоді, 
коли музейне фінансується з державного бю-
джету, а земельна ділянка передана в оренду і 
нарахування орендної плати повинно відбу-
ватися, виходячи з вартості землі, яка у свою 
чергу визначається фактором того, до якої ка-
тегорії ця земля належить. Як зазначено у 
ст. 150 Земельного кодексу України землі іс-
торико-культурного призначення прирівню-
ються до особливо цінних земель, що зумов-
лює їх високу ціну, відповідно, високою буде 
орендна плата. Варто також звернути увагу 
на те, що передача у власність чи користуван-
ня і вилучення у власників чи користувачів 
особливо цінних земель здійснюється за по-
годженням з Верховною Радою України. Ме-
ханізм погодження, немовби, запропонова-
ний у Земельному кодексі, але практика його 
застосування на сьогоднішній день відсутня. 
Території, на яких знаходяться музеї підляга-
ють, відповідно до ст. 11 Закону України «Про 
музеї та музейну справу», просторовому зо-
нуванню [Закон України «Про музеї…»]. Від-
повідно до норми цієї статті «на цій території 
та в музейних будівлях (спорудах) забороня-
ється діяльність, що суперечить його функці-
ональному призначенню або може негативно 
впливати на стан зберігання музейного зі-
брання, та інша діяльність, несумісна з діяль-
ністю музею як закладу культури. На терито-
рії, музею, згідно зі статутом, можуть бути 
виділені зони: заповідна – для зберігання і 
охорони найбільш цінних історико-культур-
них, меморіальних комплексів та окремих 
об’єктів; експозиційна – для стаціонарного 
демонстрування і використання в культур-
но-пізнавальних цілях великогабаритних му-
зейних предметів; наукова – для проведення 
науково-дослідної роботи; рекреаційна – для 
відпочинку відвідувачів музею та їх обслуго-
вування, зокрема розташування музейних 
крамниць, буфетів, кафе, інших пунктів гро-
мадського харчування, проведення мистець-

ких, культурно-освітніх заходів, гостьових 
місць для паркування автомобілів; господар-
ська – для розміщення допоміжних господар-
ських об’єктів, місць для паркування службо-
вих автомобілів та інших транспортних 
засобів. Тут перелічено усі можливі варіанти 
зон, проте, слід наголосити, що, уразі, коли 
музей знаходиться у пам’ятці культурної 
спадщини необхідно, при здійсненні просто-
рово-функціонального зонування, дотриму-
ватись вимог Закону України «Про охорону 
культурної спадщини». Оскільки, кожна 
пам’ятка культурної спадщини має свою те-
риторію та охоронну зону, потрібно проекту-
вання і роботи у межах території пам’ятки і її 
охоронної зони погоджувати з відповідним 
органом охорони культурної спадщини. Якщо 
це пам’ятка національного значення, то від-
повідно до п. 19 ст. 5 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» необхідне 
«погодження програм та проектів містобудів-
них, архітектурних та ландшафтних перетво-
рень, будівельних, меліоративних, шляхових, 
земляних робіт на пам’ятках національного 
значення, їх територіях, в історико-культур-
них заповідниках, на історико-культурних за-
повідних територіях, у зонах охорони, на охо-
ронюваних археологічних територіях, в 
історичних ареалах населених місць, а також 
програм і проектів, реалізація яких може по-
значитися на об’єктах культурної спадщини», 
а також відповідно до п. 22 ст. 5 отримання 
«дозволів на проведення робіт на пам’ятках 
національного значення, їхніх територіях та в 
зонах охорони, на охоронюваних археологіч-
них територіях, в історичних ареалах населе-
них місць» від центрального органу виконав-
чої влади у сфері охорони культурної 
спадщини [Закон України «Про охорону куль-
турної спадщини»]. Якщо це пам’ятка місце-
вого значення, такі ж погодження і дозволи 
необхідно отримати в органу охорони куль-
турної спадщини Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, органів охорони культур-
ної спадщини обласних, Київської та Севас-
топольської міських державних адміністра-
цій, якщо ці повноваження делеговані 
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центральним органом виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спадщини відпо-
відно до закону [Закон України «Про охорону 
культурної спадщини»].

Організація вищезазначених зон створює 
можливість ефективної роботи музейної уста-
нови у якій здійснюється «науково-дослідна, 
культурно-освітня діяльність, комплектуван-
ня музейних зібрань, експозиційна, фондо-
ва, видавнича, реставраційна, виставкова, 
пам’яткоохоронна робота, а також діяльність, 
пов’язана з науковою атрибуцією, експерти-
зою, класифікацією, державною реєстрацією 
та усіма видами оцінки предметів, які можуть 
бути визначеними як культурні цінності, з 
метою включення до Музейного фонду Укра-
їни» [Закон України «Про музеї…»].

Очевидним є те, що більшість об’єктів 
культурної спадщини втратила свою первин-
ну функцію. Це торкається і замків, і палаців, 
і садиб. Як зазначено у статті О. В. Жукової 
«Музеєфікація замкових комплексів України 
як один з засобів їх збереження» – «специфі-
ка пам’яток фортифікаційного будівництва, 
які становлять значну кількість історико-ар-
хітектурної спадщини, полягає в остаточному 
невирішені питання їх збереження та викори-
стання, оскільки пам’яткам цього різновиду 
неможливо повернути первісне призначення, 
важко знайти пристосування до сучасних по-
треб» [О. В. Жукова «Музеєфікація замкових 
комплексів України…»]. У них розташовані 
часто ще і донині школи, лікарні, будинки від-
починку, майстерні і навіть в’язниці. Напри-
клад, у м. Сокалі (селище Жвирка, передмістя 
м. Сокаля) Сокальського району у монастир-
ських келіях костелу Пресвятої Богородиці 
монастиря Бернардинців розташована в’яз-
ниця для «довічників». Після пожежі у мо-
настирі її, правда, фактично ліквідували. І те-
пер виникає питання подальшого збереження 
пам’ятки національного значення. Звичайно, 
було би добре, як би там була можливість від-
новити сакральну функцію, або створити му-
зей, наприклад, краєзнавчий. У відомому всім 
замку-палаці у с. Підгірці Бродівського райо-
ну ще не так давно була лікарня. У с. Свірж 

Перемишлянського району у свій час була 
машино-тракторна станція. Прикладів можна 
наводити ще багато, і не тільки у Львівській 
області, а й по всій Україні. На щастя ми вже 
маємо музейні установи у Підгірцях, у Золо-
чеві, у Жовкві, в Олеську. У сьогоднішніх еко-
номічних, правових, освітніх та суспільних 
умовах музей це рятівне коло для пам’ятки 
культурної спадщини. У Львівській області 
налічується 55 історичних населених місць, 
проте багато міст, яким по 500-700 років, а де-
яким близько 900-1000 (Белз, Городок, Буськ, 
Бібрка, Комарне) не мають краєзнавчих му-
зеїв. Завдання культурної спільноти полягає 
в тому, щоб ці музеї створити, незважаючи 
на те, що проблемі з утворенням і утриман-
ням музеїв є багато. А проблеми вирішувати 
у міру їх виникнення. О. В. Жукова слушно 
заявляє, що «за таких умов найкращим засо-
бом пристосування і, відповідно, збереження 
буде музеєфікація – сукупність науково об-
ґрунтованих заходів щодо приведення об’єк-
тів культурної спадщини у стан, придатний 
для екскурсійного відвідування. В процесі 
музеєфікації можна виділити два напрямки: 
пристосування пам’яток під музеї; забезпе-
чення екскурсійних відвідувань замкового 
комплексу з обов’язковим його включенням 
до екскурсійних та туристичних маршрутів 
без створення музею на території пам’ятки». 
Тут для нас має бути добрим прикладом і до-
роговказом наш геніальний музейник, світлої 
пам’яті Борис Григорович Возницький. Ство-
рення заповідників на базі пам’яток культур-
ної спадщини, де вже є створені музеї, вважаю 
також як позитив, бо можна розраховувати на 
бюджетне фінансування і на пам’ятку і на му-
зей. Крім того музей ще й може використову-
вати власні кошти як для діяльності музею, та 
і для збереження, реставрації споруди, у якій 
він знаходиться.

Збереження, реставрація, консервація, 
охорона та популяризація об’єктів культурної 
спадщини є актуальними, як ніколи, врахо-
вуючи стан утримання пам’яток. Тому дуже 
важливо, щоби пам’ятки культурної спадщи-
ни активно використовувалися при створе-
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ні музейних установ. Також, важливо, щоби 
пам’ятки, які використовуються під музеї, 
або як музейні експонати мали виділені, у 
встановленому законом порядку земельні ді-
лянки, для утримання і обслуговування даних 
об’єктів, а також встановлення охоронних 
зон. Законодавство, на яке є посилання у да-
ній статті, дає і забезпечує такі можливості.
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Ірина ЗАХАРЧУК

Державний історико-культурний заповідник «Буша»

ЗАПОВІДНИК БУША – ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА НАУКОВИХ ПРИПУЩЕНЬ

В основу статті покладено працю відомо-
го українського вченого Антоновича Володи-
мира Боніфаційовича «О скальных пещерах 
на берегу Днестра в Подольской губернии. 
Труды VI археологического сьезда в Одесе» 
(1884 г.), виданої в Одесі в 1886 р. Автор на-
магався висвітлити етапи дослідження най-
загадковішої пам’ятки Східного Поділля зі-
бравши разом версії краєзнавців, науковців, 
дослідників Скельного Храму. 

Ключові слова: Скельний храм, печерні 
комплекси, зображення, Буша, дослідники, 
олень.

Буша… Якими словами описати її? Чарів-
на, загадкова, вражаюча. А може прекрасна, 
містична, неповторна? Які б слова не при-
йшли вам на думку – все це Буша. Буша, яка 
прекрасна своїми краєвидами. Буша, яка ці-
кава соєю історією. Буша, яка зачаровує мі-
стикою. Буша, яка сховалася поміж трьома 
горами:Поповою, Татарською і Леськівкою. 
Буша, яку омиває три річки: Мурафа, Бушан-
ка і Суха Буша. Все це – моя Буша.

Історія села сягає своїми коріннями в 
глибину віків. Історичні пам’ятки вражають 
кількістю та різночасовістю. За останні пів 
століття археологами, істориками, краєзнав-
цями було зібрано чимало зразків матеріаль-
ної культури, які дали уявлення про те, які 
народи, протягом багатьох тисячоліть, про-
живали на цій землі.

Зрозуміло, що така місцина не могла бути 
не поміченою. І в серпні 2000 року, на тери-
торії села Буші, було створено Державний 
історико-культурний заповідник «Буша». 
Площа заповідника складає близько 7 га., 
більшою частиною якого є парк кам’яної 
скульптури. Також на території заповідника 

є декілька пам’яток історичного значення. Це 
Замкова вежа з фрагментами підземних ходів 
(XVII ст.), дохристиянський Скельний Храм 
II–IX ст. н е.), Музей Археології або трипіль-
ський розкоп (V–III тис. до н е.), козацьке 
кладовище (XVII – поч. XX ст.) та функціо-
нує декілька музеїв: музей народних реме-
сел, етнографічний музей «Подільська хата», 
Художній музей.

В 2019 році Державний історико-куль-
турний заповідник «Буша» взяв участь та 
став переможцем Всеукраїнського конкурсу 
«Малі міста-великі враження». Сума проек-
ту складає 1 млн. 300 тис. грн. державного 
та місцевого бюджетів. Головна мета проекту 
відродження ткацької традиції регіону Схід-
ного Поділля та створення музею ткацтва.

Заповідник «Буша» єдиний у Вінницькій 
області. У штаті – 22 працівники.

У 1986 році з легкої руки Сергія Кокряць-
кого, очільника громадської природоохорон-
ної та краєзнавчої експедиції «Поділля», що 
досліджувала пам’ятки Вінничини, в с. Буша 
було започатковано пленер майстрів-камено-
тесів «Подільський оберіг». [Цвігун, 2009, 
с. 6]. Щороку в серпні-вересні до Буші при-
їздять майстри з усієї України. Працюють 
2–3 тижні після чого проводиться свято і 
презентація робіт майстрів. Робіт нарахову-
ється близько 300, вони розміщені просто 
неба і утворюють парк кам’яної скульпту-
ри – один з найбільших у Європі. Багато 
робіт, витворів каменотесного мистецтва, 
прикрашають офіційні об’єкти села та райо-
ну. Географія учасників – вся Україна. Вже 
більше 30 років Буша незмінно приймає 
скульпторів-каменотесів. 

Однією з головних історичних пам’яток 
Буші є Замкова вежа XVII ст. Мовчазний сві-
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док буремних подій національно-визволь-
ної війни 1648–1654 років під проводом 
Б. Хмельницького.

Пам’ятка археології та архітектури і місто-
будування, пам’ятка національного значення. 
За свідченням очевидців /Боплан, Ульріх фон 
Верден/ замок був класичною фортифікацій-
ною спорудою ХVІ–ХVІІ ст. і відігравав важ-
ливу роль в захисті південних кордонів. За-
мок був знищений під час знаменитої облоги 
Буші 28–30 листопада 1654 року польським 
військом. Залишки замку розташовані на 
мисі, який утворений при злитті річок Мура-
фи і Бушанки. Займає площу 0,5 га. Висота 
20-30 м над рівнем річки Мурафи.

Збереглась одна з дозорних башт (7×7 м). 
та склепінчастий льох.

Оборона Буші. Буша – мiсто-фортеця 
Брацлавського полку в ХVІІ ст. 28-30 листо-
пада 1654 року прославилась героїчною обо-
роною від військ Речі Посполитої.

Як написав Веспасіан Каховський, учас-
ник облоги, в своїх спогадах про Зимовий 
похід в 1648 році у місті проживало 12 тис. 
мешканців і налічувалось 7 церков [Кахов-
ський, 1682, с. 444–446]. На той час місто 
нараховувало 400–450 димів і близько 3000 
мешканців, але М. Грушевський вважав, що 
місто нараховувало від 12 – до 15 тис. осіб 
разом з козацькою залогою [Грушевський, 
1931, с. 10]. В центрі міста була фортеця, яку 
називали «Малим Кам’янцем», порівнюючи 
її з неприступною Кам’янець-Подільською 
фортецею.

На початку осені 1654 року ситуація в 
Україні була тривожною. Польський сейм 
прийняв постанову про збільшення армій 
в Польщі та Литві. Почалися окремі бої та 
сутички козаків з татарськими загонами від 
Дністра до Дніпра.

17 жовтня на чолі 30 тис. армії почав свій 
каральний похід на Поділля, коронний геть-
ман С. Потоцький. Згодом армію розділили 
на три частини під командуванням С. Потоць-
кого, С. Лянскоронського та С. Чарнецького. 
Польській армії здалися містечка Красне, 

Мурафа, Чернівці. Все, що було східніше Ду-
наєвець, було піддано «вогню і мечу», нище-
но хутори і села. В умовах смертельної небез-
пеки до Буші потягнулися загони опришків, 
козаків та молдавських повстанців. В місті 
зосередилося біля 8 тисяч осіб. Оборону фор-
теці очолили полковники Гречка та Гавратен-
ко, сотники Зеленський, Зависний, та Маха-
ринський.

28 листопада під стінами Буші з’явився 
передовий загін польського війська. Оприш-
ки і козаки зробили вилазку і в бою біля фор-
теці розбили хоругви передового полку. Здо-
бута перемога викликала у захисників Буші 
велику радість, і з цієї нагоди вдарили дзвони 
семи церков.

Незабаром підійшов з основними силами 
С. Чарнецький, почавши уважно вивчати си-
стему укріплень, вишукуючи в ній слабо за-
хищені місця. Польське військо почало свій 
наступ з боку брами. В перших лавах атаку-
ючих йшли німецькі драгуни, очолювані ма-
йором Гембартом. Спалахнув жорстокий бій. 
Жовніри відчайдушно штурмували вали, а се-
ляни, козаки, міщани і молдавські повстанці 
захищалися з небаченою мужністю. Але під 
тиском переважаючих сил ворога захисники 
міста почали відступати. Жовніри оволоділи 
валом та увірвалися у середину міста. Йшли 
бої за кожний будинок. У цей критичний мо-
мент, враховуючи напрям і силу вітру, ко-
зацький полковник Гречка наказав запалити 
будівлі в тилу поляків. Помітивши полум’я 
за спиною, яке швидко посилювалося і від-
різало шлях до можливого відступу, жовні-
ри здригнулися, послабивши натиск. Цим 
відразу ж скористалися захисники міста, які 
з новою силою вдарили на супротивника. У 
вирі запеклої січі було смертельно поранено 
німецького майора Гембарта, зазнав поранен-
ня в ногу С. Чарнецький, загинуло чимало 
шляхти. Польсько-шляхетські війська почали 
відступати і незабаром опришки та козаки по-
вернули собі втрачені позиції.

В кінці дня (28 листопада) під стіни міста 
підійшли всі сили коронного війська. Його 
гетьмани вирішили послати наступного дня 
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до обложених гінця з пропозицією скласти 
зброю. Промайнула сповнена тривоги ніч. 
Опришки, козаки, міщани, всі, хто перебував 
в Буші, готувалися до останнього бою. Без-
сумнівно, вони усвідомлювали всю реаль-
ність трагічних наслідків дальшої боротьби, 
розуміли, що кілька тисяч захисників неспро-
можні відбити приступи регулярної (30 тис.) 
армії з сильною артилерією. Але захисники 
вирішили битися до останнього, воліли за кра-
ще загинути в боротьбі, ніж здатися на ласку 
переможців. Тому, коли ранком до них прибув 
від коронного гетьмана сурмач з пропозицією 
здатися, вони, за одними даними, вивели його 
за вали і на очах жовнірів розстріляли, за ін-
шими – прогнали, засвідчивши таким чином 
свою готовність битися до кінця.

Польські воєначальники вирішили роз-
почати генеральний штурм Буші з усіх сто-
рін. При цьому С. Потоцький наказав кінноті 
злізти з коней і разом з піхотою йти на при-
ступ укріплень. Було залучено також різну 
обозну службу, яку використовували в най-
небезпечніших місцях. Після гарматного об-
стрілу жовніри рушили на укріплення міста. 
Розпочався відчайдушний бій, який тривав 
до кінця дня. Захисники Буші успішно відби-
валися, зазнаючи великих втрат. Почала від-
чуватися нестача резерву. Полковник Гречка 
вирішив зняти частину опришків і козаків з 
валів, що прикривали місто з боку ставу. Під 
вечір С. Чарнецький помітив, що з цього міс-
ця значно послабився вогонь обложених. Пе-
ревіривши глибину води в ставку, поляки зро-
зуміли, що через нього можна завдати удар по 
облозі Буші. Чарнецький почав діяти рішуче. 
Для більшої гарантії успіху задуманого плану 
наказав розкопати греблю. Коли вода трохи 
спала, кілька польських полків стрімко пода-
лися через став до палісаду і валів. Удар був 
раптовий і дуже сильний. Опришки й козаки, 
яких було тут небагато, почали відступати. 
Хорунжий Балент зумів захопити найвищий 
шанець у системі укріплень і запалити де-
рев’яну вежу. Вітер дув у бік міських будин-
ків і полум’я охопило найближчі з них. Серед 
обложених почалося сум’яття. Незважаючи 

на хоробрість, вони не могли зупинити ата-
куючих. Жовніри почали проникати до міста 
і в інших місцях. Та оборонці і не думали зда-
ватися. Бій у палаючій Буші йшов за кожний 
будиночок. Загинули полковники Гречка та 
Гавратенко. Тоді захисники Буші, щоб не по-
трапити до рук ворога, почали самі підпалю-
вати будинки і кидатися у вогонь. Польський 
офіцер Веспасіан Каховський засвідчує, що 
жінки разом з дітьми кидалися у полум’я 
та топитися в глибоких криницях. Дружина 
сотника Зависного, побачивши загибель сво-
го чоловіка, сіла на бочку з порохом і, коли 
жовніри підбігли, запалила порох. Пролунав 
сильний вибух, від якого загинуло чимало 
ворогів, а рештки героїні потім знайшли за 
чверть милі від міста.

