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АРХЕОЛОГІЯ

ВОЗНИЙ І.П.

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ, ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ХОТИНА

У статті подається характеристика вітчизняної та зарубіжної
історіографії щодо формування і розвитку літописного середньовічного міста
Хотин на Дністрі. По новому розглядається його значення на початковому
етапі розвитку, простежується, що в силу стратегічного розташування
укріплень тут могла розташовуватися укріплена пристань, яка прикривала
переплаву через річку і може бути ототожнена з літописним Плавом.

Одним з найбільш складних і одночасно цікавих питань історичної
науки є походження та розвиток торгово-економічних, політичних і
культурних центрів середньовічної України, а саме міст. Вони належать до
найважливіших поселень, що займали значну територію і мали складну
територіальну структуру та фортифікаційну систему.

Проблема походження міст, їхньої соціальної суті і структури віддавна
привертає увагу вітчизняних і зарубіжних науковців, оскільки міста були
опорними пунктами, соціально-економічними, політичними та культурно-
освітніми центрами як окремих удільних князівств, так і давньоруської
держави в цілому. У них відбувалося формування нових феодальних станів,
нових форм господарсько-виробничої діяльності. Тут зосереджувалися
князівська адміністрація, вільні ремісники та купці. При спробі простежити і
зрозуміти процес становлення давньоруського міста дослідники стикаються
із певними труднощами, оскільки недостатньою є кількість писемних джерел
та археологічних матеріалів. Окрім того, залишається низьким рівень
теоретичної розробки проблеми. Ще більш ускладнюється питання при
визначенні місця ремісничого посаду у процесі виникнення і формування міста.

Вивчення соціально-економічного, політичного та культурного
розвитку міст займає важливе місце у вітчизняній історіографії. Повідомлення
писемних джерел та археологічний матеріал, який постійно поповнюється,
дозволяють отримати важливу інформацію про генезис середньовічних міст
України, визначити особливості, шляхи й хронологічні рамки їхнього
розвитку.

На сторінках писемних джерел давньоруське місто згадуються як “град”,
“город”, до того ж частіше за інші категорії поселень. Під 1234 р. літопис
говорить, що князі Данило і Василько “прия землю Галичьскоую и розда
городы бояромъ и воеводамъ” [1].

Але не всі літописні “грады” можна віднести до справжніх міст, оскільки
літописці могли так називати будь-яке укріплене поселення, не
заглиблюючись у його соціально-економічну суть, хоча самі літописці і їхні
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сучасники знали різницю в суспільно-політичному та економічному статусі
великих міст і малих містечок. У більшості випадків міста згадуються у зв’язку
з якимись воєнними діями (міжусобицями князів, набігами кочовиків),
стихійними лихами чи іншими історичними подіями. Звідси можна зробити
висновок, що вони існували на кордонах, особливо зі степом. Там
споруджувалися міста-сторожові фортеці, де постійно перебувала військова
залога.

Отже, з писемних джерел видно, що на Русі існувала ціла система
міських поселень. Однак, значна частина цих поселенських структур
залишалася поза увагою літописців. Як зазначає А.В. Куза, близько 70 %
давньоруських укріплених поселень взагалі не згадуються у писемних
джерелах [2]. Особливо це стосується міст периферії давньоруської держави.
Не завжди писемні джерела можуть також відповісти на важливі питання,
пов’язані з фортифікацією міст, їхнім облаштуванням та матеріальною
культурою міщан.

Таким чином, розробка науково обґрунтованої типології давньоруських
поселень в цілому і міст зокрема входить до переліку актуальних завдань
історіографії. Від її успішного вирішення багато у чому залежить дослідження
загальних закономірностей історичного розвитку феодальної Русі. Разом із
цим, створення наскрізної класифікації і періодизації давньоруських міст
наштовхується на певні труднощі, пов’язані перш за все з тим, що жодне з
писемних джерел не дає детальної характеристики давньоруського міста. У
зв’язку з цим надзвичайно важливим є вивчення археологічних матеріалів,
що містять цінні дані для вирішення широкого кола питань, пов’язаних з
проблемою типології та структури давньоруських міст в цілому та Галицької
землі зокрема.

До земель давньої Русі, де проходили інтенсивні процеси феодалізації
та формувалися міста, відноситься територія між Верхнім Сіретом і Середнім
Дністром. Але через розміщення краю на південно-західній окраїні
давньоруської держави його історія, фактично, залишилася поза увагою
літописців. Відомо, що у Х - першій половині ХІІ ст. зазначені терени входили
до складу Давньоруської держави, а у другій половині ХІІ - першій половині
ХІІІ ст. були південно-західною частиною Галицького і Галицько-Волинського
князівств. Тут, за літописними повідомленнями, розташовувалося чимало
населених пунктів [3], а археологічними роботами зафіксовано значну
кількість городищ, селищ, могильників, монастирів з матеріалами X - першої
половини XIII ст. [4]. У другій половині ХІV ст. зазначений регіон увійшов
до складу Молдавського воєводства. В цей час також існували різні категорії
поселень.

Після монголо-татарської навали, у другій половині ХІІІ - ХІV ст., міське
життя на території Сірето-Дністровського межиріччя поступово починає
відроджуватися. Тим більше, що географічне розташування Північної
Буковини на кордоні зі степом робило її для галицьких князів важливим
форпостом і плацдармом для боротьби з кочовиками. А для цього необхідно
було мати достатньо укріплені кордони.

На жаль, на сьогоднішній день міста другої половини ХІІІ - ХІV ст. у
Середньому Подністров’ї недостатньо досліджені. В основному, вивчалися
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(і то не в повному обсязі) дитинці. Посади цих міст поки що залишилися
поза увагою археологів. Про розвиток цих міст ми дізнаємося, в більшості,
завдяки писемним документам. Тому обмежимося лише загальним оглядом
проблеми походження та розвитку даної категорії поселень.

У другій половині ХІІІ - ХІV ст. у Сірето-Дністровському межиріччі
літописи згадують три “гради” - Хотин, Хмелів та Городок на Черемоші.

Одним з форпостів на півдні Галицько-Волинського князівства було м.
Хотин, яке не припиняло свій розвиток з кінця Х ст., але в попередній час з
невідомих причин не потрапило на сторінки літопису. Хоча Хотин і відігравав
досить значну роль в регіоні, але питання часу його виникнення, розвитку
та походження назви викликали серед науковців серйозні суперечки.

З Хотином пов’язані непересічні події європейського значення, які
привернули значну увагу до цього міста, що відобразилося у численних
писемних згадках, працях науковців [5].

Але, попри все те, місту Хотину не пощастило в сучасній і давній
історіографії, тому що Хотинська фортеця, з якою пов’язано чимало гучних
подій, ніби затінила собою його минуле. Цьому сприяла певною мірою і
джерельна база: в потоці військово-політичної інформації було важко віднайти
відомості про господарство та устрій хотинської міської громади, професійний
та соціальний склад жителів міста тощо [6].

Місто як сформована поселенська структура вперше згадується в
“Списку городов ближних и дальних” [7]. Літописець, називаючи міста, що
входили до Молдавської держави, відзначив серед них і “на Дністрі Хотінь”
[8]. З того часу Хотин не сходить зі сторінок писемних джерел [9].