Розлючені мужнім опором та великими 
втратами жовніри не жаліли нікого, вбиваючи 
всіх без винятку. Всю ніч з 29 на 30 листопада 
1654 року палало мертве місто. На ранок за-
лишилися лише руїни та згарища.

Оборона Буші лишилася прикладом муж-
ності, виявом найвищих людських потуг 
перед лицем смерті, коли захищаючи рідну 
землю, заради свободи, людина віддає найдо-
рожче – своє життя.

Скельний храм. Найвідомішою та найці-
кавішою пам’яткою археології в с. Буша, яку 
називають бушанським дивом, подільською 
святинею, є дохристиянський скельний храм 
IV–IX ст. Розташований він на правому бере-
зі річки Бушанка на відстані 1 км. від злиття 
з річкою Мурафа. Найбільша цінність храму 
– наскельний рельєф, досліджений відомим 
київським вченим, істориком, археологом Во-
лодимиром Антоновичем у 1883 році. Саме в 
цьому році на доручення VI Археологічного 
з’їзду Володимир Антонович дослідив пе-
чери розташовані на березі Дністра та його 
притоках у межах Подільської губернії. Вче-
ний зібрав матеріали більш ніж про 30 печер, 
дослідивши тільки 15. Обстежені об’єкти до-
слідник розділив на дві групи: перша – при-
родні печери зі слідами явної штучної оброб-
ки зі слідами перебування людини в самій 
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печері або біля неї в первісні часи; друга – 
печери, вирубані в скалах в історичні часи 
для різних культурних, культових цілей. До 
першої групи він відніс печери біля сіл Нє-
чин, Студениця, Нагоряни, а до другої – пе-
чери у Жванці, Бакоті, Лядовій і Буші [Рудь, 
Косаківський, 2009, с. 45]. Створений в при-
родній розщелині, він вражає своєю таємни-
чістю і неповторністю. Випадково відкрита 
в 1824 році під час земляних робіт місцевим 
поміщиком Остоєю Ромуальдом Овсяним, ця 
давня споруда ось уже майже 200 років при-
вертає увагу вчених. На ІV з’їзді археологів 
в Одесі 1884 року вперше була оприлюднена 
інформація щодо дивної знахідки, розташова-
ної на правому березі річки Бушанки. Коли і 
ким був створений цей рельєф, ким на протязі 
свого існування використовувався – ці питан-
ня ще й досі стоять відкритими. Володимир 
Антонович в своїй публікації пише: «Кроме 
перечисленых выше пещер, в басейне Дне-
стра есть значительное количество других, 
более поздних пещерных сооружений, воз-
никших уже в историчиское время; пещеры 
эти или висечены в скале рукою человека для 
удовлетворения его культурных потребнос-
тей, или, может быть, в иных случаях возни-
кли путем расширения и приноровления для 
новых нужд старых, первобытных естествен-
ных скальных расселин; но в таком случае 
как первоначальная форма древней пещеры, 
так и всякие следы быта ея первначальных 
обитатилей исчезли совершенно, уступив 
месть новым, более развитым требованиям 
жизни. Как-бы переходной тип от типа древ-
них троглодитских пещер до типа нового 
христианского составляет пещера, лежащая 
в селе Буше, Ямпольского уезда. Село это 
расположено в углу, образуемом слиянием 
рек Мурахвы и Бушки. Берега этих речек об-
нажают в Буше на довольно значительном 
пространстве пласт гранита (помилково!, до-
ведено що це пісковик), в котором и выкопана 
пещера, осмотренная нами. Она расположе-
на на правом берегу реки Бушки, несколько 
выше впадения ее в Мурахву. Вход в пещеру 
лежит на небольшой площадке, окружонной 

со всех сторон отвесными скалами, взаимно 
пересекающимися под углами различной 
величины. На южном конце площадки две 
скалы, пересекающиеся под острым углом, 
образуют как бы нишу. На верхних краях 
обеих скал, образующих угол, висечены глу-
бокие горизонтальные рытвины, во всю ши-
рину скал, как будто назначеные для того, 
чтобы удерживать доски деревяного потолка. 
Затем, миновав этот угол, встречаем вход в 
пещеру, стены и потолок пещеры состоят из 
гладких, ровных поверхностей гранитных 
скал. Длина пещеры – 10 м, высота – 1.40 м 
и ширина в глубине пещеры – 2.20 м но по 
направлению ко входу она сужается и около 
входа составляет 70 см. В левой стороне от 
входа висечена в скале продолговатая ниша, 
служившая, как бы ложем. Над ней висечена 
надпись kan n perunian. Продвигаясь далее 
к востоку от входа в пещеру, мы встречаем 
продолговатую площадку, окружоную с трех 
сторон скалами, на которых начерчены разно-
временные надписи и изображения. На скале 
длинною в 6.50 м и высотою 2.80 м, во всю 
длину на верхнем крае высечены две глубо-
кие борозды, служившие, вероятно, для при-
делки деревяного потолка. Ниже их начертан 
квадрат и среди него неясный вензель, состо-
ящий из латинских букв R. O., и еще ниже 
в одну строчку высечена польская надпись: 
Ta Jaskinia odkryta przez W. Romualda Ostoja 
Owsianego r. 1824 (эту пещеру открыл Ро-
муальд Остоя Овсяный 1824 года). Между 
этою скалою и следующею скалою находится 
промежуток длиною в 2 м и шириною 90 см, 
в северном его конце до недавнего време-
ни находился ход в другую пещеру, теперь 
совершенно заплывший землею и непрохо-
димый. На скале длиною в 2.8 м и высотою 
2 м вырезаны треугольник, с кружком внутри, 
ниже его польская надпись: Pamiec: 1524:R: d 
3 Junii ( в память 3 июня 1524) и еще ниже, 
во всю ширину скалы, вензель H ± IS. Над-
пись на этой скале, несмотря на выставленый 
год, по способу вырезки и начертанию букв 
совершенно однородна с вышеприведен-
ною надписью, обозначеною 1824 годом, 
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и, вероятно, начертана в одно время с нею. 
Наконец скала высотою в 2.30 м. и длиною 
3.20 м. покрыта изображениями гораздо бо-
лее древними, выдающимися на скале в виде 
высокого рельефа. Изваяние это изображает 
следующую групу: с одной стороны стоит де-
рево без листьев, разделяющееся на 4 ветви; 
на одной из ветвей – горизонтальной – си-
дит петух; под деревом стоит на коленях че-
ловеческая фигура, изображоная в профиль 
и несколько напоминающая своими конту-
рами каменные бабы; фигура эта держит в 
руках чашу, совершая будто либацию (без-
кровне жертвопринесення, треба). Сзади за 
человеческою фигурою, стоит фигура оленя 
с ветвистыми рогами; последняя притом по-
ставлена, по-видимому, как изображение не 
живого , а монументального оленя, ибо ноги 
его опираются на умышленно выкованый 
под ним пьедестал. Между рогами оленя и 
петухом находится квадрат в виде рамки, но 
произведеный не рельефом, а выдолбленный 
в скале, что наводит на мысль, что квадрат 
этот высечен не оновременно с остальными 
фигурами, а, вероятнее всего, в гораздо по-
зднее время. Высота рельефа выпуклых фи-
гур в разных местах различна. О древности 
происхождения рельефа свидетельствует то 
обстоятельство, что гранитная скала, на ко-
торой он изсечен, выветрилась после изсе-
чения неравномерно, и на поверхности ее 
образовались глубокие продольные борозды, 
которые пересекают равно гладкую поверх-
ность скалы и висеченые на ней фигуры. В 
ближайших окресностях пещеры найдены 
много кремневых осколков и в том числе не-
сколько экземпляров совершенно явственных 
отбивных кремнеевых орудий» [Антонович, 
1986, с. 86–102]. Походження горизонталь-
них заглибин пов’язують з місцевим паном 
Остоєю Ромуальдом Овсяним, який жив в 
Буші з 1820 по 1830 року. Пан був дуже екс-
центричним з паршивим характером, і його 
відносини з селянами були вкрай поганими, 
що стало причиною частих пожеж у маєтку 
Овсяного. Але ексцентричний характер пана 
зробив свою справу і він наказує побудувати 

нове перекриття над печерами і поселяється в 
ньому, щоб уберегтися від підпалів. Саме він 
наказує висікти на скелі написи та вензеля, 
які збереглися і донині. Втім жив у печерах 
він недовго, Остою знайшли мертвим в храмі 
в 1831 році. До цих пір достеменно не відо-
мо чи він повісився сам, чи йому допомогли, 
але місцеві легенди пов’язують його смерть 
з відомим месником Устимом Кармалюком. 
Втім, документальних підтверджень цьому 
факту немає.

«Относительно рельефа , изображавшего 
групу, он изсечен был, конечно, гораздо рань-
ше, и преданий о времени его происхождения 
и о его значении не сохранилось. Мы не бе-
рем на себя задачи комментировать значение 
этого рельефа, осмелимся, однако, высказать 
предположение, что изображонная на нем 
група представляет сцену из славянского, 
предшествовавшего християнству религиоз-
ного культа; на предположение это нас наво-
дит жертвенное и символичиское значение 
петуха у славян язычников, явствующее как 
из текста «Истории» Льва Диакона Калойско-
го, так и из изображения на бляхе, которою 
окован был турий рог, найденый Д. Я. Са-
моквасовым в Черной могиле. Сиволическое 
значение оленя, или тура-оленя, носящего на 
рогах солнце, то разные символичиские пред-
меты, мы встречаем в древнейших колядках. 
Наконец, сходство человеческоц фигуры с 
изображениями каменных баб указывает на 
давнее происхождение рельефа. Впрочем, на 
предположенни этом, слишком может быть 
поспешном, мы не намерены настаивать, 
предоставляя комментировку группы лицам, 
специально посвятившим себя изучению 
мифологии и символистики славянской» – 
писав Володимир Антонович [Антонович, 
1986, с. 86–102].

Велика кількість вчених сучасності (іс-
ториків, археологів, мистецтвознавців) на-
магалися розгадати загадку Бушанського 
рельєфу. В. Антонович, Б. Рибаков, Г. Ваг-
нер, В. Даниленко, О. Формозов, І. Винокур, 
Р. Забашта – це далеко не повний перелік 
вчених, які займалися цим питанням. У 1961 
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році В. М. Даниленко провів археологічні 
розкопки Скельного храму. Найдені ним 
уламки ліпного давньослов’янського посуду 
стали підставою для датування пам’ятки VI–
VII ст. н.е. і провів зв’язок зі східнослов’ян-
ськими племенами тиверців. Наскельне 
зображення він датував кінцем IX – поч. X ст. 
н. е. Більшість відносять створення пам’ятки 
до часів язичницької Русі ІІ–ІХ ст., але є дум-
ки і відносно пізнішого створення.

Відомий український археолог, дослідник, 
доктор історичних наук, академік І. С. Ви-
нокур у 1985 році на чолі експедиції Кам’я-
нець-Подільського інституту продовжив до-
слідження, розпочаті В. М. Даниленком. Було 
проведено археологічні розвідки та виявлено 
велику кількість матеріалів різних історич-
них періодів. Експедиція працювала впро-
довж двох польових сезонів, було здійснено 
розчистку всіх скельних розколин храмово-
го комплексу. В підсумку виявлено, що храм 
складається з чотирьох приміщень різної 
площі. Перше приміщення розміром більше 
50 кв. м., найбільше. Саме в ньому знахо-
диться композиційно-горизонтальний рельєф 
площею 9 м. кв. На рельєфі зображено дере-
во, на одній з гілок вибито зображення півня 
у профіль, повернутого ліворуч. Під деревом 
у профіль зображено стоячу навколішках 
людську постать. У руках, витягнутих перед 
собою та зігнутих у ліктях, вона тримає ок-
руглий предмет, можливо ,чашу. За спиною 
людини, на вищому постаменті, зображення 
оленя, тулуб якого подано в профіль, а роги у 
фас. Посередині рельєфу, у верхній частині, 
вирізьблено прямокутну рамку, яка виділена 
подвійною рельєфною лінією. Посередині 
рамки частково зберігся напис, який В. М. Да-
ниленко реконструював за фото зробленим 
В. Б. Антоновичем у 1883 році: «Аз…..єсмь…
Миробог…жерец…Ольгов». На протилежній 
від рельєфу стіні вибита горизонтальна ніша, 
що на думку Винокура використовувалась, 
як місце для язичницьких підношень. Над ні-
шею напис польською мовою, що в перекла-
ді звучить: «Ця печера відкрита Ромуальдом 
Остоя – Овсяним у 1824 р.» Над написом 

прямокутна заглибина. На північно-східній 
стіні вибито схематичне зображення всеви-
дячого ока, а нижче напис: «В пам’ять про 
3 червня 1524 року». Під написом зображено 
хрест з монограмою Христа з боків. Згідно з 
даними палеографії, написи створені одно-
часово [Рудь, Косаківський, 2009, с. 49–50].
Над рельєфом, на стіні, є повздовжні пази від 
дерев’яних перекриттів, які були над іншими 
приміщеннями комплексу.

Приміщення 2,3,4 були відділені від цен-
трального кам’яними стінами. Також було 
знайдено залишки печі. Третє приміщення – 
це коридор що з’єднує всі приміщення. В чет-
вертому приміщенні розчищено дві, вибиті у 
скелі, ніші. На цій же стіні вибито латинськи-
ми літерами напис: « KAN. H . PEYUNIAN», 
що повторюється двічі. І. С. Винокур при-
пускав, що напис-це звернення до Христа 
ченців-самітників, а четверте приміщення 
своєрідна келія монаха. При дослідженні 
верхніх ярусів скель, було виявлено руїни 
кам’яних фундаментів, що стало основою 
для припущення існування верхнього храму 
або каплиці, сторони якої були чітко орієн-
товані по сторонах світу. При розкопках всіх 
кімнат було виявлено різночасовий кераміч-
ний матеріал, завдяки якому І. С. Винокур 
встановив загальну хронологію Бушанського 
скельного комплексу. Найраніший період ви-
користання скельних приміщень відноситься 
до кінця IV – поч. V ст. – знахідки кераміки 
черняхівської культури, VI–VIII ст. – ран-
ньослов’янська, XI–XIII ст. – давньоруська. 
Написи латинською свідчать про проживання 
в храмовому комплексі ченців-пустельників. 
Сюди ж відносять залишки каплиці. Завер-
шення функціонування комплексу відносять 
до 1654 року, коли Бушу знищило військо 
Речі Посполитої. Саме І. С. Винокур ініці-
ював будівництво накриття над Скельним 
храмом. У 2008 році його було побудовано. 
Київський вчений Ростислав Забашта пише: 
«Непереконливими є намагання деяких ав-
торів тлумачити дату 3 червня 1524 року з 
меморіального польськомовного (точніше 
польсько-латинського) тексту, викарбуваному 
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на північному простінку центрального при-
міщення Pamiec: 1524:R: d 3 Junii, як пряме 
або майже пряме свідчення конкретних подій 
в історії освоєння скельних розпадин, а саме: 
облаштування на цьому місці осідку (келії) 
монахів католицького ордену театинців, по-
яви самого монументального рельєфу, при-
свяченого, за ще однією версією, пам’яті за-
гиблих під час імовірного спустошення Буші 
наїзниками – татарами під час їхнього походу 
на подільські землі 1524 року. Названі при-
пущення не отримують чіткого й однознач-
ного підтвердження серед доступних нині 
археологічних, епіграфічних, іконографічних 
та писемних джерел.» [Забашта, 2011, С. 81] 
«Натомість, за способом виконання і накрес-
ленням букв останній напис демонструє то-
тожність із написом Р. Овсяного 1824 року. 
На це зразу звернув увагу В. Антонович і не 
заперечив жоден наступний дослідник.» [9]

«Покинутый скит был небольшим; ско-
рее всего, здесь жил один православный мо-
нах-отшельник. Об этом свидетельствуют и 
дважды выбитая на стенах скального поме-
щения фамилия. Надпись сделана антиквой: 
KAI. H. PEYUNIAN. Каетан Пеуниан. Буква 
Н – указывает, что житель пещеры был сыном 
Господним, то есть церковнослужителем. 
В 1987 году над скальной щелью был обна-
ружен фундамент дома XVI–XVII веков, ко-
торый был четко ориентирован по сторонам 
света. Ученые считают, что здесь когда-то сто-
яла церковь святой Барбары – Баси – Буше, и 
своим появлением она обязана рельефу и его 
легенде. Одно можно сказать с уверенностью: 
люди здесь жили не одну тысячу лет. Труднее 
всего определить время создания Бушанского 
рельефа. Оказывается, шляхтич Овсяный не 
только нашел изображение, но и откопал его. 
Современные археологи считают, что именно 
это в данном случае делает неприменимым 
метод радиоуглеродного анализа, ведь дати-
ровать по органическим остаткам, законсер-
вированным в грунте или песке, можно лишь 
слой, открытый недавно. Ромуальд Овсяный 
оставил и еще одну загадку. В тексте его над-
писи, вырубленной рядом с Бушанским релье-

фом, сообщается, что она сделана в память о 
событиях 1524 года. Что это за дата? Ведь в 
указанном году в истории края не зафиксиро-
вано ни одного значительного события, кро-
ме татарского набега. Но киевский профессор 
Владимир Антонович, исследовавший в 1883 
году пещерные монастыри Приднестровья, 
сообщил на археологическом съезде в Одес-
се, что сюжет, вырубленный на огромном ва-
луне близ входа в небольшую узкую пещеру, 
нанесен еще в дохристианские времена. Ака-
демик Борис Рыбаков, поддерживая версию 
дохристианского создания рельефа, констати-
ровал, что подобного изображения нет нигде 
в мире. Древний художник вырубил на скале 
раскидистое дерево без листьев, петуха, оле-
ня, коленопреклоненного человека и таин-
ственный четырехугольник, удивительно на-
поминающий… телевизор. Века неумолимо 
разрушали этот древний памятник — многие 
его детали едва различимы.

Лишь в одном месте, в Болгарии, есть 
нечто похожее, но с совершенно иным сю-
жетом, – так называемый «Мадерский всад-
ник», датируемый VIII веком. То есть создан 
он в те времена, когда в Болгарии еще были 
не цари, а ханы. Некоторые украинские исто-
рики утверждают, что Бушанский рельеф соз-
дан еще раньше, в дославянскую пору. Они 
мотивируют это тем, что подобное изображе-
ние не характерно для славянских традиций. 
Не получило подтверждения и предположе-
ние, что рельеф был привезен из других кра-
ев, поскольку он вырезан над поверхностью 
выступающего из земли природного камня». 
«Часть научных работников относят Бушан-
ский рельеф к памяткам культуры «языче-
ских» времен. Они усматривают сложность 
композиции, ее неразгаданность в том, что 
рядом с изображением человека присутству-
ют изображения дерева, птицы, животно-
го. Ростислав Забашта, вслед за историками 
Формозовым и Сенцовым, считает рельеф 
позднехристианским памятником (что, одна-
ко, не делает его менее интересным для нау-
ки). Р. Забашта полагает, что здесь изображен 
святой Онуфрий – один из ранних христиан-
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ских аскетов-отшельников. Кстати, Онуф-
рий – один из почитаемых святых на Руси; 
его изображение есть и в киевском соборе 
Святой Софии. А найденные археолога-
ми предметы быта и фрагменты керамики 
ученый относит к позднему средневековью» 
[Джерело: https://www.e-reading.club/chapter. 
php /1016273/12/50_znamenityh_zagadok_
istorii_Ukrainy.html )] – написав наш земляк, 
відомий український дослідник, професор 
історії В. Березяк своїй статті «Загадка про-
исхождения Бушанского рельефа (50 знаме-
нитых загадок истории Украины)».