Питання про те, хто заснував місто віддавна цікавило науковців. У
першу чергу, його торкалися ще молдавські літописці, які приписували
заснування міста різним етносам. Так, Г. Уреке вважав, що Хотин, як і інші
фортеці молдавського князівства, зокрема, в Сучаві, Білгороді, Кілії, Нямці,
заснували генуезці [10]. Іншої думки був молдавський літописець ХVІІ ст.
Мирон Костін, який вважав, що фортецю на Дністрі спорудили даки, що, за
його словами, населяли в давнину Поділля [11]. Крім того, він вказував, що
молдавські господарі в подальшому зміцнювали укріплення цих фортець.
Погоджувався з Костіном також господар Молдавії початку ХVІІІ ст. Дмитрій
Кантемир, який у своєму “Описі Молдови” вказував, що згадані фортеці були
споруджені даками, а пізніше використовувалися римлянами [12]. Ян Длугош
приписував спорудження укріплень Хотина польсько-галицькому королю
Казимиру Великому в період між 1333-1370 рр. [13].

Досить ґрунтовно, із залученням різноманітних середньовічних джерел
розкрив історіографію, яка стосується Хотинської фортеці і навколишніх
територій в середньовіччі, румунський науковець із Сучави Ш. Пурич [14].

Молдавські історики архітектури вважають, що Хотинська фортеця була
збудована під час правління Штефана ІІІ Великого в ХV ст. [15]. Румунський
історик кінця ХІХ ст. З. Арборе вказував, що фортецю споруджено в ХVІ ст.
[16]. Його гіпотезу підтримує дослідник оборонної архітектури Г. Діакону
[17]. У міжвоєнний період румунські дослідники приписували спорудження
хотинської фортеці молдавським господарям [18].
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Ще більш суперечливі свідчення містяться у працях вітчизняних
істориків кінця ХІХ - початку ХХ ст. Одні, виходячи з повідомлень
молдавських літописців, приписували будівництво фортеці генуезцям [19],
інші - молдавському господарю Олександру І [20]. Дехто вважав, що Хотин
заснували німці в ХVІІ ст. Побутувала думка, яка віддавала пальму першості
в даному питанні валахам ХІІ ст. [21]. Отже, достеменно ніхто не знав, коли
ж збудовано Хотин.

У вітчизняній історіографії 40-50-х років ХХ ст. теж немає одностайності
щодо заснування міста Хотина. Висловлювалися різноманітні, інколи
діаметрально протилежні думки, що ще більше заплутувало проблему. У
Великій Радянській Енциклопедії говориться, що Хотин спорудили генуезці
в ХІІІ ст., а в замітці “Хотинська фортеця” зазначено, що перші укріплення
збудували поляки в ХІV ст.  [22]. Автори “Історії Української РСР”
стверджують, що Хотин збудували турки [23]. Погляди дослідників історії
української архітектури також розходяться. Одні стверджують, що Хотин
збудовано в ХІV - ХV ст. [24], інші - за останніх галицьких князів [25]. Більшість
сучасних вітчизняних науковців вважають, що місто виникло на рубежі Х -
ХІ ст. [26].

Відсутність чітких письмових свідчень про заснування міста певною
мірою компенсували археологічні дослідження, проведені співробітниками
Чернівецького краєзнавчого музею, державного університету й Академії
будівництва та архітектури АН УРСР у 1961-1962 і 1964 рр. [27]. Завдяки
цим дослідженням Б.О. Тимощуку певною мірою вдалося поставити крапку
над проблемою часу виникнення і походження міста. Наслідком роботи
експедиції стали публікації відомого науковця [28].

На основі аналізу архітектури хотинського замку Т. Нестєрова виділяє
шість періодів її формування. При цьому вона злучає значний документальний
матеріал [29].

Значний внесок у дослідження стародавнього Хотина зробили Л.П.
Михайлина, О.М. Масан, С.І. Комарницький, С.В. Пивоваров.

Так, Л.П. Михайлина на основі розкопок Б.О. Тимощука уточнив дату
заснування міста, стверджуючи, що воно постало на рубежі Х - ХІ ст. і
споруджене носіями культури Луки-Райковецької [30]. Певні відомості про
історію фортеці подав С.І. Комарницький, але нових даних щодо проблеми
будівництва укріплень не вніс [31]. Після Б.О. Тимощука й інших дослідників
значну прогалину в соціальній та економічній історії власне міста закрив О.М.
Масан. На основі поєднання значної кількості різноманітних джерел:
археологічних, писемних, нумізматичних, сфрагістичних у ряді своїх газетних
публікацій та статей він запропонував більш точну дату заснування міста -
1001-1002 рр. Особливої уваги заслуговує розробка проблем історії Хотина
та його статусу в період пізнього середньовіччя [32].

Окремі дані про реконструкції фортеці у ХVІІІ ст. було отримано під
час археологічних досліджень, проведених останнім часом. Так, на подвір’ї
фортеці виявлено залишки турецьких лазень та господарської будівлі [33].
Проблеми грошового обігу на території Подністров’я, в тому числі й Хотина,
розглядали та аналізували у своїх працях С.В. Пивоваров, О.Д. Огуй [34].
Спробу зробити огляд вітчизняної історіографії з проблем будівництва
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Хотинської фортеці зробив О. Руснак, який досить детально розглянув праці,
що стосуються відомого літописного міста [35], хоча й охопив далеко не всі
матеріали стосовно даного питання. Історія заснування і розвитку
літописного міста досить детально показана у колективній монографії
“Хотинщина” [36].

Місце для спорудження фортеці майбутнього Хотина вибрали
невипадково. Тут існувала річкова переправа, що приваблювало людей як з
близьких, так і віддалених регіонів з метою обміну. Останній відбувався тут
віддавна, про що свідчать грошові скарби, виявлені в ХІХ ст. Один із них
містив монети візантійських імператорів Анастасія (491-518), Юстина І (518-
527), Юстиніана І (527-565). Очевидно, внаслідок загрози з боку кочових
аварів скарб сховали у другій половині VІ ст. [37]. Уже на той час у цьому
місці існувало поселення празької культури. Можливо, воно було общинним
центром. Отже, на час спорудження фортеці ця територія була віддавна
обжита слов’янськими племенами [38].

Уже у VІІІ - Х ст. на місці “нової” фортеці існувало слов’янське
поселення культури Луки-Райковецької, що засвідчено двома
напівземлянками з печами кам’янками [39]. Неподалік від нього
розташовувалися ще два поселення в урочищах Скала та Котелеве.

Хто ж спорудив фортецю? З огляду на історичні події, які відбувалися у
Карпатському регіоні у Х - ХІ ст., можна зробити певні припущення. Б.О.
Тимощук зазначав, що князівські фортеці з’явилися в результаті розвитку
феодальних відносин і будувалися насамперед на прикордонних територіях
і на місцях важливих стратегічних напрямків [40]. Відомо, що наприкінці Х
ст. територія Сірето-Дністровського межиріччя увійшла до кладу Київської
держави. Загальна оборонна стратегія київського князя полягала у створенні
потужних укріплених ліній уздовж річок: “нача ставити городы по Десне, и
по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне. И поча нарубати муже
лучшие от кривиче, и от чюди, и от вятиче, и от сихъ насели грады” [41]. У
80-х роках Х ст. князь Володимир встановив кордон з Польщею, укріпивши
його фортецями Володимир, Перемишль, Всеволод, Варяж тощо [42].
Наприкінці Х ст. постало питання про розмежування з Угорщиною. В цей
час верховним правителем сусідньої Угорської держави стає Іштван І, який
починає енергійно об’єднувати угорські землі і вже 1 січня 1001 р. проголосив
Угорщину королівством. Його влада поширилася на Семигород і Закарпаття,
доходячи, таким чином, до Південних і Східних Карпат. Тому київський князь
Володимир з метою укріплення своїх західних рубежів почав проводити
політику активного освоєння новоприєднаної території. Наприкінці Х ст.
припинили існування племінні городища-сховища, а натомість було створено
систему князівських укріплених пунктів на Західному Бузі, Дністрі та Пруті.
На території Сірето-Дністровського межиріччя про це свідчать князівські
фортеці в Горішніх Шерівцях, Цецині, Перебиківцях, Кам’янці. Вони займали
важливі стратегічні висоти і контролювали торгові шляхи. Поруч з іншими
укріпленими пунктами вони утворювали глибоко ешелоновану оборонну
систему [43].