Сьогодні Скельний храм найбільш відві-
дувана пам’ятка Державного історико-куль-
турного заповідника «Буша». Він є святинею 
та сакральним місцем для людей дохристиян-
ських вірувань. Рельєфне зображення дерева 
без листя, півня, оленя і людини навколіш-
ках викликає захоплення, здивування. Нічо-
го подібного немає в Європі, а, можливо, й в 
усьому світі. Тисячолітня скеля зберегла дух 
далеких вірувань, давню символіку, створену 
невідомим автором для нащадків. 

Але є в Буші пам’ятки значно давніші. В 
2005–2009 роках студентами та викладача-
ми Вінницького педагогічного університету 
ім. М. Коцюбинського на Замковій горі було 
проведено археологічні розкопки. На площі 
150 метрів було виявлено залишки трипіль-
ського житла 4 тис. до н.е., незначні залишки 
чорноліської культури та залишки житла піз-
нього середньовіччя. Дирекцією заповідника 
було вирішено зберегти розкоп для нащадків. 
Для цього над розкопом було збудовано за-
хисний павільйон – Музей археології.

Козацьке кладовище XVII – поч. XX сто-
ліття вражає спокоєм і красою. Старий сіль-
ський цвинтар у Буші входить до комплексу 
об’єктів історико-культурного заповідника. 
Кам’яні хрести XIX століття, що тут зберег-
лися, є цінними пам’ятками місцевого на-
родного каменярства. Вони виготовлені із 
місцевого каменю-пісковику, якого в нашій 

місцевості величезні поклади. У XIX ст. на-
родний каменярський промисел у цих краях 
був доволі розвинений, зокрема в Букатинці, 
Ярузі, Русаві, Стіні, Яланці, Мервинцях, Дзи-
гівці, Бандишівці та інших селах краю. На 
виготовлення хрестів, окрім коминів, жорен, 
грудобоїв, стовпів тощо припадав найбіль-
ший відсоток серед продукції.

Проминувши село Бушу і рухаючись у 
північно-західному напрямку уздовж ліво-
го берега річки Бушанки проти течії, за 1 км 
від села ввійдемо у лісовий масив, який спо-
конвічно люди називають «Гайдамацьким 
яром». Це геологічний заповідник, один із 28 
на Україні. Його площа досягає 96 га. Гайда-
мацький яр сповнений неповторної й велича-
вої краси. На глибині 35 м в’ється грайлива 
мілководна річечка, яка з усіх сторін поросла 
густим лісом. Ростуть тут тридцятиметрові 
грабові дерева, широколисті клени, рідкісні 
породи вільхи та величезна кількість кущів.

Уздовж Бушанки височать велетенські 
скелі з пісковику. Одну з них називають «Ви-
сячою» або «Завішаною». Це дивовижна ком-
позиція з каменів. Спираючись на два стрім-
чаки, на висоті 9-10 м зависла десятитонна 
піщана глиба. Перебуваючи біля підніжжя 
скелі, дивуєшся – яка сила стримує такий 
велетенський камінь? Рухаючись вверх по 
річці, натрапляємо на гігантські скульптури, 
витворені дощами, сонячними променями 
та вітром. Цей піщаний каньйон нагадує со-
бою казку. Одна скеля дістала назву «Гриб», 
що дійсно нагадує велетенський за розмі-
ром гриб, ніжка якого досягає 9 м, а верхня 
частинка має діаметр «грибоніжки» 1,2 м, а 
«шапочки» – 6 м. Особливого та шанобливо-
го ставлення до себе дістала скеля «Гонтів ка-
мінь». За народними переказами, ватажок се-
лянського повстання Іван Гонта навідувався 
до місцевих гайдамаків, зупинявся тут і улю-
бленим місцем для його роздумів була, наче, 
саме ця скеля над річкою Бушанкою. Вона 
лежить в самій річці й омивається її водами.
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Славне село Буша відоме також майстра-

ми народної творчості. Не дарма в мистець-
ких колах його називають Містечком творчих 
людей. Художники, каменотеси, майстри з 
виготовлення народної іграшки, витинанки, 
писанки, вишивальниці – ось неповний пе-
релік здібностей бушанців. Чимало їхніх ро-
біт можна побачити, відвідавши Бушанський 
музей народних ремесел. Протягом багатьох 
років заповідник «Буша» підтримує та попу-
ляризує розвиток народних ремесел, зберігає 
пам’ять про героїчне минуле нашого народу, 
відроджує славні традиції предків і охоро-
няє історичну спадщину України. Бо хто не 
пам’ятає минулого – не має майбутнього.

Буша – це місце особливе
Вона дарує людям крила,
Якщо потрібно це душі
То завітайте до Буші…

Слова вдячного туриста
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В Стільську мені дово-
дилося бувати ще змалку. 
Звідти походила моя мати – з 
родини Сарабінів, там про-
живала її старша сестра Ро-
залія. Сестри жили дружно, 
часто навідувались одна до 
одної. Особливо після того, 
як в 1944 році німці вщент 
спалили Стільсько, мамі до-
водилось постійно помагати 
сестрі по господарстві. Тому 
й мені, чотирирічному, разом 
з мамою, доводилось долати 
чотирикілометрову віддаль 
від нашого села Велика Воля 
до Стільська своїми ногами і, 
звичайно, на маминих руках. 
Добре пам’ятаю численні 
високі «чорні стовпи», що виднілись по всій 
широкій долині. На запитання, чому ті стовпи 
такі високі, мама пояснювала, що то комини 
з сільських хат, які спалили німці, а комини 
залишились. Дуже сумніваюся чи щось з того 
я тоді зрозумів, але в пам’яті ті стовпи зали-
шились і до нині.

Мама любила Стільсько, – село, в якому 
вона народилася і виросла, тому не раз дов-
го розповідала мені, що там на горі, відразу 
за пасікою тітки і річкою Колодницею колись 
було велике місто, про яке їй розповідала баб-
ця: про страшних татар, які хитрістю здобули 
це місто і вщент його спалили і про необачну 
ключницю Химу, яка стала винною в загибелі 
того міста, (а куди дивилась сторожа?) а також 
про гуркіт всередині гори, коли були великі 

зливи. Звичайно, Стільсько і 
для мене стало рідним.

Вже значно пізніше, на-
вчаючись на 2-му курсі іс-
торичного факультету ЛДУ, 
проходив археологічну прак-
тику в с. Молодове, Черні-
вецької області під керів-
ництвом доктора історичних 
наук Черниша О. П., я зга-
дав про стародавнє місто в 
Стільську. Тоді дуже захоті-
лось трохи більше про нього 
дізнатись, але в бібліотеках 
Львова було мало інформації.

Відразу після археологіч-
ної практики, з осені 1963 
року почав я походи на ті за-
гадкові столецькі пагорби, але 

вже дорослими ногами. Неділями, канікулами, 
рік за роком, нотуючи на папері. Користував-
ся компасом і звичайним польовим дідівським 
метром, подібним до метра нашого бригадира, 
яким той наділяв селянам присадибні ділянки. 
Без ніякої сучасної техніки – нівелірів і тео-
долітів. бо їх просто ніде не було – ні позичи-
ти, ні купити, фіксував на папері кожен метр 
площі, нові вали, в яких довго переконувався, 
чи не є то сучасні, стягнуті тракторами викор-
чувані пні дерев після суцільної вирубки лісу, 
пропуски валів, провалля тощо. Розставляв в 
різних місцях високі «віхи» – вкопані жердини 
з зав’язаними вгорі жмутами сіна – для вста-
новлення координат згідно компаса.

Ніколи мені не було скучно самому. Тери-
торія оживала в моїй уяві. Відчував на кожно-
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му кроці велику працю людей, яких вже дав-
но нема на світі, тисячу чи більше років їхню 
турботу про надійний захист свого поселен-
ня, їхніх сімей. Ці люди так само були тут, ба-
гато людей, але бачили зовсім інше. Стікали 
їхні спини потом, тяжко працювали, обідали 
тим, що їм приносили з дому, можливо, навіть 
діти, які згодом самі, як і їхні батьки, щось 
добудовували і ставали, як було потрібно, на 
захист свого міста, билися і гинули.

Я відчував якими гордими були ті, хто зве-
ли такі могутні, як на той час, укріплення, а 
можливо і широку водну поверхню на Колод-
ниці, яка могла бути не тільки надійним захи-
стом міста із заходу, але і потужною гаванню, 
що дуже в’язалася з тим стародавнім торгі-
вельним шляхом і значенням міст.

Одночасно, так добре укріплене місто,вели-
чезне, як на той час, майже неприступне, маю-
чи, відповідно, велику кількість населення і, без 
сумнівів, розвинуті ремесла, розташувавшись 
на прадавньому дністровському торгівельному 
шляху, мусило займати панівне становище на 
великій окрузі. І було великим торгівельним і, 
напевно, адміністративним центром.

І річка зі західної сторони була, мабуть, 
повноводною, якщо навіть і не будучи складо-
вою частиною великого і потужного штучного 
озера, мала велике господарське значення.

Навколо міста у віковічних лісах вирубу-
вали величезні дубові і букові колоди, з яких 
будувалися різноманітні човни різного при-
значення і розміру, і сплавляли вниз, по течії 
річки до Дністра. Відповідно, вона дістала 
назву – Колодниця. Ще одна подібна назва 
річки Колодниця є кілька десятків кілометрів 
нижче по течії за Дністром, з такою ж її рол-
лю і впадає в Дністер коло с. Рудники. Вся ок-
руга в районі Дністра мусіла славитися май-
страми з великою майстерністю будівництва 
річкових суден.

А на Дністрі, недалеко звідси, всього пару 
десятків кілометрів, була велика річкова га-
вань Устя, де формувалися, крім військових, 
і торгівельні каравани на різноманітних чов-
нах з різними товарами і головним товаром – 
сіллю.

Від гавані в с. Устя, Дністер ставав глиб-
шим і надійнішим для плавання суден. З до-
ставлених до Устя,іншими водними і сухо-
путними шляхами,різноманітних товарів тут 
формувалися каравани, які з охороною на-
правлялися на південь до Чорного моря і далі 
до Візантії.

Дивує однак те, що з західної сторони го-
родища відсутні такі ж потужні і ешелоновані 
земляні укріплення, хоча з того боку теж були 
рівнинні землеробські простори і небезпека 
для міста була не меншою.

Звичайно, з заходу городища були високі 
і стрімкі гори. На сьогодні, без сумніву, вони 
не мають тої конфігурації, що були за часів 
тогочасного міста. Є відомості що з горбів 
Стільська, так само як з Красова і Демні в 
XVIII–XIX ст. добували будівельний камінь і 
возили для продажу до Львова. Навіть бабця 
мами, яка мамі розповідала про це місто, сама 
пам’ятала каменеломню під стрімкою горою 
від сторони Колодниці.

Нижче, за течією на р. Колодниці, на від-
далі 2–2,5 км від городища, мною була вияв-
лено широку дамбу невідомого призначення, 
що перегороджує впоперек усю долину. Дов-
жина дамби близько 150 м, ширина 12 м, ви-
сота 5–6 м. Недалеко від цього насипу, спра-
ва і зліва долини виявлено залишки ще двох 
дамб меншого розміру. Вони перегороджують 
яри, що сходяться до основної долини разом 
зі струмками, які впадають в Колодницю.

Дамби, судячи з усього, дуже давні. Однак 
є відомості, що в XIX ст. були збудовані пан-
ські стави. Крім того, як розповідала мати, 
житель с. Дуброва десь перед 1 світовою вій-
ною, на своїй сіножаті викопав дубову шлюзу 
і збудував з неї собі хату. Іншу, глибшу шлю-
зу, викопати не зміг. Тої людини і місця я не 
знайшов. Шлюз міг бути предвічний, а міг 
бути і з панських ставків. 

В 1947–1948 рр. віковічні букові і дубові 
ліси навколо Стільська, як і скрізь по Західній 
Україні, масово вирубувались і вивозились. 
Це навіть пам’ятають старі люди. Нам, жите-
лям Великої Волі тоді добре було видно вели-
кі штабелі букових колод на вершині гори над 
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Стільськом, які скочували вниз до Колодни-
ці військовим автобатальйоном, що два роки 
стаціонував в с. Велика Воля на «попівщині» 
для перевезення лісу до залізниці.

В 50-тих рр. під час розчисток територій 
після вирубок, проводилося корчування ве-
ликих пнів і стягування їх тракторами разом 
із корінням і ґрунтом по краях гори, найбіль-
ше з північної сторони. Місцями навіть було 
трудно розрізнити, де є старий оборонний 
вал, а де сучасний насип. Внаслідок таких ро-
біт, можливо, було сильно пошкоджено куль-
турний шар поверхні городища.

В 1969–70-х рр. я підготував опис-роз-
відку про Стільське городище і виконав його 
топографічну карту. Звісно, без відповідної 
апаратури. З часом належало ще повторно 
застосувати тут відповідні прилади, такі як 
нівеліри і теодоліти і докладно завершити 
карту. Але навіть так, загальна величина і 
потужність оборонних валів вражали своїми 
розмірами. Крім того, мною було виявлено і 
зафіксовано декілька десятків могильників 
різної величини, найбільше вище східних 
валів городища, а також навколишніх пагор-
бів аж до с. Деревач. Дехто навіть вважав, 
що с. Деревач було західним форпостом мі-
ста. Розказували, немов би, така згадка була 
на полях якоїсь церковної книги в Стільську. 
Мною при перевірці і огляді церковних кни-
жок у церкві с. Стільська такого повідомлен-
ня не виявлено.

З 1970 р., працюючи методистом в Львів-
ському обласному Товаристві охорони пам’я-
ток історії та культури, опис городища та 
топографічну карту я передав керівнику то-
вариства Кудину І. А. Він мав твердий на-
мір, зібравши відповідні кошти, розпочати і 
фінансувати масштабні археологічні розко-
пки і вивчення городища. На той час багато 
витрачалось коштів Товариства на різнома-
нітні пам’ятки архітектури та культури, в 
тому числі Пліснецького та Звенигородського 
городищ.

Протягом всього часу мого досліджен-
ня городища, доводилося не раз зустрічати 
пастухів та перехожих, які цікавилися, що я 

роблю. Я їм пояснював, в тому числі і голові 
Стільської Сільської Ради Я. Кулачковському, 
яку цінність має ця їхня місцевість, що тут 
закопана давня наша історія і яке майбутнє 
значення для нашої історії має те городище.

В 70-х роках на території городища нео-
дноразово бували активісти Львівського об-
ласного Товариства охорони пам’яток історії 
та культури і в тому числі заступник директо-
ра Львівського державного архіву АН УРСР 
Мацюк О. Я., який займався дослідженням 
замків і городищ України, та інші вчені. З по-
відомлення того ж Ореста Ярославовича, в 
1980 р. я дізнався про існування в спецфон-
дах Бібліотеки АН УРСР ім. Стефаника жур-
налу «Наша Батьківщина» за 1937 р., в яко-
му вперше надрукована стаття про Стільське 
городище відомого історика, доктора наук 
Володимира Мацєка. Таким чином В. Мацєк 
ввів це велике городище в науковий обіг, хоча 
самого городища він не досліджував, але в 
Стільську бував.

Академік Виноградов В. (Ленінград) 
вперше пов’язав це городище з можливою 
давньою столицею білих хорватів, що знахо-
дились колись десь в цих краях.

Поселення в Стільську чомусь мало зга-
дується навіть в часи Київської Русі і Галиць-
кого князівства. А чи не є причиною цього 
його значно раніше існування, може, навіть 
ще в V–VI ст., оскільки, навіть займаючи таке 
важливе стратегічне місце, як початок ве-
ликого сплаву суден по Дністру від гавані в 
с. Устя, спочатку могло бути не дуже відомим, 
але саме це стратегічне місце дозволило йому 
економічно і політично посилюватись.

А може Стільсько, це саме те «село над 
озером», де буря вночі зірвала і поскидувала у 
саме озеро намети візантійського посольства 
у Скіфію до Аттіли, в столицю Полянської 
Русі. В 448 році, згідно із записами учасника 
посольства, відомого візантійського істори-
ка Пріска Панійського, посольство рухало-
ся відомим тоді і безпечним шляхом вздовж 
Дністра. І якщо цим «озером» була саме та, 
штучно перегороджена річка Колодниця в до-
лині Стільська, як наголошує історик «село 
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над озером», а не село біля озера, як би го-
ворилося в іншому випадку, то і підтвердив 
би ся факт руху згаданого посольства саме 
в напрямку Києва, а не в Паннонію, як твер-
дять прихильники теорії про столицю Аттіли 
в Паннонії. Історик відзначив саме це село, 
з якого посольство повернуло до столиці Ат-
тіли. А з цього поселення посольство могло 
рухатися усталеним безпечним шляхом через 
Звенигород і Пліснесько на Київ.

В 1980 році, коли я вже працював голов-
ним хранителем фондів Львівської галереї 
мистецтв, мене викликав в свій кабінет керів-
ник Львівського обласного Товариства охо-

рони пам’яток історії і культури Кудін І. А. і 
запитав, чи згоден я передати мій докладний 
опис та топографічну карту згаданого горо-
дища в Стільську, який є на правах мого ру-
копису, працівнику відділу археології Львів-
ського Інституту суспільних наук АН УРСР 
Корчинському О. М. для ознайомлення його 
з виконаною мною роботою та для її продов-
ження. Я висловив свою згоду. Так мій ру-
копис дослідження городища в Стільську в 
присутності І. А. Кудіна було передано Кор-
чинському О. М.

м. Львів
2 листопада 2018 р.
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Цього року минуло двадцять років з того 
часу, як в лісі між селами Ілів та Малехів 
було освячено символічну могилу на місці 
загибелі сотенного Івана Паньківа – «Яво-
ра» (1912 р. н., с. Верин), секретаря крайо-
вого проводу ОУН Львівщини Івана Федіва – 
«Іскри» (1913 р. н., с. Надітичі) та їхніх бо-
йових побратимів. Тоді ж районна газета 
«Громада» опублікувала статтю З. Волощака 
і М. Табачка «Роздуми над могилою», в якій у 
цілому правильно, хоча і неповно висвітлено 
події початку травня 1950 р.

З того часу, як Україна стала незалежною, 
про боротьбу ОУН і УПА на Миколаївщи-
ні записано багато спогадів, виявлено сотні 
документів, зокрема і тих, що зберігалися у 
колись недоступних архівах сьогоднішнього 
СБУ. Є у цих спогадах і документах інформа-
ція також про обставини смерті повстанців в 
Ілівському лісі.

Так, у 1998 році з допомогою голови 
Миколаївської райдержадміністрації Івана 
Юзьківа отримано документи, які свідчили, 
що 2 травня 1950 р. розпочалася чекістська 
військова операція, в якій 4 травня ліквідо-
вано 9 озброєних підпільників: І. Панькі-
ва – «Явора», І. Федіва – «Іскру», Михайла 
Пілана – «Осипа» (1920 р. н., с. Ятвяги, те-
пер Прибілля Жидачівського р-ну), кур’єрів 
Проводу ОУН «Баша», «Бориса», «Кучера», 
«Ромка» та «Сянька». Дещо раніше загинув 
Іван Шух – «Вихор».

Завдяки підпільникові Степанові Ян-
кевичу в 1998 р. вдалося з’ясувати особи 
решти повстанців: «Баша» – Федір Звозда 
(1916 р. н., с. Стільсько), «Борис» – Володи-
мир Борисовський (1924р. н., с. Березина), 
«Ромко» – Роман Бринь (1928 р. н., м. Микола-
їв), «Сянько» – Степан Яремович (1921 р. н., 

с. Стільсько). Досі невідомим залишається 
лише «Кучер». Є відомості, що він походив 
із колишнього Меденицького району, до яко-
го входили і села теперішньої Миколаївщини: 
Більче, Болоня, Гірське, Криниця, Раделичі.