Важливим торговим осередком на Дністровському торговому шляху
була Хотинська фортеця. Вона споруджувалася згідно з традиціями



10 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№XXХVI-XXХVII. 2012

давньоруського оборонного зодчества, тобто була дерев’яно-земляною.
Основу її складав вал, на якому стояли дерев’яні конструкції. Із зовнішнього
боку валу у скелі був вирубаний симетричний трикутний рів глибиною до 3
м, при ширині 6 м, що являв собою досить складну перешкоду на шляху
нападників. Внутрішній двір замку був незначним і займав площу 50х40 м.
Поселення, які існували раніше, біля фортеці значно розрослися і поступово
у ХІ ст. перетворилися в місто, що займало площу 20 га [44].

З огляду на стратегічне розташування, як виглядає на перший погляд,
фортеця займала невигідне положення, оскільки розташовувалася в низині і
була оточена пануючими висотами, з яких можна було легко її атакувати і
знищити. Певний захист Хотинському замку давав лісовий масив, який у
давнину у цьому районі доходив упритул до Дністра. Підійти до фортеці
можна було тільки дорогою, яка проходила повз її стіни до Дністра. Саме в
цьому місці стрімкий берег прорізався струмком [45]. Спорудження фортеці
саме в цьому місці давало можливість контролювати торговий шлях і
переправу через ріку.

Як відомо з літописів, князі, як правило, старалися споруджувати
укріплені поселення поблизу переправ через ріки, бо саме в цих місцях можна
було найефективніше протидіяти ворогам [46]. Зокрема, в 993 р. після
перемоги над печенігами “на Трубежі коло броду” князь Володимир, “рад
бувши заклав город на броду тому і назвав його Переяславцем, бо тут
перейняв славу (...)” [47].

У час входження території Середнього Подністров’я до складу
Галицько-Волинського князівства місто завдяки своєму розташуванню було
важливим опорним пунктом і торговельним осередком на Дністрі. Хотин
контролював торговий Дністровський шлях і переправу на ньому. Про те,
що дерев’яно-земляна фортеця являла собою укріплену переправу, а не
потужну фортецю, може опосередковано свідчити той факт, що поряд із
переправою угорців на чолі з королем Белою ІV біля літописного Василева,
окремі їх загони перейшли Дністер біля Хотина. Про це говорить знахідка у
1890 р. монетного скарбу ХІІ - ХІІІ ст. [48]. У ньому налічувалося більше
тисячі монет, які походили з Тюрінгії, Саксонії, Угорщини, Чехії та інших країн.
Та після монголо-татарської навали із зменшенням значення Дністровського
торгового шляху місто занепало. Тим більше, що воно, очевидно, було
зруйноване загонами хана Бучека, які просувалися вздовж Дністра у березні
1241 р.