Події, що відбулися навесні 1950 р., зараз 
є можливість висвітлити значно детальніше. 
На той час підпілля ОУН в результаті кілька-
річної нерівної боротьби з більшовицькими 
окупантами зазнало значних втрат. Ще на 
початку листопада 1948 р. загинув керівник 
Львівського крайового проводу ОУН Зиновій 
Тершаковець – «Федір» та крайовий референт 
Служби безпеки Богдан Прокопів – «Сте-
пан». Тому навесні 1949 р. крайовим провід-
ником ОУН Львівського краю було затвер-
джено Осипа Дяківа – «Горнового» (відомий 
також за псевдонімами «Цьвочок», «Артем», 
«Наум»), який до цього займав пост крайово-
го референта пропаганди. Він же одночасно 
став виконувати обов’язки командира Львів-
ської воєнної округи УПА «Буг».

Основним місцем перебування Осипа Дя-
ківа був терен Городоцько-Миколаївського 
надрайону: ліси в околицях сіл Ілів та Стіль-
сько на Миколаївщині і сіл Страдч, Велико-
поле та Добростани на Яворівщині, а також 
села Бартатів, Ставчани, Мшана і Зимновідка 
в околицях Львова.

Після загибелі Романа Шухевича (5 бе-
резня 1950 р.) органи МГБ продовжували ак-
тивний пошук інших керівників українського 
підпілля. За кожним членом Проводу ОУН, 
зокрема і за О. Дяківим, закріплено спеці-
альні оперативні групи, до яких залучено 
найкращих офіцерів. У їх розпорядженні був 
весь карально-репресивний апарат, адміні-
страція, а також агентурно-бойові групи, які 
складалися із колишніх підпільників, які ста-

УДК 94:329.17] (477.83) «1950»
Володимир МОРОЗ,
Роман СКОЛОЗДРА

ТАЄМНИЦІ ІЛІВСЬКОГО ЛІСУ
(Обставини смерті бійців ОУН-УПА у травні 1950 р.)
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ли на службу ворогові. Ці групи очолювали 
офіцери МГБ, також переодягнені за підпіль-
ників. Активізувала свою діяльність і аген-
турна мережа – «сексоти».

На початку травня 1950 р. МГБ стало ві-
домо, що в Ілівському лісі перебував кур’єр 
Р. Шухевича до С. Бандери – Іван Паньків – 
«Явір» – «Іван», який восени 1949 р. повер-
нувся з Німеччини в Україну, і керівник групи 
зв’язку проводу ОУН (насправді крайового 
проводу – авт.) М. Пілан – «Осип». З інших 
джерел МГБ стало відомо про перебування 
на Миколаївщині О. Дяківа – «Цьвочка». На 
підставі цього було вирішено провести широ-
комасштабну т. зв. чекістсько-військову опе-
рацію (по суті – облаву).

З 2 по 8 травня 1950 р. величезний масив 
лісів на схід від Миколаєва був повністю бло-
кований внутрішніми військами МГБ та при-
кордонниками. На шляхах та вздовж краю 
лісу виставлено сильні застави. Всю оточену 
територію було поділено на 4 великі сектори, 
кожний з яких поділявся на декілька менших.

Напередодні облави, в кінці квітня 1950 р., 
в Ілівському лісі перебували стрільці куща 
Микола Заторський – «Шахтарський» – «Ми-
кола» (1915 р. н., с. Ілів), Дмитро Кречков-
ський – «Дорош» (1911 р. н., с. Глухівець), 
Іван Івахів – «Івась» – «Калина» (1927 р. н., 
с. Стільсько), Р. Бринь – «Ромко», В. Борисов-
ський – «Борис» та Іван Яримович – «Ясінь» 
(1919 р. н., с. Крупсько). З ними також перебу-
вав районний провідник Миколаївщини Іван 
Чень – «Лис» (1916 р. н., с. Рудники), який 
проводив інструктаж підпільників на літо 
1950 р. Відтак у супроводі кур’єрів крайово-
го проводу прибув референт Служби безпеки 
ОУН Миколаївського надрайону Мирон Гель-
нер – «Остап» (1925 р. н., смт. Нові Стрілища 
Жидачівського р-ну).

Наступної ночі «Лис» і «Остап» у супро-
воді повстанців куща «Заторського» пішли 
на зустріч з референтом СБ Миколаївського 
районного проводу ОУН Олександром Каль-
ченком – «Лисицею» (1915 р. н., с. Озеряни 
Варвинського р-ну Чернігівської обл.), який 
мав криївку на правому березі р. Дністер між 

селами Верин – Надітичі – Розвадів. Через 
два дні «Остап» з повстанцями повернувся у 
Прийменський ліс.

1 травня 1950 р. О. Дяків – «Цьвочок» пе-
ребував у лісі поблизу с. Гута Щирецька. Тут 
були також «Осип» і його підлеглі «Баша», 
«Вихор», «Кучер» і «Сянько», а також «Іс-
кра» та «Явір». До них прибув «Остап» з 
повстанцями. Вранці другого травня ліс, в 
якому перебували підпільники, почали ото-
чувати війська МГБ. Тому вони перейшли 
на південь, в Ілівський ліс, де зустрілися з 
кущовим Степаном Янкевичем – «Круком» 
(1921 р. н., м. Миколаїв) та повстанцями 
«Борисом», «Івасем», «Ромком» і «Шахтар-
ським». Оскільки «Шахтарський» повідомив, 
що в околицях Ілова також почалася облава, 
повстанці вирішили піти у Прийменський ліс.

Увечері 2 травня на лісовій дорозі Розділ – 
Дуброва – Стільсько група підпільників, яких 
вів І. Шух – «Вихор», натрапила на засідку 
оперативно-військової групи Миколаївського 
райвідділу МГБ на чолі зі старшим оперупов-
новаженим капітаном Волинцем і старшим 
військового наряду від 6 стрілецької роти 332 
стрілецького полку внутрішніх військ сер-
жантом Кісельовим. Облавники автоматною 
чергою вбили «Вихора», тіло якого згодом за-
брали на опізнання.

Оскільки настала ніч, решті повстанців 
вдалося врятуватися. Розділившись на кіль-
ка груп, вони розійшлися в різних напрям-
ках. Повстанець «Івась» провів «Цьвочка» у 
с. Берездівці, де вони перебули всю операцію 
в криївці на господарстві Дмитра Горбіля, 
донька якого – Франка – була нареченою «Іва-
ся». За спогадами С. Янкевича, «Івась» навіть 
не знав, наскільки високий пост у підпіллі за-
ймав О. Дяків – «Цьвочок». 

«Шахтарський» і «Ясінь» заховалися у 
невеликій криївці в Ілівському лісі. Увечері 
3 травня до них прийшли за продуктами по-
встанці «Бомба», «Борис», «Крук» та «Кучер» 
і повідомили, що «Явір», «Іскра», «Осип», 
«Остап» і ще троє підпільників перебувають 
у криївці неподалік. «Борис» і «Кучер» взяли 
мішок сухарів і пішли, а «Бомба» і «Крук» за-
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лишилися. Наступного дня «Шахтарський», 
«Бомба», «Крук» і «Ясінь» перейшли в іншу 
криївку, в якій перебували приблизно 4-5 днів, 
аж поки не закінчилася облава. Після цього 
«Крук» і «Шахтарський» пішли до криївки, де 
переховувалися «Явір» з друзями. Поблизу і 
всередині неї вони побачили сліди недавнього 
бою. Трупів підпільників не було, бо облавни-
ки забрали їх зі собою для упізнання.

В ході цієї військової операції емгебистам 
вдалося виявити в Ілівському лісі ще одну 
криївку, в якій перебувало двоє підпільників. 
На пропозицію здатися вони відповіли авто-
матним вогнем. Тоді їх закидали гранатами. 
На жаль, досі не вдалося встановити їхніх 
імен, прізвищ та псевдонімів.

Таким чином, протягом військової опе-
рації з 2 по 8 травня 1950 р. було вбито 11 
повстанців, а одного – Мирона Гельнера – 
«Остапа» – захоплено живим. Після тривало-
го слідства його за вироком військового три-
буналу, засідання якого проходило у Стрию, 
28 жовтня 1951 р. було засуджено до смертної 
кари. Вирок виконано цього ж дня. 

У вбитих підпільників вилучено 4 автома-
ти ППШ, 1 автомат іноземного зразка, який 
належав «Явору», 1 самозарядну гвинтівку 
СВТ, 1 російський карабін, 6 пістолетів різ-
них систем, кілька сотень набоїв і підпільну 
літературу.

Зараз можна висловлювати різні припу-
щення, чому облавникам вдалося виявити 
криївку – від її поганого маскування до дій 
агентури чи сліпого випадку. Свою версію 
висунув С. Янкевич. «Явір» через тривале 
перебування у підпіллі мав задавнену хво-
робу легень і тому йому важко було дихати в 
криївці, де в ніч з 3 на 4 травня було аж 8 під-
пільників. Перебуваючи в криївках, він нама-
гався хоч трохи привідкрити віко для доступу 
повітря. Можливо, що вхід у криївку був від-
критий чи привідкритий, що дало можливість 
облавникам її виявити.

Перебувши облаву в с. Берездівці, О. Дя-
ків перейшов на Яворівщину, де вже 23 трав-
ня 1950р. у лісі біля с. Добростани святкував 
з місцевими підпільниками День героїв. Там 

же він і загинув у великій облаві МГБ в кінці 
листопада 1950 р. 

Іван Яримович – «Ясінь» перебував у під-
піллі до кінця 1950 р., займав пост кущового. 
17 грудня він разом з І. Івахівим – «Івасем» 
та Дмитром Кречковським – «Дорошем» пе-
ребували у криївці на господарстві Горбіля 
у с. Берездівці. Внаслідок зради о 23:00 хату 
блокували оперативники і після тривалих по-
шуків виявили ретельно замасковану криївку. 
Зав’язалася сутичка, під час якої «Дорош» та 
«Івась» зуміли прорватися, Франка Горбіль 
(1928 р.н.) загинула, а Михайлину Іваницьку 
та «Ясіня» захоплено живими. Після трива-
лого слідства його за вироком Військового 
трибуналу Прикарпатського військового ок-
ругу 18-19 грудня 1951 р. засудили до смерт-
ної кари. Вирок виконано 19 березня 1952 р. 
у м. Дрогобич.

Степан Янкевич – «Крук» перебував у під-
піллі в боївці Михайла Гнатіва-«Скорого» до 
16 серпня 1955 р., коли під час бою у с. Басів-
ка контуженим потрапив до рук ворога. Засу-
джений на 25 років таборів, відбув повністю 
термін ув’язнення. Помер 1 березня 1999 р. 
року у Миколаєві.

Іван Івахів – «Івась» у червні 1953 р. був 
заарештований МГБ, погодився на співпрацю 
і повернувся в підпілля в групу «Скорого» 
із завданням вбити всіх її учасників. Проте 
повстанцям вдалося викрити наміри чекістів, 
а «Івась» був страчений в лісі біля с. Товщів.

20 червня 1953 р. був заарештований і 
Дмитро Кречковський – «Дорош», проте 
йому вдалося втекти з Миколаївського рай-
відділу МГБ 7 вересня 1953 р. Усвідомлюю-
чи, що після арешту повертатися в підпілля 
йому небезпечно, переховувався самостійно, 
а 28 жовтня того ж року явився з повинною… 

Історія виявляє нам дивовижні прикла-
ди самозречення, мужності і незламності в 
боротьбі за незалежність України. Важливо 
знайти інформацію про кожного, хто боровся, 
хто загинув, хто вижив і по кому пройшлася 
комуністична репресивна машина, не дати 
непам’яті забрати імена тих, хто боровся за 
Українську Державу.
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Рис. 1. Зброя, вилучена під час військово-чекістської операції
з пошуку «Явора» і «Кірама». Миколаївщина, початок травня 1950 р.

Fig. 1. Weapon withdrawn during military-CheKa operation,
searching for «Javir» and «Kiram». Mykolaiv district, beginning of May 1950

Рис. 2. Микола Мельничин – «Кірам».
Посмертне фото

Fig. 2. MykolaMelnychyn – «Kiram».
Post-mortem photo

Рис. 3. Іван Федів – «Іскра»
Fig. 3. Ivan Fediv – «Iskra»
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Рис. 5. Карта військово-чекістської операції з пошуку «Явора» і «Кірама».
Миколаївщина, початок травня 1950 р.

Fig. 5. Map of military-CheKa operation, searching for «Javir» and «Kiram».
Mykolaiv district, beginning of May 1950

Рис. 4. Пор. Іван Паньків – 
«Явір». Посмертне фото.

3 травня 1950 р.
Fig. 4. Ivan Pan’kiv – «Javir».

Post-mortem photo.
3 of May 1950

Рис. 6. Ст. бул. Михайло Пілан – 
«Осип». Посмертне фото.

3 травня 1950 р.
Fig. 6. Mykhailo Pilan – «Osyp».

Post-mortem photo.
3 of May 1950

Рис. 7. Ст. бул. Михайло Пілан 
(справа) – «Осип» і «Петро». 
Не пізніше 3 травня 1950 р.
Fig. 7. Mykhailo Pilan (from

the right) – «Osyp» and «Petro».
Not later than 3 of May 1950
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Одним із найважливіших завдань сучас-
ності є повернення з небуття духовних над-
бань мудрих предків, прилучення молоді до 
самобутньої культури рідного народу. Засобом 
виховання підростаючого покоління в про-
цесі навернення до культурної спадщини, за-
гальнолюдських цінностей, їх збереження та 
примноження може слугувати музей, зокрема 
шкільний, створений самими учнями. Як лан-
цюжок між минулим та майбутнім, він повинен 
відіграти важливу роль у формуванні націо-
нальної свідомості, викликати потребу в юних 
українців мати у своєму гардеробі одяг, оздо-
блений вишивкою, бажання заспівати пісню, 
що навчила мати чи бабуся, знати звичаї, тра-
диції, які свято оберігалися в родинах, обрати 
найулюбленіше місце у своєму селі, дізнатися, 
які таємниці береже цей куточок, намагатися 
пізнати красу і багатство рідного краю, пиша-
тися тими, хто творив чи оберігав це, прагнути 
примножити їх, мати відвагу поставити перед 
собою запитання: «Де бере початок наша істо-
рія?», – навчитися шукати відповідь.

Створення музеїв всіляко підтримувало-
ся, заохочувалося Департаментами освіти і 
культури, зокрема Львівським обласним цен-
тром краєзнавства (М. Набитович, директор) 
та відділом пам’ятко-охоронної роботи кому-
нального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський історичний музей» (Л. Перейма, 
завідувач відділу). У збірнику «Громадські 
музеї Львівщини» зроблено запис, що Стіль-
ський етнографічний музей був створений з 
ініціативи Фацієвич І., заступника директора 
з навчально-виховної роботи Стільської се-
редньої школи, учителя української мови, лі-
тератури та групи творчих педагогів: Гринь-
ців Л., Сарабін Ч., Говдун Л.

У цей час у Стільську працювала архео-
логічна експедиція на чолі з молодим ученим 

Орестом Корчинським. Учнів старших класів 
запрошували брати участь у розкопках. Екс-
понати дуже часто приносив до школи сам 
Орест Мирославович чи аспірант Михайло 
Филипчук. Знахідками надзвичайно захо-
плювалися школярі. Про побачене розпові-
дали дома, а на наступний день переказували 
почуті від батьків легенди, захопливі історії 
про створення міста на горі над церквою, про 
підземні лабіринти, про портову ріку, по якій 
ходили кораблі, про залізну браму, золоті во-
рота, білу дорогу, греблю. Учителі історії, ге-
ографії, літератури, народознавства сміливо 
використовували цікавинки на уроках. Учні 
порівнювали ключницю Химу із Франковою 
Мирославою із повісті «Захар Беркут». На 
уроках мови складали казки, оповідання, в 
яких шукали золоту колиску, рятували дво-
річного спадкоємця княжого престолу, знахо-
дили скарби забутої держави і, не задумую-
чись, кидалися в уявлений бій, щоб врятувати 
місто від загарбників. Було зібрано багато то-
понімів, які ми згодом оформили у саморобну 
збірочку під назвою «Де бере початок наша 
історія?». Згодом учні почали приносити й 
старовинні пісні-балади, стрілецькі, повстан-
ські пісні, колядки, щедрівки, віншування, а 
потім і цілі історії про відважних борців за 
незалежність, про колядників, які піддавали-
ся переслідуванням та навіть арешту. Багато 
учнів почали приносити одяг, у якому шлю-
бували їхні бабусі, строї, у яких колядували, 
щедрували, посівали, а потім – і речі побуту, 
знаряддя праці.

Зрозуміло, що у школі приміщення для 
музею не було, тому я експонати розмістила 
в кабінеті української мови. Учні, вивчаючи 
лексику, архаїзми, історизми, діалектні слова, 
знайомилися із назвами експонатів, складали 
саморобні словнички. На кінець року колек-

УДК 069:39] (477.83-22) (091)
Іванна ФАЦІЄВИЧ 

Стільський етнографічний музей
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ція нараховувала 265 експонатів. Найактив-
нішими членами гуртка «Пошук» були Галя 
Попович, Уляна Овсяник, Ігор Федорощак, 
Ліля Білявська, Роман Фацієвич. Діти самі 
організували змагання, хто більше принесе 
старовинних речей. Їх естафету підхопили 
Віталій Михайлишин, Яценко Василь, Говдун 
Уляна, Гладка Оля. З початком навчального 
року музей перебрався у шкільне фойє. Не-
вдовзі експонатам і тут було тісно. Директор 
виділив три кімнати у приміщенні пришкіль-
ного інтернату. Тут ми і зареєстрували музей.

Експозиція музею складається з таких 
розділів:
1. Історія села. Стільський град у сиву дав-
нину.

2. Етнографія і побут краю.
3. Життя і творчість художниці-вишиваль-
ниці. Марії Ільківни Сюсько.

4. Інтер’єр галицької хати кінця ХІХ ст.

Хоча чисельність експонатів І розділу 
найменша, та цій експозиції відведено най-
більше місця. Саме тут юні екскурсоводи 
розповідають про історію села за легендами 
та переказами, тут за фотографіями з архіву 
О. Корчинського проводять заочні мандрівки 
Стільським городищем із зупинками «Обо-
ронний вал», «Біла дорога» , «Слов’янське 
житло», «Піч-кам’янка», створюють наукові 
міні-проекти, опираючись на дослідження 
О. Корчинського, М. Филипчука, Л. Войтови-
ча.

Учні школи, користуючись матеріалами 
музею, брали участь у конкурсах «Сто чудес 
України», «Мальовнича Україна», конкур-
сі ім. Мілени Рудницької із проектами «Моє 
рідне село» і займали призові місця:

Борщинський Ігор – І місце на районному 
рівні;

Фацієвич Оксана – І місце на обласному 
рівні;

Гринишин Іванна – І місце на обласному 
рівні.

Минулого року група школярів 9 кл. під 
керівництвом Левицького Ю., Брагіної Т.

із фільмом «Де бере початок наша істо-
рія?» вибороли І місце в обласному конкурсі 
«Моя маленька батьківщина – душі потіха 
і розрада».

У цьому році команда десятикласників 
«Білі хорвати» бере участь у Всеукраїнсько-
му конкурсі «ПрофіКемп». Діти вивчають 
історію свого краю, знімають відеофільми, 
ролики про цікаві місця, реклами. Самі пі-
знають, опрацьовують знайдений матеріал, 
узагальнюють і створюють проекти. За допо-
могою інтернету матеріали поширюють в ме-
режі, тим самим прославляючи свою малень-
ку батьківщину.

Оглядова екскурсія, травень 2018 року. 
Команда учнів 10 класу готується до участі у 
конкурсі «Профі Кемп».

Майстер-клас із створення сувенірної про-
дукції для участі у конкурсі «ПрофіКемп». 
Керівник проекту Фацієвич І.

Команда ПрофіКемп Стільського НВК 
«Білі хорвати» ознайомилася з історією ка-
плички у селі Стільсько, яка збудована на 
проектом Михайла Рожка за зразком давніх 
слов’янських храмів.

Ю. Левицький – учитель образотворчого 
мистецтва, член ради музею, відтворив на 
стіні малюнок «Стільський град». Біля нього 
найдовше затримуються екскурсанти, нама-
гаючись зрозуміти, де в’їзд у місто, де його 
центральна частина – Дитинець, де вежі, тор-
гова площа, Химина долина. Найкраще вид-
но план розташування міста на макеті «План 
Стільського городища», недавно подаровано-
му музею.

Другий розділ експозиції має такі вітрини:
1. Знаряддя праці.
2. Жіночий та чоловічий одяг поч. ХХ ст.
3. Вишивка у хаті.
Перша вітрина наповнена десятками екс-

понатів, що є свідками розвитку різних реме-
сел і промислу у Стільську та навколишніх 
селах. Зокрема, кравецькі, шевські, ткацькі, 
столярські, теслярські, бондарські, кушнір-
ські та інші інструменти. А по сусідству – 
прядки, кужелі, веретена, щітки, гребінки, 
човники тощо. У музеї зібрано знаряддя 
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праці хліборобів, а поряд – снопик пшениці. 
Окрему вітрину займає хатнє начиння: гли-
няний посуд, кацюби, лопати для випікан-
ня хліба, решета, а ще праники, магівниці, 
рублі, желізка, старовинні лопати, ліхтарі. 
Особливе місце займають жорна, не обов’яз-
ково тому, що їх важко перемістити, а тому, 
що всі хочуть на них поглянути, доторкнути-
ся, Це ж вони рятували від голоду у воєнні 
та післявоєнні роки.

Серед жіночого вбрання вирізняється ве-
сільна жіноча сорочка. Візерунком із фіалок 
та барвінку оздоблений комірець і манжети. 
Вишити сорочка гладдю. Переважають чер-
воний, зелений і синій кольори. Комірець об-
рамлений мережкою. Є короткі сорочки, блуз-
ки на «гестку». Вишиті гладдю, хрестиком і 
ланцюжком. Спідниці – здебільшого шалян-
ки. Тканина американського і польського ви-
робництва. Та є спідниці, пошиті із лляного 
домотканого полотна, оздоблені вишивкою. 
Корсети короткі, дитячі і дівочі,оздоблені ви-
шивкою та бісером. Запаски вишиті на лля-
ному домотканому та фабричному полотні. 
Узор може повторюватися той, що на сороч-
ці – віночок, а може геометричний.

Чоловічі сорочки мало чим відрізняються 
від тих, які носять сьогодні: вишиті хрести-
ком, кольори – червоний і чорний, червоний, 
зелений, жовтий. Хустки оздоблені гілкою на 
3 квітки по кутах, вишиті гладдю. Або – в од-
ному кольорі з тканиною, краї оздоблені то-
роками.

Та найбільшим розмаїттям вирізняється 
вітрина із рушниками, серед яких привертає 
увагу весільний рушник «Родинне дерево». 
Із тим рушником пов’язують легенду про бо-
гиню Макошу, яка є покровителькою жінок, 
матерів, дітей, усієї природи, що гине і заново 
відроджується. У богині на візерунку 3 пари 
рук. Одну пару (колосочки жовто-багряного 
кольору), вона підняла вгору, наче молиться 
до батька всесвіту – Сонця. Сонце зображене 
як зірочка. Другою парою рук (зелені листоч-
ки) богиня показує на землю (барвиста гілка). 
Сонячні промені впадуть на землю – природа 
воскресне. Третю пару рук (чорні листочки) 

богиня поставила на пояс, ніби промовляючи: 
«Я володарка землі, я ваша покровителька!».

А на грудях – троянда, як дитя біля мате-
ринського серця. Це синівське начало. Леген-
да ця є співзвучною із легендою про печеру у 
сусідньому селі Ілів. 

Рушник «Родинне дерево». Печера 
«Рожениця»у с. Ілів.

Заслуговують на увагу і великі рушни-
ки-доріжки на домотканому лляному полотні. 
Стоячи на них, очевидно, молода пара прися-
гала у подружній вірності. На рушниках ви-
шиті букетики квітів, суцільна лінія життя – у 
барвистих розгалуженнях, а посередині – ві-
нок із короною, яку надівають у церкві.

До розділу «Інтер’єр галицької хати» на-
лежить 2 старовинні скрині, люстерко, ста-
ровинні музичні інструменти, 2 вишиті ки-
лимки, 1 тканий килимок, 2 верета, 3 вишиті 
півперечки на двері, пошевки, оздоблені ви-
шивкою і мережкою, на подушки, дерев’яне 
ліжко, колиска, сплетена з верболозу, радіо і, 
звичайно, образи. 2 образи мальовані «Ісус 
Христос» і «Діва Марія», подаровані роди-
ною Яценків, образ Ісуса Христа у виробле-
ній гіпсовій рамці також мальований – від 
родини Сарабін. Є образи фотографовані, 
це початок ХХ ст. Цікавий за сюжетом об-
раз «Суд Божий». Є 2 вишиті образи «Ісус 
Христос» і «Матір Божа» стоять на хмарах 
у сяйві зірок.

У музеї є постійно-діючі виставки вели-
кодніх та різдвяних атрибутів: кошики з пи-
санками, великодні святкові рушнички, до-
ріжки, дідухи, саморобні ялинкові прикраси, 
павучки, дерев’яні ялинки, шопки, костюми 
колядників. Працюють майстер-класи.

У 1995 році родина Сюськів подарувала 
музею портрети українських письменників 
та громадських діячів, вишиті хрестиком та 
на півхрестиком «Ольга Кобилянська», «Леся 
Українка», «Тарас Шевченко», «Марко Вов-
чок», Іван Франко», «Микола Устиянович» 
та картину «Кобзар на кручі». Марія Іванівна 
попри інші пропозиції заповіла, щоб картини 
зберігалися у рідному селі.
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Музей – центр наукової, культурно-освіт-

ньої роботи школи та села. Рада музею (Фа-
цієвич І. Б., Говдун Л., Сарабін Ч., Левиць-
кий Ю., Гриньців Л.) є активними членами 
творчої групи, що працює над реалізацією 
навчально-методичної проблеми «Викори-

стання елементів народознавства на уроках 
та в позакласній роботі. 

Учителі початкових класів Стільського 
НВК разом із керівником музею готують про-
ект «Стежками Стільського града».

Фото 1. Фрагмент Стільського етнографічного музею у школі
Photo 1. Fragment of school ethnographic museum in Stilske

Фото 2. Знаряддя праці, речі побуту ХІХ–ХХ ст.
Photo 2. Tools and ware of common usage of XIX–XX centuries
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Фото 3. Майстер-клас із створення сувенірної продукції для участі у конкурсі
«ПрофіКемп». Керівник проекту Фацієвич І. Б.

Photo 3. Master-class of making of souvenirs for participation in «Profi Camp» competition.
Head of the project Facievych I. B.

Фото 4. Речі побуту, знаряддя праці селян
Photo 4. Tools and ware of common usage of villagers
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Фото 5. Українські строї, які носили у Стільську в ХІХ–ХХ ст.
Photo 5. Ukrainian clothes worn in Stilske in XIX–XX centuries

Фото 6. Учителі початкових класів Стільського НВК разом із керівником музею
готують проект “Стежками Стільського града”

Photo 6. Teachers of primary classes of Stilske education-accomplishment complex
together with the head of the museum during work on the project “By the paths of Stilskyi grad”
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В середині 90-х років в Новому Роздолі 
група ентузіастів на чолі з Любою Михайлів-
ною Худяк створила фольклорний коллектив 
«Джерело». Так, на фолькльорній карті Львів-
щини з’явився ще один автентичний осере-
док збирання, відтворення та дослідження 
пісенної спадщини. Ведучи мову про фоль-
клор Львівщини, його побутування та роз-
виток, слід робити акцент на його сталості. 
Сотворений бо він, насамперед і перш за все, 
корінним, автохтонним населенням. Одначе 
людській спільноті завжди були властиві мі-
граційні процеси, і це не могло не відбитися 
на стані фольклору, на долученні до місцево-
го фольклорного матеріалу «привозного». За 
певних умов оті окремішні елементи чужого, 
привозного органічно впліталися, здійсню-
ючи при тому позитивний вплив, за інших 
умов безслідно зникали. На цих моментах 
слушно наголошував відомий львівський вче-
ний-франкознавець і фольклорист, професор 
ЛНУ ім. І. Франка Іван Денисюк, аналізуючи 
фольклористичні концепції М. Грушевського 
та І. Франка у книзі «Невичерпність атома», 
що побачила світ 2001 року: «Теоретично 
Франко розробив співвідношення автохтон-
ного і запозиченого («привозного») елемен-
тів..., вважаючи, що в художній творчості 
національне превалює над інтернаціональ-
ним, бо ж і запозичене підлягає трансфор-
мації на національному ґрунті» [Денисюк, 
2001, с. 206]. Отже, сталість на національно-
му ґрунті з відображенням суспільних реалій 
відповідного часу чи й епохи на тлі активних 
міграційних процесів. Про впливи сьогочас-
них засобів масової комунікації – теле-раді-
оефіру, а на додачу – вселенської мережі-па-
вутини інтернету, годі говорити. Ці впливи 
не додають можливостей існуванню фоль-
клору, радше навпаки. Фольклорна традиція 
упродовж останніх десятиріч була в хиткому 

становищі. Вертаючись до стану теперішніх 
суспільно-економічних процесів, доводиться 
зізнатися самим собі, що вона, фольклорна 
традиція, зависла над прірвою. Найнеобхідні-
шою умовою існування фольклору було сіль-
ське середовище. На превеликий жаль, села 
вимирають, щороку в Україні їх стає менше і 
менше, а отже, скорочується ареал існування 
фольклору. Щоб зберегти його, треба подба-
ти про село. Як писала доктор мистецтвоз-
навства, відома вчена – фольклорист Софія 
Грица: «Де його вже немає (сільського сере-
довища – В.К.), і фольклор зникає як при-
родна субстанція» [Грица, 2000, с. 20–22]. Ця 
думка-пересторога прозвучала ще наприкінці 
минулого століття. Сіл, хоч і непомітно, стає 
менше, усі ми тому є свідками. І тому основ-
на увага має бути прикута до фольклорних за-
кутків Львівщини з тим, аби встигнути зафік-
сувати відповідний матеріал, що становить 
інтерес з точки зору фольклористики.

На Львівщині найцікавішою етнографіч-
ною зоною в цьому відношенні була і є Бой-
ківщина. Дослідження науковців свідчать 
про те, що кінець XVIII – поч. XIX ст. став 
тим періодом, коли остаточно сформувалися 
найхарактерніші риси матеріальної і духов-
ної культури бойків. Вони, живучи у специ-
фічних умовах географічного середовища, 
в значній мірі, саме завдяки цьому фактору, 
змогли «законсервувати», себто зберегти свої 
локальні традиції, які поширювалися в тому 
числі і на їх культуру. Загальновідомо, що ті 
чи інші прояви культури (стосовно фолькло-
ру – насамперед) проростають з умов буття 
народу, тої чи іншої його часточки: чи то гуцу-
лів, чи лемків, чи бойків. Протягом століть у 
останніх сформувалися свої характерні риси 
ведення господарства, традиції побуту і сво-
єї культури, сформувався і музичний інстру-
ментарій, виробилися закономірності функці-
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онування народного музичного та пісенного 
виконавства і чи не найголовніше – особли-
вості місцевої говірки, а відтак – і зразки ус-
нопоетичної народної творчості. Зрозуміло, 
що усе це, в більшій чи меншій мірі, властиво 
населенню Яворівщини, і жителям Малого 
Полісся та Опілля, які локально входять до 
складу Львівщини.

Проте, саме бойки з-поміж них усіх від-
значилися певною своєрідністю і, можливо, 
чи ненайдовше зуміли зберегти характерні 
особливості свого музикування та піснеспі-
ву. Мабуть, чи не завдяки своєму специфіч-
ному гірському розселенню, яке не сприяло 
проникненню інородного творчого матеріалу, 
виробилася своя автохтонна землеробська і 
пастуша культура, багата народна архітекту-
ра, промисли, пісенність та народний інстру-
ментарій: скрипка, пищавка (сопілка), дрим-
ба, бас (басок) – три- та двострунні, бубон, 
цимбали, трембіта, решітка, ріг (три типи: 
великі, середні та малі), свирівка (різновид 
безсвисткової відкритої флейти – в гуцулів 
«фрілка», «фрела». «флоєра») та джоломой-
ка – вид невеликого (20–25 см) дерев’яного 
ріжка з шістьма отворами, випнутим догори 
розтрубом.

До певної міри естетичну й художню 
функцію на Бойківщині, зрештою, як і в ін-
ших етнографічних зонах Львівщини, віді-
гравали також і саморобні іграшкові музичні 
інструменти. Поряд із саморобними і різно-
манітними шумовими дитячими звуковими 
знаряддями (іграшкові «пищавки», скри-
почки – «гуслята»), «калатала» і «деркачі» 
(«тарахкала»), використовувані в минулому 
на страсний четвер, в іграх малечі навколо 
церкви та у дитячих забавах, застосовува-
лись музичні іграшки, які купували на місь-
ких ринках під час свят і ярмарків. Це були 
вироби народних умільців із глини й дерева: 
«пижки», «пищики», «когутики», яскраво 
орнаментовані дерев’яні сопілочки, а та-
кож ще простіші дитячі свищики і пищавки 
із кори вільхи, верби, лози, із стебла жита і 
трав, листків та кори берези тощо. Як зазна-
чає фольклорист М. Хай: «всі музичні інстру-

менти – іграшки відігравали помітну роль ... 
в заохоченні малюків до музичної практики» 
[Хай, 1988, с. 21-29]. Хтось з часом оту невин-
ну дитячу практику полишав, для когось вона 
ставала основою його наступної пожиттєвої 
діяльності, розвиваючи перші дитячі навики 
у вправність цимбаліста, скрипаля. Окремі з 
таких самоуків згодом ставали знаними му-
зиками, увібравши перед цим, можливо на ін-
туїтивному підсвідомому рівні, основи місце-
вого музикування від старших, досвідчених, 
від навколишнього світу, перепустивши через 
особистісне світовідчуття. В такий чи подіб-
ний спосіб проростали по Львівщині та її те-
ренах талановиті музики-самоуки: скрипалі, 
цимбалісти, сопілкарі Василь і Павло Ігна-
тищі, Павло Файкун на Турківщині, Микола 
і Павло Павлучкович на Сколівщині. Образ 
народного музики - професіонала В.Ігнати-
ща увібрав у себе найхарактерніші особли-
вості індивідуального та колективного музи-
кування Бойківщини. Як відзначає відомий 
дослідник народної музики бойків М. Хай, 
«характерні риси виконання В. Ігнатищем 
бойківських коломийок – щирість, безпосе-
редність відтворення звуку, якась по-особли-
вому «світла» і «тепла» мажорність: у мажорі 
виконувались майже всі із записаних коло-
мийкових композицій, мінорною була лише 
одна, використовувана скрипалем у ролі сво-
єрідної сполучної ланки між окремими тема-
тичними побудовами великих коломийкових 
«віночків»[Хай, 1988, с. 21-29].

Василь Ігнатищ, як і його музика-побра-
тим М. Губаль (на превеликий жаль обидва 
уже відійшли у світ інший), став чи ненай-
помітнішою постаттю скрипаля-самоука, що 
у останні десятиліття 20-го століття оспівав 
на скрипці любий серцю бойківський край. 
Автору цих рядків пощастило бути знайомим 
особисто із Василем Івановичем та неодно-
разово спілкуватися, а при тому спостерегти 
найхарактерніші риси його стилю, які вияв-
лялися у високому рівні техніки обох рук, чіт-
кій окресленості метроритміки при тому по-
рівняно невисокому рівні імпровізаційності. 
Водночас йому були властиві послідовна, 
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логічна побудова композицій, плавність ме-
лодики, особлива виразність, наспівність, те-
плота і заглибленість та благородність вико-
нання. У цій характеристиці творчої манери 
скрипаля В. Ігнатища повністю згоджуємося 
із думкою етномузиколога, вихідця з бойків-
ського краю М. Хая. Оті чисто індивідуальні 
риси випливали із м’якості, благородності, до 
певної міри - меланхолійності його вдачі. Не-
високий, кощавий, засмаглий з копою чорно-
го волосся та бистрим точним поглядом він 
ненав’язливо, наче між іншим, вводив слуха-
ча у світ бойківської музики, вимальовуючи 
смичком на струнах своєї улюблениці диво-
вижну красу чарівної землі.

Хист скрипаля Василь Ігнатищ зумів при-
щепити і передати своїм дочкам Василині і 
Лесі, які продовжують фольклорну практику 
батька у складі самобутнього фольклорного 
колективу «БЕСКИД», що його заснував сво-
го часу батько.

Як зазначають фахівці, образ народно-
го музики В. Ігнатища увібрав у себе най-
характерніші особливості індивідуального 
та колективного музикування Бойківщини, 
хоча, опріч нього у цьому краї були і актив-
но музикували чимало інших музик, на твор-
чій манері яких яскраво відбилися основні 
риси їх натури. Зразком може служити образ 
відомого бойківського скрипаля М. Губаля 
із с. Волосянка сусіднього Сколівського ра-
йону. Мужній, вольовий, часом задерикува-
то-запальний, він грав на скрипці натхнен-
но. Часом імпульсивно у своїй виконавській 
фантазії, йому притаманні були творчий 
порив і широка експресія, його композиції 
були тематично дещо одноманітними, проте 
варіаційно доволі розгалуженими. Обидва 
скрипалі були представниками так би мови-
ти народних професійних музик, - їх одноос-
ібний спосіб ведення домашнього господар-
ства підтримувався незначними прибутками 
від гри на весіллях, що було по суті єдиним 
засобом утримання сім’ї.

Проте на Бойківщині були представники 
іншої, не менш характерної та оригінальної, 
аніж народно-професійна, інакше кажучи - ве-

сільна, форми фольклорного інструменталь-
ного музикування. Мається на увазі так зване 
«домашнє», або «хатнє», музикування, «гра», 
як казали, «для слухання», гра «для себе». 
Одним із таких був (бо теж уже покійний) 
М. Клочаник із села Грабівець Сколівського 
району. Простий, скромний та делікатний, він 
був більше прихильний до неколомийкового 
репертуару, натомість віддавав перевагу лад-
канням, колядкам, щедрівкам як зразкам дав-
ніх обрядово-ритуальних жанрів.

Ведучи мову про найхарактерніших скри-
палів гірського краю Львівщини, навколо 
яких формувалися музичні колективи (в на-
роді казали «капели»), варто відзначити, що 
«характерною і наче б перехідною формою 
від сольного виконавства до ансамблевого 
була і є традиція гри у бойків на двох скрип-
ках. Її витоки - у практиці супроводу най-
давніших одноголосних мелодій, що вико-
нувалися на солюючій скрипці вторуванням 
акомпануючої другої скрипки. З розвитком 
двоголосся до цієї, і тепер добре збереженої 
традиції, додалася традиція виконання дво-
голосних інтонацій на двох, яка з часом від-
дала акомпануючу функцію іншим, нескрип-
ковим інструментам.

Як приклад такого музикування – твор-
ча практика подружжя Василя та Ярослави 
Дудинців із с. Комарники, що на Турківщи-
ні, Г. Васіка та М. Куця із с. Лютовисько, що 
на Старосамбірщині. Фахівцям-фольклори-
стам вдалося свого часу спостерегти цю са-
мобутню традицію горян Львівщини. Іншою 
своєрідною традицією музичного виконав-
ства у цьому краї є домінування скрипки як 
провідного мелодичного інструмента над 
підпорядкованими їй іншими супроводжу-
ючими інструментами, які зовсім не беруть 
участі у відтворенні мелодичної функції. Це 
дало підставу вихідцю із Львівщини вчено-
му – фольклористу М. Хаю стверджувати, що 
ця відмінність бойківської інструментальної 
традиції є основною стильовою рисою, що 
найхарактерніше вирізняє її з-поміж інших 
(особливо гуцульської), хронологічно пізні-
ших і технічно «розвинутіших» і ставить у 
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число найдавніших, стилістично найекзотич-
ніших інструментальних традицій України» 
[Хай, 1988, с. 21-29].