У другій половині ХІІІ ст., у період активної підготовки Данила
Галицького до боротьби з монголо-татарами, дерев’яні укріплення були
замінені кам’яними, з метою протидії татаро-монгольським військам, які мали
на озброєнні машини для розбивання дерев’яних фортифікаційних споруд.
Така заміна свідчить про розвиток системи фортифікації уже існуючого міста.
За словами Т. Нестерової, тут на природній скелі було зведено кам’яний
донжон [49]. Першу кам’яну стіну Хотинської фортеці звели з ініціативи і під
протекцією правителів Золотої Орди у другій половині ХІV ст. [50]. Вона
збереглася на висоту 7,5 м і на ширину 14,5 м. Перед стіною, у скелі, був
вибитий рів симетрично-трикутної форми шириною 6 м. Оборонні споруди
обмежували майданчик приблизно в 30 м.
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У ХІV ст. торговий шлях по Дністру занепав, але наприкінці цього ж
століття, коли окреслена територія увійшла до складу Молдавського
князівства, почав набувати значення суходільний шлях із Сучави через
Дорохой і Хотин до Кам’янця, що належав Великому князівству Литовському
[51]. Розвивалося й місто Хотин, яке залежало від становища торгових шляхів.
Дитинець міста розширився. Тут на знівельованому подвір’ї споруджуються
нові стіни з неотесаних каменів вапняку на вапняному розчині з домішками
товченої цегли, піску і вугілля. Стіна збереглася на висоту 3,5 м, товщиною 1
м й обмежувала більшу площу, ніж у попередній час [52].

До нашого часу збереглися оборонні споруди Хотинського замку, які
датуються другою половиною ХV ст. [53]. У документах зазначено, що
молдавський господар Стефан Великий, готуючись до війни з турками і
поляками, провів повну реконструкцію оборонних стін замку. Це було
пов’язано, в першу чергу, з появою нової зброї - вогнепальної артилерії. Замок
збільшили у три рази за рахунок спорудження нової стіни товщиною 5 м з
критими галереями для воїнів, бойових башт заввишки 40 м та палацу
старости [54]. Але цей період не входить до хронологічних рамок нашого
дослідження, тому ми його не будемо розглядати.

Існують певні розходження в міркуваннях науковців стосовно
походження назви міста Хотин. Дослідивши етимологію терміна, Фарад
Туранли вважає, що основа цього слова “хут” (hut) на тюркській мові означає
“велика риба” [55].

Ймовірно, від самого початку існування замок і, відповідно, посад
носили назву Хотин (Хотінь). Як стверджує О.М. Масан, вона походила від
слов’янського чоловічого імені Хотин, поширеного саме у ХІ - ХІІ ст. У
сучасній мові його смислове значення відповідає прикметникам “бажаний”,
“жаданий” тощо [56]. Аналогічні міркування висловлював Д.І. Бучко, який
досліджував найдавніші ойконіми Буковини. Він вважає, що назви типу
Хотин, Хмелів та інші походять від слов’янських дохристиянських особових
імен [57].

Іншої думки дотримується С.В. Пивоваров [58]. Він пов’язує Хотин з
літописним давньоруським Плавом на Дністрі, оскільки в документах місто
згадується, лише починаючи з ХV ст. Таке припущення має під собою
об’єктивні підстави. Як уже зазначалося, стратегічне розташування
початкових укріплень свідчить не про їх військово-оборонне значення.
Скоріше за все тут розміщувалася укріплена пристань на переправі, яка й
могла називатися Плавом. Аналогічної думки дотримуються автори праці
“Хотинщина”, у якій сказано, що “...слово “плав” означало перевіз через
Дністер десь поблизу Хотина” [59].

Отже, як видно з наведеного матеріалу, середньовічний Хотин
розвивався як невеликий торгово-ремісничий центр, якому були притаманні
риси середньовічного міста середньоєвропейського типу і який відігравав
важливу роль у Сірето-Дністровському регіоні.

Проте, до сьогоднішнього дня залишилося багато остаточно не
вирішених питань, пов’язаних з цим містом: час формування його як міської
поселенської структури, обставини спорудження перших укріплень,
походження назви тощо. Подальші археологічні дослідження та архівні
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пошуки, можливо, розставлять усі крапки над “і” стосовно проблеми Хотина.
Незважаючи на неповноту джерельної бази, подальше вивчення соціальної,
економічної та культурної історії цього міста є перспективним і необхідним
для ґрунтовного висвітлення урбаністичного процесу в Середньому
Подністров’ї.