Торкнувшись питань музичного інстру-
ментарію та музичного виконавства бой-
ківчан, ми таким чином непомітно перейшли 
до стислого викладу фольклорної ситуації на 
Львівщині. Отож, якщо спробувати схаракте-
ризувати її коротко, то можна стверджувати, 
що вона є нерівною як в межах області, так 
і окремих районах чи регіонах. Десь в біль-
шій мірі розвинуте і побутує народне музи-
кування, десь більше подибуємо вокальні 
зразки фольклору. Десь – одне і друге. Десь 
зберігся і поки що побутує гуртовий спів, 
десь – сольне, індивідуальне виконавство. На 
межі зникнення опинився фольклор словес-
ний. Рідко вдається натрапити його, хіба що 
у формі коломийок, ладканок. І вже геть при-
кра ситуація з фольклором танцювальним. Як 
один з оригінальних його зразків можна наве-
сти пастуший танець «Феся», що його доволі 
вдало відтворювали-реконструювали учасни-
ки дитячого фольклорного гурту «Феся» під 
керівництвом вдумливого педагога керівника 
колективу Ярослави Сокол. Він є композицій-
но викінченим твором з яскраво вираженою 
художньо-виконавською концепцією.

Доволі очевидні відмінності і музич-
но-діалектологічні, що, за Ф. М. Колессою,-
характеризуються такими критеріями як 
ритміка і мелодика пісень, типові звороти, 
співвідношення мажорних і мінорних мело-
дій, наявність або відсутність хроматизмів, 
багатоголосся [Колесса, 1970, с. 352–367]. 
В межах Львівщини відчутні відмінності і 
за музично-виконавським діалектом. Наяв-
ні музично-стильові особливості локальних 
місцевостей гірської та передгірської зони 
Львівщини відрізняються від музично-мов-
них систем низинної частини краю, щоб не 
сказати – відмінні, чи протиставляються. Ма-
ється на увазі протилежна північно-східна 
частина області, що охоплює Сокальський, 
Бродівський, Радехівський, частково Золочів-
ський райони. Відмінності спостерігаються у 

репертуарі, у виконавській манері. І доводить-
ся констатувати, що й інструментарій музич-
ний населення низинної частини Львівщини 
значно відмінний. А часом звужений, бідні-
ший від інструментарію горян. Тут скрипка 
(при тому не роботи приватного майстра, а 
фабрична) доповнюється окрім цимбал, ба-
яном (акордеоном), кларнетом, саксофоном, 
трубою, бубном, решіткою, і скрипці вже не 
належить визначальна роль у веденні мело-
дії. Як правило її доповнюють ті ж цимбали, 
баян, кларнет.

Стан збереженості та побутування фоль-
клору можна характеризувати таким чином. 
Практично в межах усієї Львівщини добре 
зберігається народна обрядовість – календар-
на та родинна. Популярністю користується 
вертепна драма, Маланка. Обжинки, вечор-
ниці, локально – купальське дійство (Горо-
доцький, Жидачівсвький, Золочівський, Ста-
росамбірський райони). Активно побутують 
родинні обряди – весілля, народини, ново-
сілля, похорон. Щодо вокального фольклору, 
знову ж таки добре збереглися і активно по-
бутує календарно-обрядова та родинно-обря-
дова лірика: колядки, щедрівки, гаївки, в ок-
ремих місцевостях – риндзівки (Яворівський 
район) та купальські пісні, а також весільні 
та похоронні пісні та голосіння. Активно 
побутують родинно-побутові пісні – про ко-
хання, родинні взаємини, жартівливі пісні до 
танцю (здебільшого це коломийки), а також 
пісні літературного походження, в тому чис-
лі, романси. Практично виходять, чи вийшли 
з ужитку пісні суспільно-побутові: козацькі, 
чумацькі, ремісничі, рекрутські, солдатські, 
наймитські, емігрантські, заробітчанські. По-
пулярністю на Львівщині користуються і ак-
тивно побутують (особливо це стало помітно 
з настанням незалежності України) пісні жов-
нярські – пісні українських січових стрільців 
та воїнів УПА. Як зразок негероїчного епо-
су побутують пісні-балади. Як не дивно, їх 
частіше можна почути в селах гірської зони 
Львівщини, хоча трапляються випадки їх по-
бутування і в низинних районах – Радехів-
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ський, Жовківський. Думи, історичні пісні, 
билини, пісні-хроніки як зразки героїчного 
епосу практично не натрапляються. Має міс-
це побутування зразків пареміографії - при-
слів’їв, прикмет, приказок, побажань, тостів, 
вітань, загадок, прокльонів, та анекдотів, 
притч, легенд, бувальщин як зразків казко-
вого і неказкового епосу. Прикро, але факт: 
колискова пісня виходить з ужитку. Пісня, на 
якій виростали тисячі поколінь наших кра-
ян, українців. Її як релікт можна ще де-не-
де почути в окремих селах на Бойківщині як 
зразок фольклору для дітей так само, як пе-
стушки, утішки, безконечні казочки. Майже 
зникли з активного життя такі зразки дитячо-
го фольклору як заклички, скоромовки, хоча 
трапляються факти побутування лічилок, 
мирилок. Даний огляд здійснено за схемою, 
запропонованою молодими українськими 
науковцями-фольклористами М. Лановик 
та З. Лановик [Лановик, Лановик, 2005] в 
підручнику для вищих учбових закладів 
«Українська усна народна творчість».

Ті чи інші зразки фольклору при бажанні 
натрапляємо в різних районах Львівщини і не 
обов’язково це має бути якась Богом забута за-
кутина у віддаленому районі. Практика робо-
ти зводить з фактами побутування фольклор-
ного матеріалу в окремих селах приміських 
Городоцького та Пустомитівського районів. 
Активні зусилля і співпраця з працівниками 
Городоцького та Пустомитівського районних 
домів цьому підтвердження. Власне, розу-
міння спільної мети сприяє успіху справи. 
А ще – багатство душі, її доброта.

Добрі люди здебільшого співучі. Бринить 
мелодія із серця, палахкотить у душі, озива-
ючись до навколишнього світу суголоссям 
чистих почуттів. Отакі вони скрізь по Львів-
щині - чи на Бойківщині, чи на Яворівщині, у 
віддаленому селі чи у місті - співучі та добрі. 
Як і в Новому Роздолі. Місті, що звелося зви-
тяжною працею у 50-х роках минулого сто-
ліття навколо потужного сірчаного комбінату. 
Учасники народного фольклорного колекти-
ву «Джерело» попервах стали працівники до-

слідно-механічного заводу «Карпати». Отою 
краплиною, що запала у серця кожного з них 
та спонукала до гуртування стала їх залюбле-
ність у пісню, а організатором і подвижником 
творчої діяльності тодішня заступник дирек-
тора підприємства Любов Михайлівна Худяк. 
Палку прихильність до народного мистецтва 
свого краю пронесла з дитячих літ, коли доля 
звела її із знавцем кобзарського мистецтва, 
вдумливим і вимогливим педагогом та керів-
ником молодіжного колективу бандуристів 
Б. М. Жеплинським.

Перші активні кроки на ниві аматорського 
мистецтва учасники «Джерела» зробили в се-
редині 90-х років. Саме січневого морозного 
дня 1996-го року відбулося моє знайомство 
з колективом. Відзначив про себе багатство 
та особливості репертуару, приємну здорову 
творчу атмосферу, що спонукала до активнос-
ті та пошуку. Наслідком цього стала участь 
«Джерела» в районних, обласних та всеукра-
їнських фольклорних заходах. Відтак, мною, 
як автором, на обласному радіо було підготов-
лено і вийшло в ефір три музичні програми, 
побудовані виключно на фольклорному мате-
ріалі колективу з Нового Роздолу. Його учас-
ники, а це – Оксана Піпенко, Марія Герса, 
Микола Андрусишин, Андрій Лютий, Василь 
і Михайло Чутко, Ігор Олійник, Богдан Герич, 
Катерина Березовська, Ірина Верхолюк, Ма-
рія Михайлюк, Ростислав Гапатин, Оксана 
Люта, Оля Давиденко мають величезне задо-
волення з того, якщо комусь із них вдається 
принести досі нечувану-неспівану ними піс-
ню. Ота їх відданість та завзяття дозволили 
підняти художній рівень та мистецьку само-
бутність колективу і рішенням атестаційної 
комісії у 2003 році колективу було присвоєно 
почесне звання «Народний».

У кожного з них своя доля, та у творчому 
колективі їхня дума, їхня пісня зливаються 
воєдино, вливаючи у серця слухачів почут-
тя любові до прекрасного, до свого краю, до 
України.
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У кожному селі є люди, які люблять укла-
дати вірші, пісні, відтворювати обряди. На-
віть більше, вони своєю творчістю вносять 
нові, сучасні мотиви в те, чи інше дійство і 
обряд продовжує активно жити у переплетін-
ні нового і старого звучання.

Однією із таких творчих людей є Катерина 
Федорівна П’ясецька, яка народилася і живе 
у селі Стільсько. ЇЇ велика любов до рідного 
села виливається у віршах і піснях, у записах 
про давню і не дуже давню історію села.

Ми пропонуємо читачам Збірника укладе-
ний нею, осучаснений обряд вінкоплетіння у 
новому звучанні де є багато пісень та приспі-
вок що належать перу Катерини П’ясецької.

Заходять жінки перед двері хати і співають:
Слава в вашім домі
І мир вашій хаті
Ми прийшли сьогодні
З весіллям вітати.

Ми до вас прибули
До вашої хати
Молодій Наталі
Віночок виплітати. 

Господиня запрошує до хати. Жіночки за-
ходять до хати і сідають за стіл де вже лежить 
барвінок та стоїть кошичок із посвяченим в 
церкві барвінком і стрічками.

Починається вінкоплетіння і жінки співають:
Кличе мати доню: «Ой, доню рідненька,
Сідай си на стільця, моя дорогенька.
Сідай си на стільця та й давай гребінця,
Нехай я заплету косоньку до вінця.

Дівчина сідає на столец чи крісло, мати 
починає заплітати косу і вплітає ленту а 

також приплітає гроші (братові, сестрі),
а жіночки співають:

В хату занесли уже стілець
Заплетіть ми косу, моя мамо,
Аби розчесати під вінець.
Уплетіть у косу ленту, мамо,
Ви для мене все життя взірець
Заплітали косу ще з дитини
А нині йду вже під вінець.
Мамо, ви ж голубка сизокрила
Я вам дуже вдячна за життя
Те, яке ми разом всі прожили
Це наука для мене в майбуття.
Стежечка дівочая скінчилась
І на двох дорога у життя.
Благослови, Боже, вас у парі
На щасливі довгії літа.

Барвінок розкладений на столі, квіти на 
долю по ньому. Ще має бути свячена води-
ця і з барвінку зроблене кропило. У вазочках 
пшениця, цукерки, горішки (великі і малі), 
гривні з копійками.

Жінки співають;
Покропи, матінко, зелен-барвіночок,
Аби з нього сплели долю і віночок.

Мама кропить, потім батько, якщо є дідо, 
бабця, брат, сестра.

Також рідні посипають барвінок пшени-
цею, грошима, цукерками, горішками:

Посипте барвінок пшеницею, пшениченьков,
Щоб була багата доля молоденьких.
Сипте по барвінку цукерки чудові,
Щоби була доля молодих медова.
Покладіть горішків великих, маленьких
Хай доля буде міцна в наших молоденьких.
Хай мати посіє гривні з копійками
Буде легко у житті з благословення мами.

УДК 908:745.93(477.83-22)
Катерина П’ЯСЕЦЬКА

с. Стільське

СУЧАСНІ ЗВИЧАЇ ВІНКОПЛЕТІННЯ В С. СТІЛЬСЬКЕ
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Коли барвінок покроплений, жінки співа-

ють молодій дівчині:
Подай Наталю три листки барвінку,
Щоб сплести віночок на твою голівку.
Ой подай Наталю пучок зелененький,
Щоб стелилась добра доля
   тобі молоденькій.

Молода бере три листки барвінку і подає 
жінці, котра буде виплітати віночок, вітається 
з нею поцілунком. Потім бере пучок барвінку 
і подає тій жінці, котра буде виплітати долю.

Жінки починають виплітати співаючи:
Поможи, Господи, щасливо починати
Віночок і долю виплітати
На щастя, на добру долю,
На довге життя і все у парі.
Благослови, Боже. віночок виплітати
А Пречиста Мати буде нам помогати.

Під час виплітання співають українські 
народні пісні: 

Левадою, долиною дітвора гуде, 
Цвіточки збирає, в китиці вине, 
Для Діви Марії сплетем цей вінок. 
Славися Маріє посеред діток. 
Прийми сей віночок о, Мати Преблага, 
Рукою своєю храни нас від зла, 
Провадь нас ласкаво дорогою життя 
До неба де радість, а смутку нема. 
Левадою, долиною несеться дзвено.
Зі співом пташиним зливається воно. 
То Діви Марії днесь празник святий, 
То спрошує Церква побожних дітей. 

Коло мої хати зацвіли блавати. 
Хтіли мене мати восени віддати. 
А мати хотіли, а я не хотіла. 
Прийшли старостоньки, я їм відповіла: 
Не косіть травичку, бо ще зелененька. 
Не віддавайте, мамо, бо щем молоденька. 
Зачекай сестричко ще не віддавайсі, 
На городі ружа, урви, заквітчайсі. 
На городі ружа та ще барвіночок, 
Подівоч сестричко, ще хоч один рочок. 
Я би сі сестрички ще не віддавала, 
Як би ми сусіди літ не рахували. 

Одна каже – тридцять,
   друга каже – двадцять, 
А мені, по-правді, лише вісімнадцять. 
Сестрички, сестрички, ото сти ми звели, 
Що сти мою косу навіки розплели. 
Як єсти розплели - назад заплетіте, 
Та най я си вийду поміж людські діти. 

Стелися барвінку по брамі по брамі. 
Як то добре жити у рідної мами. 
У рідної мами я встала пізненько. 
Коса розчесана, сорочка біленька. 
А в чужої мами я встала раненько. 
Коса не чесана, сорочка не прана. 
Віддала с ми, мамо, віддала с від себе, 
Казала, що прийдеш відвідати мене. 
Відвідати не прийшла, бо роботу мала. 
Чому с мене, мамо, забувати стала. 
Прийди, моя мамо, прийди, подивися – 
Змарніло личенько, очка засмутилися. 
Засмутились очка, туга на серденьку, 
Чому не приходиш матусю рідненька.

Коли віночок готовий жінки співають:
Ой, впала роса, дрібнесенька, дрібненька
Тай зраділа враз Наталя молоденька,
Як та квіточка додолу ся схиляє
На голівку віночок приміряє.

Віночок готовий! До нього прив’язують 
ленту /полятичку/, кладуть на стіл дві круг-
лих хлібини а поверх них віночок.

Молода сідає на стілець, де покладена по-
душка, на коліна кладе хліб з віночком під 
спів жіночок:

Ой летіла зозуленька понад сад
Та й кликала Наталочку на посад.
А що тобі, зозуленько, до того,
До мого посадоньку любого.
Є у мене батенько до того,
До мого посадоньку любого.
Починають розплітати та чесати косу. 

Першим чеше косу брат, або хлопець з родини: 
Ой гребінця, братику, гребінця
Розчесати косоньку до вінця
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Брат почесав косу, поцілував молоду, а по-

тім чешуть тато, мама, хто ще є в родині, в 
кінці чешуть дружки.

Косу розчесали, підходить тато бере з ко-
лін хліб з віночком благословить 3 рази дочку 
і вивертайте хлібину з віночком на голову, а 
мати з дружками пришпилюють віночок до 
волосся.

Під час цієї церемонії жінки співають:
Розчесали косоньку під кінець,
Заклади її батеньку зелений вінець.
Хай вінок буде на славу дівчині.
Щоб життя плило у парі від нині.

Віночок на голові, тато, мама, дідо, бабця 
сідають рядочком з хлібами в руках, а моло-
дій проводять посад і вона кланяється 3 рази 
кожному:

Стала собі молода перед Господом Богом 
і Матір’ю Божою, перед татом, мамою, дідом, 
бабою і просить, щоб її поблагословили, на 
посад посадили.

Всі відказують:
«Нехай її Бог благословить щастям,
здоров’ям і доброю долею»,
так усі 3 рази.

Потім молода кланяється всім, хто є в хаті, 
а жінки співають:

Ой низенько калинонька хиляє,
А ще нижче Наталочка кланяє.
Розпустила калинонька листочки,
Покотились у Наталі слізоньки.

Молода поклонилась а жінки співають:
Дякуємо щиро, любі господарі,
Дякуєм за вашу доброту.
Та ж у вас сьогодні свято –
Зятя прийняли в хату
І дочка у гарному вінку.
Ви нас запросили, довіру зложили
І ми вдячні будемо завжди.
Вже рушаємо в дорогу.

Будем дякувати Богу,
Що обряд віночка провели.
А вам, молодята, щастя вам багато,
Повно в хаті сміху й дітвори.
Тож лишайтеся здорові,
Живіть в мирі і любові,
І нехай вас Бог благословить.

При відході додому жінки співають:
Слава, слава в вашім домі,
   ми вам всі співаєм
Щастя, радості, здоров’я
    ми вам всім бажаєм.

Приспів:
Хай Ісус, Спаситель наш,
Благословить молодят
Щоб ви в щасті проживали
І горя не знали.

Ми прийшли до вас у хату
   віночок виплітати
І з весіллям всю родину щиро привітати.
Приспів:

Щоб життя ваше буяло, як цвіт на калині,
Щоби було добре жити в нашій Україні.
Приспів:

Щоб достаток ви все мали, Богу ся молили,
Щоби небо було мирне, многа літ прожили. 
Приспів:

Так заведено у селах Миколаївського та 
Жидавського районів, що вінок та долю пле-
туть тільки дівчата та заміжні жінки, які жи-
вуть щасливо у шлюбі, мають дітей, внуків. 
Пані Катерина не плете зараз вінці, не виви-
ває долі, бо овдовіла. Та укладений нею обряд 
вінкоплетінні передала молодшому поколін-
ню і він звучить у весільну пору на кожному 
«Вінку» – Дівич-вечорі.
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До відома читачів хочу зауважити, що пер-
ша частина «Обряду вінкоплетіння» видру-
кувана у першому випуску Збірника, а тут 
подається його продовження. У повному об-
сязі обряд вінкоплетіння активно використо-
вується учасниками народного фольклорного 
ансамблю «Джерело» з міста Нового Роздолу 
Львівської області. Матеріал до обряду зібра-
ний Любою (Ярославою) Худяк у селі Стіль-
сько та навколишніх селах Миколаївського 
району і Марією Михайлюк у селі Облазниця 
та навколішних селах Жидачівського району.

Отже, коли плетіння (шиття) віночка та 
вививання долі підходить до кінця свашки 
співають:

Готовий віночок, готовий. /2 р./
Лагідь же матінко, червоний. /2 р./
Хоч би червоний, хоч би два. /2 р./
Бо то вже дитина не твоя./2 р./
Бо то вже того пана, /2 р./
Кому рученьку дала.
Вчора дала на столі, /2 р./
А завтра на престолі.

У світлицю заходить молодий з дружбами, 
щоби викупити віночок для своєї молодої, в 
якому вона піде до шлюбу. Свашки йому при-
співують:

А ми виплели вінок, тай не знаєм кому,
Як го ніхто не викупит, заберем додому.
Наш віночок бренькоче \2 р.
викупити сі хоче,
Не за маленькі дари \2 р.
за зелені доляри.

Свашки активно торгуються з молодим і 
дружбами, підспівуючи все нові ладканки: 

Ой молодче, ой молодче, що тобі солодше,
А чи мед, чи горівка, а чи файна дівка.
Як не хочеш грошей дати,
   горівки в збанєтку,
То поведеш си до шлюбу, як тоту завитку.

Ой, дружбонько молоденький,
   де тобі дружбити,
Ти не маєш стільки грошей,
   би нам заплатити.
Хоче дружба заплатити та немає звідки,
Бо в кишенях дірочки, нема ні копійки.
А ти, дружбо молоденький,
   не торгуй сі з нами
Так колись сі торгували жиди з міщуками.
Аби дружки не гадали, що ти маєш дулю.
А ти, дружбо молоденький,
   тереби фасолю,
Та помогай молодому, вділи свою долю.
А ти, дружбо молоденький,
   тереби фасолю
Ми ти також заспіваєм,
   ще й виплетем долю.

Коли торг закінчився і віночок викупле-
ний, свашки продовжують переспіви:

Ой, треба нам, треба стільця широкого,
Бо наша молода роду великого.
Роду великого, стану вкраїнського,
Ой, треба нам, треба стільця
    широкого\2р. 

Батько ставить посеред хати стілець, мама 
кладе на нього подушку, а свашки запрошу-
ють молоду:

А де ж тая дівка, що хотіла вінка,
А ви її приведіте,
  та й на стілець посадіте,

УДК 908:[745.93:392.5] (477.83-22)
Любов ХУДЯК

КЗ ЛОР АІКЗ «Стільське городище»

ТРАДИЦІЯ ВЕСІЛЬНОГО ВІНКОПЛЕТІННЯ У С. СТІЛЬСЬКЕ
(ПРОДОВЖЕННЯ)



155ВИПУСК 2
Та й на стілець посадіте,
   русу косу розчешіте,
Русу косу розчешіте
   та й віночок заложіте.
Ой летіли пташечки понад сад,
Кликали молоденьку на посад.
А що то вам, пташечки, до того,
До мого посадоньку любого?
Є у мене батенько (матінка) до того,
До мого посадоньку любого.

Батьки садять молоду на посад, на коліна 
їй кладуть хліб з віночком, а свашки своїм 
співом запрошують рідних до розчісування 
коси.

Першим іде чесати косу брат молодої, а 
якщо немає братів то хлопець або дівчина з 
родини. Брат розплітає косу, а молода не дає 
йому це робити, забираючи косу. Так три 
рази. Розплітаючи косу, брат забирає собі 
стрічку, що була вплетена в косу а також гро-
ші, які теж вплетені у косу. Якщо у молодої 
ще є брати, чи сестри, то в такому разі хто 
чеше косу першим залишає частину грошей 
для всіх інших. Також це стосується похрес-
ників молодої, якщо вони у неї є. 

Свашки також супроводжують це дійство 
співом:

Ой, гребінця братику, гребінця,
Розчесати косоньку до вінця.
Ой мала я косоньку, тай нема,
Вже я свою косоньку продала.

Приїхали зі Львова паничі,
Тай узяли косоньку на бичі.
Як почали косоньку рубати,
То стала молоденька плакати.

Свашки запрошують співом рідних:
Ой гребінця, матінко,
(батеньку, сестронько, бабусю),
гребінця розчесати косоньку до вінця.

Наприкінці запрошують дружечок, які за-
кінчують чесати косу: 

На дворі терен тешуть \2р.\
а в хаті косу чешуть,
На дворі топірцями \2р.\
а в хаті гребінцями,
На дворі тріски скачуть \2р\
а в хаті дружки плачуть,
На дворі дотесують \2р.\
а в хаті дочесують,
На дворі дотесали \2р.\
а в хаті дочесали.

Далі приспівують, жартома:
Не плач, не плач молоденька,
   ти не маєш чого,
Дружка би сі віддавала, немає за кого.
Не плач, не плач молоденька,
   нехай дружка плаче,
Вона би сі віддавала, аж ї серце скаче.
Ой розплели мою косу, розплели, розплели,
Вже би м дала два доляри,
   би назад заплели.
Вже би м дала два доляри,
   тато, мама штири
А би мою русу косу назад заложили.

Батьки удвох, або хтось із них беруть від 
молодої хліб з віночком, хрестять ним молоду 
три рази (молода в цей час теж хреститься) і 
перевертають на голову, щоб віночок ліг на 
волосся. Дружечки поправляють віночок, за-
кріплюють, щоб не впав з голови молодої.

А свашки співають:
Ані з соненька ні з місяченька палає, \2 р.
На молоденькій з барвінку вінок сіяє,\2 р.
А на ню ж бо ся рідний
   батенько взирає,\2 р.
Ой, не взирайся, рідний батеньку, на мене, \2 р.
Не сходила я такого вінка у тебе, \2 р.
То купив мені мій милесенький у Львові, \2 р.
Та й дав за него сто золотників червоних, \2 р.
Та ще й до того пару коників вороних, \2р.
Та й казав: сходи моя миленька здорова \2 р. 

Ой, на ставу, на ставочку.
   качата в рядочку.
Який мамі світ миленький,
   як дочка в віночку.
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Вінок ми сі зеленіє, коса ми сі фає,
Не одному гультяєві серденько сі крає.
Віддаєш мі, моя мамко, за кого я хтіла,
Не буде мі за іншими голова боліла.
За кого я важу, буду бита сім раз на день,
Нікому не скажу.

Свашки запрошують тата і маму молодої, 
бабусів, дідусів сісти в рядочок і взяти у руки 
хліби чи короваї (мають бути круглі чи оваль-
ної форми). 

Зійдися родино, сядьте у рядочок,
Щоб прийняти поклін від своєї дочки,
Прийміть ви той поклін у весільну днину
Та й поблагословіть рідную дитину.

Молода у віночку стає перед своїми рідни-
ми, а свашка, або староста проказує 

За першим разом: стала си молода перед 
Господом Богом, перед Матінкою Божою, пе-
ред своїми рідними татом і мамою, перед ба-
бусями і дідусями, дякує, що її на посад поса-
дили, та просить сердечно і уклінно, щоби її 
благословили під зелений вінець, під золотий 
перстенець до життя подружнього.

Молода кланяється низько своїм рідним 
три рази, підходить до кожного, цілує хліб, 
руку і щоку кожному. А вони проказують: 
«Най тя Бог благословить щастям, здоров’ям 
і доброю долею, і я тя благословляю».

Свашки в цей час співають:
Перший раз, молоденька, перший раз
Поклони сі батеньку до трьох раз,
Не рік тебе батенько годував,
Ніж сі твого поклону (посаду) дочекав.

Свашка, або староста знов проказують:
І за другим разом: стала си молода перед 

Господом Богом, перед Матінкою Божою, 
перед своїми рідними татом і мамою, перед 
бабусями і дідусями, дякує щиро, що її на по-
сад посадили, та просить сердечно і уклінно, 
щоби її благословили під зелений вінець, під 
золотий перстенець до життя подружнього.

Молода кланяється, а свашки співають:
Другий раз молоденька, другий раз
Поклони сі матінці до трьох раз
Не рік тебе матінка годувала,
Ніж сі твого поклону (посаду) дочекала.

Свашка, або староста знов проказують: 
І за третім разом стала си молода перед 

Господом Богом, перед Матінкою Божою, пе-
ред усіма Святими, перед своїми рідними та-
том і мамою, перед бабусями і дідусями, пе-
ред всіма хто прибув на її дівич- вечір, дякує 
що її на посад посадили, та просить сердечно 
і уклінно, щоби її благословили під зелений 
вінець, під золотий перстенець до життя по-
дружнього.

Молода знову кланяється а свашки співають:
Третій раз, молоденька, третій раз
Поклони сі родичам до трьох раз,
Не рік тебе родина годувала
Ніж сі твого поклону (посаду) дочекала. 

Родичі встають, а молода підходить до 
всіх інших, хто присутній на вінкоплетенні, 
кланяється один раз і цілує, а ті її благослов-
ляють. Свашки при тому співають:

Кланяйся молоденька /2 р./
  всій своїй родиноньці,
Всій своїй родиноньці /2 р./
  найменшій дитиноньці.
Похильнеє деревце калина,
  похильна молоденька-дитина,
Низенько калинонька хиляє,
  ще нижче молоденька кланяє.
Ой кланяйся молоденька низько головою
Та щоби сі віддавали дівки за тобою.

По закінченні обряду молода разом з дру-
жками ішла в село по сусідах, родичах запро-
шувати їх на весілля. Свашки випроваджува-
ли її співом: 

У село, молоденька, у село
Та най буде батеньку весело.
У село, молоденька, у село
Та най буде матінці весело.
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Тим часом, батьки молодої запрошували 

всіх присутніх на гостину до вже накритого 
столу. 

Свашки сідаючи до столу приспівують:

А ми молоді жінки, /2 р./ ми хочемо горівки,
А та, що вінок вила,/2 р./ та би горівку пила,
А та, що помогала,/2 р./ та би си погуляла.
Дайте нам руки вмити, /2 р./
   будем горівку пити,
Будем горівку пити, /2 р./
господаря хвалити,
Та ще й господиноньку, /2 р./
за таку файну доньку.

Після закінчення гостини, на якій співа-
ють, жартуючи поучають молодят, свашки 
встають і співають подячну родині молодої:

Встаньмо, свашеньки, підіймімося
Господу Богу поклонімося.
На самий перед Господу Богу,
Господареві, господиноньці
І його милій всій челядоньці,
За хліби поставлені, за пива приношені
Тай за добрую згоду п’єм горілку як воду.

А що нам були столови
   та все нам були тесові
Дякуймо, подякуймо на самий перед
    Господу Богу

Господареві, господиноньці
І його милій всій челядоньці. 
За хліби поставлені, за пива приношені
Тай за добрую згоду п’єм горілку як воду.

А що нам були калачі
  та все нам були пшеничні 
Дякуймо, подякуймо на самий перед
    Господу Богу
Господареві, господиноньці
І його милій всій челядоньці. 
За хліби поставлені, за пива приношені
Тай за добрую згоду п’єм горілку як воду.

А що нам були печені
  та все нам були перчені
Дякуймо, подякуймо на самий перед
    Господу Богу
Господареві, господиноньці
І його милій всій челядоньці. 
За хліби поставлені, за пива приношені
Тай за добрую згоду п’єм горілку як воду.

Життя не стоїть на місці, воно іде далі. 
Відходять у забуття якісь традиції і обряди, 
але ми повинні робити все, щоб віднайти та 
зберегти їх і дати нове життя у нашому зем-
ному бутті та передати це майбутнім поколін-
ням.
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Рис. 1. Весільне фото. На світлині Березюк Євстахія та Доскочинський Михайло. 1951 р.
Fig. 1. Wedding photo. On the picture –Jevstakhia Bereziuk and Mykhailo Doskochynskyi. 1951

Рис. 2. Весільне фото. На світлині Івахів Стефанія та Левик Степан. 1952 р.
Fig. 2. Wedding photo. On the picture – Stafania Ivakhiv and Stepan Levyk. 1952

Рис. 3. Весільне фото. На світлині Доскочинська Люба-Ярослава та Худяк Ярослав. 1970 р.
Fig. 3. Wedding photo. On the picture –Liuba-Jaroslava Doskochynska and Khudiak Jaroslav. 1970
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Рис. 4. Весільне фото. На світлині Сарабін Стефанія та Гринишин Ігор. 1973 р.
Fig. 4. Wedding photo. On the picture –Stephania Sarabin and Igor Grynyshyn. 1973

Рис. 5. Весільне фото. На світлині Хамуляк Ганна та Хамуляк Василь. 1976 р.
Fig. 5. Wedding photo. On the picture – Khamuliak Ganna and Khamuliak Vasyl. 1976
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Володимир Сколоздра
На престолі Стільських храмів 
Службу Божу править час. 
Срібні буки молитовно 
Повклякали біля нас. 
І така панує радість, 
І таке панує щастя! 
Вівці, коні і корови 
П’ють ожинове причастя. 
Лине пісня калинова, 
Йдуть співаючи дівчата. 
У душі панує пісня, 
У душі панує свято! 

Надія Гергет 
Пісня про Стільсько 

Сонечко встає над моїм селом.
Новий день буде з хлібом і теплом,
Ранків тишину будять солов’ї,
Пісню чарівну слухають гаї.

Приспів:
Стольний граде мій, ти в душі моїй
Піснею дзвениш, колосом бриниш
Мрій травневих сад, ночей зорепад,
Стільсько ти моє, рідне, дороге.

На Гайдучину вже прийшла весна.
На заручини з літом поспіша.
На гори руці мріє Божий дім,
Спокій для душі кожен знайде в нім.

Бавляться хмарки над Затіночком,
В’ються там стежки між барвіночком.
Місяць виплива ген-над Козинцем,
Стелиться туман золотим кільцем.

Там Гедзівочка заквітчалася,
В яблуневий цвіт білий вбралася.
На Середині тихий вітерець
Чари майських днів запліта в вінець.

Надія Гергет 
Пісня про Ілів 

Поміж горами, поміж ярами
  в’ється дорога в село. 
Росами вмите, сонцем залите
  Іловом зветься воно. 

Приспів:
Ілове мій, серця напій, 
Сонця тепло, моє село. 

Тут на горбочку всім на видочку
  в зелені церква стара. 
Гай солов’їний, щебет пташиний,
  рідна моя сторона.

Приспів

Річечка в’ється, в вербах сміється,
  жайвір співає вгорі.
Пахнуть садочки, мріють ставочки,
  квітнуть в гаях черешні.

Приспів

Влітку в долині, мов на картині,
   косять траву косарі.
В пахучім світі, в липовім цвіті
  бджоли гудуть та джмелі. 

Приспів 

Вітер повіє, снігом завіє,
  з коменів в’ється димок. 
Зорі грайливі, хмари мрійливі,
  місце легенд та казок. 

Приспів 

УДК 398:908(477.83-22)

ВІРШІ ПРО СТІЛЬСЬКЕ
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В лісі химери, диво-печери,
  турків, татарів сліди. 
Ми пам’ятаєм й радо вертаєм
  з доріг далеких сюди. 

Приспів 

Там, де калина, де черемшина,
  де народилась весна, 
Де жито спіє, нас кличе Ілів,
  рідна моя сторона.

Приспів

Любов Худяк
Стільсько 

Село в долині між горами
Вздовж берега вузенької ріки
Крокує хатами й садами
З століть до нашої доби.

Спливають роки за водою
І люд відходить в небуття,
Село над тихою рікою
Не хоче знати забуття

А хоче всім нам оповісти:
«Колись було я не село.
Було я стольне гарне місто
Повірте, люди, це було.

Вали мене оповивали, 
Що перекопами живуть
Донині разом з буками й дубами,
Ялинами, які на них ростуть».

Немає міста, є лиш згадка,
Й перекази в селі живуть, 
Що Стільськом (а це теж загадка)
Його віддавна всі зовуть.
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ХРОНІКА
УДК 398.332.12

Софія КАСЬКУН
КЗ ЛОР АІКЗ «Стільське городище»

ЧАС НА ПИСАНКИ
Так називалася акція, яка відбулася в За-

повіднику в середині квітня – у Передвели-
кодній час. Працівники Заповідника провели 
серію майстер класів з писання писанок для 
усіх бажаючих. Ідея полягала в тому, що ад-
міністрація Заповідника розміщена на вулиці 
Липинського, 54 у Львові, а це великий адмі-
ністративний будинок, де розташовано офіси 
різних установ та фірм. Щодня сотні людей 
приходять сюди у своїх справах. Ми виріши-
ли провести експеримент і запросили усіх 
бажаючих прийти написати писанку, а заод-
но дізнатися про Заповідник, про його місію, 
функції, про історико-культурні пам’ятки, які 
входять до складу Заповідника.

Оскільки кольорові афіші було розміщено 
в кількох місцях на перехресті внутрішньо 
будинкових стежок, про акцію дізналося ба-
гато людей. Відповідно, багато людей дізна-
лися про існування Заповідника, його лока-
цію та завдання. А майстер-класи виявилися 
корисними і для співробітників Заповідни-
ка – Люба Худяк, Рома Равлів, Андрій Левик 
написали свої найкращі писанки.

Плануємо у 2020 році поїхати з май-
стер-класами до школярів Стільська, Ілова і 
Дуброви.

Фото 1. «Час на писанки». Писанку писала Софійка Яновська
Photo 1. «Time for Easter eggs». Easter egg decorated by Sophia Janovska
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20 березня 2019 р. в приміщенні Мико-
лаївської центральної бібліотеки відбула-
ся презентація збірника «Стільський Град. 
Випуск 1» виданий Комунальним закладом 
ЛОР Адміністрації історико-культурного за-
повідника «Стільське городище». У першо-
му випуску збірника висвітлюються питання 
його створення, правові аспекти діяльності 
заповідників, особливості природно-геогра-
фічного середовища Стільського городища та 
його околиць, опубліковані праці присвячені 
проблемам археології, давньої історії та етно-
графії та матеріали із старих часописів.

Організаторами презентації виступили 
автори та співавтори збірника: в.о директо-
ра Орест Корчинський, заступник директо-
ра Руслан Коропецький, завідуючий відділу 
охорони та популяризації культурної спад-
щини Андрій Левик, науковий працівник 
Любов Худяк, а також працівники заповід-
ника: старший науковий працівник Софія 
Каськун, молодший науковий працівник 
Рома Равлів та завідуючий господарством 
Василь Хамуляк. 

З привітальним словом та лекцією висту-
пив в.о. директора Заповідника к.і.н. Орест 
Корчинський. У своїй розповіді він наголосив 
про важливість вивчення нашої історії, осо-
бливе наукове історичне та культурне значен-
ня Стільського городища, відзначив складний 
і тривалий процес створення заповідника.

Присутніми на презентації були краєзна-
вець Микола Гнатів, голова ГО при Микола-
ївській РДА Олег Держило, художник і диза-
йнер, завідувач музею «Староскварявський 
іконостас ХІV-XVІІІ ст.» Стефан Скіра, ди-
ректорка Миколаївської районної централі-
зованої бібліотечної системи Віра Блискун та 
працівники культури Миколаївського району. 
Вкінці відбулася невеличка дискусія щодо 
Миколаївських печер: місцеві підприємці ма-
ють на меті перетворити туристичний об’єкт 
із давньою історією на піщаний кар’єр.

Цього ж дня «Стільський Град» презенту-
вали в Стільському НВК. На лекції були при-
сутні староста с. Стільсько Андрій Васильков-
ський, директор НВК Ярослав Гриньців, завуч 
Іванна Фацієвич, вчителі та учні Стільського 
НВК. Варто відзначити, що в школі вивчен-
ня історії Стільського городища починається 
на стендах із давніми легендами та віршами. 
Історія, культура, звичаї і традиції рідного села 
тут всебічно вивчаються на уроках історії, 
української мови і літератури, географії. 

Одним із пріоритетних завдань заповідни-
ка є співпраця із місцевим населенням, тому 
поїздка в Миколаївську центральну бібліоте-
ку і Стільський НВК була логічною і резуль-
тативною, адже таким чином популяризу-
ється і прищеплюється, особливо молодому 
поколінню, шана до історії предків її вивчен-
ня та збереження.

УДК 908:904(477.83) (082)]-028
Рома РАВЛІВ 

КЗ ЛОР АІКЗ «Стільське городище»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗБІРНИКА В МИКОЛАЄВІ ТА СТІЛЬСЬКУ
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18 червня 2019 року працівники ІКЗ 
«Стільське городище» відвідали місто 
Жовкву. Жовква є прикладом малого істо-
ричного міста, в якому протягом останніх 
25 років відбуваються активні зміни, ске-
ровані на створення іміджу, другого після 
Львова, центру міського туризму. Місто було 
засноване на архітектурних засадах «міста 
ідеального», його культурний простір тво-
рився протягом чотирьох століть – Жовква є 
живим містом-музеєм під відкритим небом. 
Відвідання туристами міста може виглядати 
як похід до архітектурних споруд, або як пер-
соналізація цих споруд, в яких живуть імена, 
живуть просторові артефакти особистостей, 
котрі творили історію місця. Саме такий спо-
сіб знайомства з містом було вибрано колекти-
вом Заповідника. Важливим чинником такого 
підходу до пізнання культурної спадщини 
міста-фортеці стала екскурсія, проведена за-
відувачкою (2001–2017 рр.) Музею «Жовків-
ський замок» ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького, 
старшою науковою працівницею Заповідника 
Софією Каськун. Екскурсія тривала більше 
чотирьох годин, проте побачити все і почути 
всі жовківські історії за такий час неможли-
во, адже на 27 гектарах заповідної території 
знаходиться більше сорока пам’яток. Насам-
перед, це дерев’яна церква Пресвятої Трій-
ці (1720 р.) – пам’ятка ЮНЕСКО, Церква 
Пресвятого Серця Христового (сер. XVII cт.)
монастиря отців Василіан із розписами 
Юліана Буцманюка, котрий створив яскра-
ву сторінку українського мистецтва періоду 
модерну, синангога (1692–1696 pp.), колиш-
ній католицький костел Успіння Богороди-
ці (1655 р.) монастиря оо. Домініканців та 
головний католицький храм Жовкви – костел 
св. Лаврентія і Станіслава (1606 р.), котрий, 
через його історичне значення, поляки часто 

називають Малим Вавелем. Оглянули також 
ринкову площу, оборонні мури і брами, замок 
і ратушу колись королівського міста. Побаче-
не стало приводом до роздумів про майбутнє 
ІКЗ «Стільське городище».

Протягом останніх десятиліть в Україні 
активізувався туристичний рух. При цьому 
часто роль туризму розглядається як спосіб 
заробляння грошей, наповнення бюджету, 
розвитку інфраструктури послуг, тобто спра-
цьовує чисто економічна складова явища. 
Впливаючи на всі сектори суспільної діяль-
ності, туризм може бути інтегральною скла-
довою стратегій розвитку різних галузей і 
через них впливати на розвиток економіки. В 
туризмі існує достатньо прагматичний підхід 
до регіональних культурних цінностей – вони 
вписуються в контекст, так званого, куль-
турного надбання, весь потенціал культури 
і весь комплекс заходів, використовуваний 
туристами в цьому регіоні, працюють як ту-
ристичні акти. Відбувається спільне викори-
стання культурно-історичного простору тури-
стами разом із місцевим населенням. Жовква 
є яскравим прикладом міського туризму – це 
найближче до Львова місто, яке має культур-
ний потенціал, здатний притягнути туристів. 
Стільське є найближчим до Львова місцем, 
яке може запропонувати декілька туристич-
них маршрутів, котрі можна віднести до сіль-
ського туризму, туризму екологічного. В обох 
випадках важливими є створення культурних 
контекстів, наповнення змістами і подіями, 
тобто культурними продуктами, які розкри-
ють значення Стільська, відродять особливу 
атмосферу цього місця, його дух. Розкриють 
не тільки для гостей, але й для мешканців. І 
над цим треба працювати створюючи куль-
турні події, плануючи нові туристичні марш-
рути, проектуючи музей.

УДК 069.15:94(477.83-22-751)]-057.17
Андрій ЛЕВИК

КЗ ЛОР АІКЗ «Стільське городище»

ЕКСКУРСІЯ ДО МІСТА-МУЗЕЮ ЖОВКВИ
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Фото 1. Колектив Заповідника під час екскурсії до м. Жовкви
Photo 1. Collective of the Reserve during excursion in Zhovkva
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УДК 005.745:904(477.83)
Софія КАСЬКУН

КЗ ЛОР «АІКЗ «Стільське городище»

ПІДСУМКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СТІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ,

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ»
5 вересня, 2019 р. с. Стільське Миколаїв-

ського району на Львівщині відбулася науко-
во-практична конференція «Стільське горо-
дище: проблеми дослідження, актуалізація 
збереження, перспективи музеєфікації».

Наукова конференція носила міждисци-
плінарний характер, участь взяли науковці 
із наукових установ, навчальних закладів, 
музеїв, заповідників. Науковці представляли 
Львівську, Тернопільську, Вінницьку області 
та Республіку Казахстан.

Свою участь в конференції для висвітлен-
ня питань пропонованої тематики заявили:

Марина Рагуліна, к.б.н., Олександр Кузя-
рін, к.б.н., Олег Орлов, к.б.н., Державний 
природознавчий музей НАН України, «При-
родні типи оселищ європейського значення 
на території стільського горбогір’я».

Уляна Борняк, к.г.н, Антоніна Іваніна, 
к.г.м.н, Олександр Костюк, к.г.н., Ярина 
Тузяк, к.г.н., Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка, «Комплексна 
літолого-палеонтологічна характеристика 
неогенових відкладів історико-культурного 
заповідника «Стільське городище».

Роман Берест, д.і.н., Львівський інститут 
економіки і туризму, «Печерні келії середньо-
вічного чернецтва на Прикарпатті».

Вадим Артюх, Львівський музей історії 
релігії, «Дохристиянські культові пам’ятники 
української частини головного європейського 
вододілу».

Ірина Захарчук, Державний істори-
ко-культурний заповідник Буша, Вінницька 
обл., «Печери та печерні комплекси – об’єкти 
культурної спадщини заповідника Буша».

Енлік Абеуова, Єлєна Тушева, Павлодар-
ський державний педагогічний університет, 

м. Павлодар, Республіка Казахстан, «Комп-
лексні дослідження культового об’єкту Конир 
Ауліє».

Володимир Шелеп, Андрій Филипчук, КЗ 
ЛОР АДІКЗ «Давній Пліснеськ», «Аспекти 
охорони культурної спадщини: історико-куль-
турний заповідник «Давній Пліснеськ».

Артем Гощіцький, молодший науковий 
співробітник КЗ ЛОР АДІКЗ «Тустань», «То-
пографічна ситуація навколо Тустані згідно 
давніх карт».

Володимир Добрянський, Чортківський 
краєзнавчий музей Тернопільської обл. «Ар-
хеологічно спелеологічне обстеження урочи-
ща Бердівська стінка поблизу Чорткова».

Організатори наукового заходу висвітлили 
питання, що характеризують проблематику 
поточної роботи КЗ ЛОР АДІКЗ «Стільське 
городище». З доповідями виступили:

Орест Корчинський, к.і.н., «Істори-
ко-культурний заповідник «Стільське городи-
ще»: сьогодення і перспективи»; «Культовий 
комплекс «Диравець» в світоглядній системі 
давньої людини».

Орест Корчинський, к.і.н., Руслан Коро-
пецький, к.і.н., Рома Равлів, Василь Хамуляк, 
Василь Мельник, «Результати археологічних 
досліджень на території історико-культурно-
го заповідника «Стільське городище» у 2016-
2019 рр.». 

Андрій Левик, «Проблеми охорони об’єк-
тів культурної спадщини в умовах децентра-
лізації».

Софія Каськун, «Перспективні можливо-
сті музеєфікації археологічних об’єктів запо-
відника «Стільське городище» в добу цифро-
вих технологій».
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Участь у роботі конференції взяли пред-

ставники Департаменту архітектури та мі-
стобудування – в.о. директора Андрій Рома-
нишин, Мирослава Янушевич, представник 
Фонду управління майном спільної власності 
Мар’яна Петрик, староста с. Стільське Ан-
дрій Васильковський, представники Тростя-
нецької ОТГ – Олександра Дзиндра, Володи-
мир Бабій, краєзнавці Микола Гнатів, Надія 
Гупало, Вікторія Скрипник, Марія Сойко, 
Юрій Гудима, представники ЗМІ, мешканці 
Стільська – загалом 34 учасники.

Для учасників наукової конференції в.о. 
директора КЗ ЛОР АДІКЗ «Стільське горо-
дище» Орест Корчинський провів екскур-
сію об’єктами Заповідника – гості оглянули 
культові печери в м. Миколаїв, мегаліт «Ди-
равець», греблю, панораму Стільського горо-
дища. Екскурсія завершилася інтеграційною 
зустріччю з неформальною розмовою на бе-
резі озера зі стравами місцевої кухні, приго-
тованими працівниками Заповідника.

Рис. 1. Учасники конференції. Екскурсія до миколаївських печер
Fig. 1. Participants of the conference. Excursion to caves near Mykolaiv
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Рис. 2. Учасники конференції. Екскурсія до мегаліту Диравець
Fig. 2. Participants of the conference. Excursion to megalith Dyravets

Рис. 3. Учасники конференції на фоні Стільського городища
Fig. 3. Participants of the conference on the background of Stilske hill-fort
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З часів проголошення незалежності Укра-
їна та Хорватія активно розвивають двосто-
ронню торговельно-економічну ділову та 
культурно-гуманітарну співпрацю. ЇЇ можна 
характеризувати як взаємовигідну і динаміч-
ну із спільною метою та європейською пер-
спективою.

Щодо культурно-гуманітарної співпра-
ці – це мабуть найбільш розвинений і плід-
ний напрямок, адже спорідненість похо-
дження, спільне коріння культур, що сягає 
ранньослов’янських часів помітно відіграє 
свою роль і створюються сприятливі умови 
для взаєморозуміння й поглиблення зв’язків 
між українським і хорватським народами.

За переписом 2001 року в Хорватії прожи-
вало 2 337 українців, які досі зберегли свою 
культурну ідентифікацію з помітною україн-
ською самосвідомістю і активно працюють у 
напрямку збереження та представлення здо-
бутків української культури. Зокрема, зареє-
стровано декілька громадських організацій 
хорватсько-української співпраці та біль-
ше десятка культурно-просвітніх товариств 
української громади.

У хорватському м. Задарі стартувала ініці-
атива «Дні Хорватії у Львові» (головний орга-
нізатор ГО «Українсько-хорватська співпраця 
«Біла Хорватія») і у вересні, вже вшосте, про-
ведено фестиваль, за участі надзвичайного 
та повноважного Посла Республіки Хорватія 
п. Аніки Джамич та голови Львівської ОДА 
Маркіяна Мальського. Гості протягом трьох 
днів мали змогу насолодитись співом акапе-
льного гурту Uzorita (м. Сукошан), творчої 
спілки Nevijana (о. Пашман) та Народного 
ансамблю «Черемош» ЛНУ ім. І. Франка, 
побачити виставку приурочену 950-річчю 
найстарішого на східному узбережжі хорват-

ського міста – Шибеника, яку спеціально для 
фестивалю надав Музей міста та продегусту-
вати традиційні хорватські страви.

22–24 жовтня відбувся ще один україн-
сько-хорватський захід «Дні України у Загре-
бі» головним організатором якого виступила 
Matica Hrvatska – одна з найстаріших куль-
турних установ Хорватії, незалежна неуря-
дова організація, заснована з метою розвитку 
культури Хорватії, яка видає книги та журна-
ли, організовує численні культурні та наукові 
заходи.

Традиційно щорічне свято розпочалося 
покладанням квітів до пам’ятника Т. Г. Шев-
ченку на Українській вулиці в Загребі та 
виступом українських фольклорних і хоре-
ографічних колективів біля Каштану україн-
сько-хорватської дружби.

На наступний день у культурному центрі 
Matici Hrvatskoj відомий львівський архео-
лог, директор заповідника «Стільське городи-
ще» О. М. Корчинський презентував лекцію 
«Stilsko gradište od VIII. Do X. st. u kontekstu 
povijesti i kulture Velike (Bijele) Hrvatske», де 
розказав про свої багатолітні дослідження 
городища у с. Стільсько на Львівщині, його 
наукову історичну та культурну цінність, як 
пам’ятки археології. Окрім того, гості мали 
змогу ознайомитись із лекцією опублікованою 
в буклеті з однойменною назвою, яка була пе-
рекладена на хорватську мову Дарією Павли-
шин. Організаторами заходу були хорватська 
письменниця Бісерка Голес Гласновіч та ко-
лишній посол Хорватії в Україні Джуро Від-
марович, а поважними гостями тимчасовий 
повірений Сергій Горопаха, заступник голо-
ви Товариства хорватсько-української друж-
би, Посол Хорватії в Україні у 1999–2003 рр. 
Мар’ян Комбол, голова товариства «Кобзар» 

УДК 94(477.83-22-751:497.5-25)
Рома Равлів 

КЗ ЛОР АІКЗ «Стільське городище»

УЧАСТЬ ЗАПОВІДНИКА «СТІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ»
У «ДНЯХ УКРАЇНИ» У ЗАГРЕБІ
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Славко Бурда, професор археології Борис 
Гралюк, керівник секції археології і етногра-
фії Matica Hrvatska Лідія Баюк, секретар хор-
ватсько-українського товариства Мірослав 
Кірінчіч, заступник голови Громадської ради 
при Львівській ОДА Василь Ільків, працівни-
ки заповідника «Стільське городище» Андрій 
Левик, Рома Равлів, студентка хорватської 

філології ЛНУ ім. І. Франка Ксенія Попович, 
представники української дипломатичної 
установи та української громади.

24 жовтня у Загребі в міській бібліотеці 
ім. Анте Старчевича відбулася презентація 
книг «Українське відродження» Сергія Бурди 
та «Спогади про життя українців у Хорватії 
та Боснії і Герцеговині» Павла Головчука.

Фото 1. В залі Матиці хорватської під час доповіді О. Корчинського
Photo 1. In the room of Matica hrvatska during lecture of O. Korchynskyi
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Фото 2. Під час доповіді. Зліва направо: проф. Бісерка Голиш-Гласновіч,
проф. Джуро Відмаровіч, Орест Корчинський

Photo 2. During the lecture. From left to the right: prof. Biserka Golysh-Glasnovich,
prof. Dzhuro Vidmarovich, Orest Korchynskyi

Фото 3. Виступ О. Корчинського за участю перекладача проф. Борислава Гралюка
Photo 3. Lecture of O. Korchynskyi with participation of translator prof. Boryslav Graliuk
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Фото 4. На зустрічі з послом Республіки Хорватія в Ірані. Зліва направо:
д-р. Драго Стамбук, Орест Корчинський та проф. Бісерка Голиш-Гласновіч.

Photo 4. During the meeting with ambassador of Republic of Croatia in Iran.
From left to right: Dr. Drago Stambuk, Orest Korchynskyi and prof. Biserka Golysh-Glasnovich

Фото 5. З вступним словом про Стільське городище та його дослідження виступає проф. Лідія Баюк 
Photo 5. With introductory speech about Stilske hill-fort and researches of it reports prof. Lidia Baiuk
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площі міста, в яких відкрито експозиції му-
зею: археологічну «Реґіон Замостя в доісто-
ричні та ранньосередньовічні часи», етногра-
фічну «Народне мистецтво реґіону Замостя» 
та історії міста «Замостя, Замойські та Орди-
нація Замойська 1580-1939» – ця експозиція 
представляє історію Замостя на основі творів 
мистецтва, художніх промислів, архівних до-
кументів та фотографій. У 2013 році музей от-
римав приміщення колишнього офіцерського 
казино, в якому з 2014 р. відкрито Галерею 
скульптури професора Мар’яна Конєчнеґо. 

У 2014 р. було завершено багатолітній 
проект реставрації та пристосування до му-
зейних функцій міських оборонних споруд, 
що реалізовувався за кошти європейських 
грантів. Тут створено Музей зброї Арсенал: в 
історичній порохівні – інтерактивна експози-
ція, в приміщенні арсеналу – виставковий зал 
та експозиція історичної зброї, в куртині обо-
ронного муру експонується важка військова 
техніка. В Арсенелі вміло поєднані наратив, 
історична, візуальна, інтерактивна складові 
логічно вписані в канву історії міста.

Сьогодні Музей Замойський в Замостю – 
це сучасний музейний заклад, відомий і поці-
новуваний не лише в Польщі, а й за кордоном. 
Окрім збирання та опрацювання колекцій, 
організації виставок та освітньої діяльності, 
він займається науковими дослідженнями, 
організовує конференції, опрацьовує та ви-
дає каталоги виставок і досліджень. Важли-
вим аспектом у діяльності музею є постійна 
співпраця з музеями України, результатом 
яких є спільні семінари, науково-дослідні, 
виставкові та редакційні проекти.

Побачити «з середини» роботу такого му-
зейного комплексу, дізнатися особливості но-

Історико-культурний заповідник «Стільсь-
ке городище» об’єднує п’ять унікальних 
пам’яток VIIІ–Х ст., для комплексної реаліза-
ції завдань Заповідника необхідно створювати 
умови для збереження, дослідження та презен-
тації пам’яток. Пам’ятки, окрім історичної та 
культурної цінності, мають не використаний 
туристичний ресурс, а громада, на території 
якої розташований Заповідник, бачить в Запо-
віднику потенціал використання культурної 
спадщини для промоції свого регіону задля за-
лучення інвестицій та розвитку економіки. Ви-
ходячи із цих завдань, колектив Заповідника, 
поряд з іншими, ставить перед собою завдання 
створення музею, для чого, безперечно, корис-
ною є фахова допомога колег з Європи.

2–4 грудня 2019 року колектив Заповідни-
ка скористався запрошенням і, в рамках семі-
нару «Використання європейського досвіду 
в охороні історичного середовища та сучасні 
музейні практики». відвідав Музей Замой-
ських в Замості.

Замостя найближче від Львова місто, 
спадщина ЮНЕСКО, в якому, завдяки євро-
пейським грантовим програмам, збереження 
історико-культурної спадщини стоїть на дуже 
високому рівні, а її використання в турис-
тичній галузі є серйозним економічним чин-
ником формування бюджету міста. Замостя 
в туристичному сезоні 2019 року відвідало 
314 000 туристів, а за 11 місяців 2019 року 
Музей Замойських в Замості разом зі своїми 
відділами прийняв 69 563 відвідувачі. 

Музей в Замостю повстав у 1926 році, в 
сучасному вигляді Музей існує від 1989 року, 
коли для музейних цілей було відведено 7 мі-
щанських будинків XVII ст., так званих ві-
рменських кам’яниць, при головній ринковій 

УДК 712+009]:005.745
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вих підходів до збереження культурної спад-
щини, можливості використання цифрових 
технологій в музейництві, зрозуміти секрети 
успіху колег – такі завдання ставив перед со-
бою колектив Заповідника.

В ході семінару делегація Заповідника в 
складі: в. о. директора Ореста Корчинського, 
завідувача відділом охорони та популяризації 
культурної спадщини Андрія Левика, науко-
вих співробітників Софії Каськун та Любові 
Худяк оглянула експозиції Музею Замойсько-
го в Замостю, ознайомилася з особливостями 
функціонування музейного комплексу, дізна-
лася плани на близьку та далеку перспективу, 
пізнала особливості фінансування музею, об-
говорила перспективи співробітництва. Було 
підписано угоду про співпрацю, що перед-
бачає участь у спільних наукових та іннова-
ційних проектах, спрямованих на вирішення 
актуальних проблем, які становлять спільний 
інтерес сторін у галузі музейництва, надавати 
один одному технічну і консультативну допо-
могу та взаємні послуги, здійснення обміну 

інформацією, необхідною для спільної ді-
яльності, сприяння підвищенню кваліфікації 
працівників. Також було досягнуто домов-
леності про робочий візит колег з Музею За-
мойського в Замостю в Історико-культурний 
заповідник «Стільське городище».

Візит делегації Заповідника до Музею За-
мойського в Замостю має декілька позитив-
них аспектів:
- делегація ознайомилася із архітектурою 
міста Замостя, вписаного в світову спад-
щину ЮНЕСКО;

- було вивчено міжнародний досвід залу-
чення інвестицій;

- відбулося ознайомлення із сучасними 
способами побудови музейної експозиції;

- закладено основи співпраці із зарубіжни-
ми колегами.
Отриманий досвід буде використано в ро-

боті по збереженню, дослідженню та презен-
тації пам’яток Історико-культурного заповід-
ника «Стільське городище».

Фото 2. Делегація Заповідника на екскурсї в Замостю
Photo 2. Delegation of the Reserve during excursion in Zamość

Фото 1. Музей Замойський
в Замостю. Підписання угоди

про співпрацю
Photo 1. Zamoyski Museum in Zamość.

Signing of cooperation agreement
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Фото 3. В експозиції Музею Арсенал
Photo 3. In exposition of Arsenal Museum

Фото 4. Інтерактивні елементи експозиції Музею Арсенал в Замостю
Photo 4. Interactive elements of the exposition of Arsenal Museum in Zamość
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