________________________________________
1. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. - М.: Языки славянской

культуры, 2001. - Т. 2. - Стб. 571.
2.Куза А.В. Укрепленные поселения / А.В. Куза // Древняя Русь. Город, замок, село. -

М.: Наука, 1985. - С. 44.
3.Тихомиров М.Н. Древнерусские города / М.Н. Тихомиров. - М: Госполитиздат, 1956.

- С. 40-42.
4.Ратич О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території Західних областей УРСР

/ О. Ратич. - К.: Вид-во АН УРСР, 1957. - С. 44-76.
5.Михайлина Л.П. Археологічні дані про час виникнення Хотина / Л.П. Михайлина //

Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 1000-літтю Хотина. - Чернівці: Прут, 2000.
- С. 5.

6.Масан О. Градъ на Днестре Хотень / О. Масан // Буковинський історико-
етнографічний вісник. - Чернівці, 1999. - Вип. 1. - С. 31.

7.Тихомиров М.Н. Список русских городов дальних и ближних / М.Н. Тихомиров //
Исторические записки. - 1952. - Т. 40. - С. 94, 96.

8.Новгородская Первая летопись // Русские летописи. - Рязань: Александрия, 2001. - Т.
10. - С. 475-477.

9.Documentele moldoveneєti оnainte de Єtefan cel Mare // Ed. De M. Costгchescu M. -
Jaєi: Viata Romвneascг, 1932. - Vol. 2. - Р. 32, 706, № 168; Documentele lui Єtefan cel Mare // Publ.
de I.Bogdan. - Bucureєti: Socec & Co, 1913а. - Vol II. - XXI. - Р. 450.

10. Ureche G., Costin M., Neculce I. Letopiseюul Югrii Moldovei...: Cronici / Оngr. textelor,
glosar єi indici de T.Celac. - Chiєinгu: Hyperion, 1990. - Р. 28.

11. Costin M. Cronica Югrilor Moldovei єi Munteniei (Cronica polonг) // Costin M. Opere
/ Ediюie criticг cu un studiu introductive, note, comentarii, variante, indice єi glosar de P.P.
Panaitescu. - Bucureєti, 1958. - Р. 222, 237.

12. Cantemir D. Descrierea Moldovei. - Chiєinгu: Hyperion, 1992. - Р. 32-33.
13. Ciurescu C. Tвrguri sau oraєe єi cetгюi moldovene: Din sec. al X-lea pвnг la mijlocul

sec. al XVI-lea. - Bugureєti: Editura Enciclopedicг, 1997. - Р. 243.
14. Пурич Ш. Средневековый город и горожане в Молдовских летописях (на примере

г. Хотина) / Ш. Пурич // Cередньовічна Європа: Погляд з кінця ХХ ст. - Чернівці: Золоті
литаври, 2000. - С. 167-172; Його ж. Становление и эволюция Хотина в описаниях молдовских
летописцев // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології і етнографії. - 2001. - Т.
1. - С. 82-91.

15. Войцеховский В.А. Памятники архитектуры Молдавии ХІV - ХVІІ вв. / В.А.
Войцеховский // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. - 1959. -
Вып. 56. - С. 19-22.

16. Arbore Z. Besarabia / Z. Arbore. - Bucurest, 1898. - Р. 196.
17. Diaconu G. Bazele puterii militare a lui Єtefan cel Mare / G. Diaconu // Studii cu privire

la Єtefan cel Mare. - Bucureєtі, 1956. - Р. 168.
18. Iorga N. Basarabia noastrг. Studii єi documente cu privire la istoria romвnilor /  N. Iorga.

- Chiєinгu: Universitas, 1993 - Vol. XXIV. - Р. 32; Nistor I. Istoria Basarabiei / I. Nistor. - Chiєinгu:
Cartea Moldoveneascг, 1991. - Р. 74; Ciobanu Єt. Monumentele istorice. Basarabia / Єt. Ciobanu.
- Chiєinгu: Universitas, 1993. - Р. 190; Ionescu Gr. Arhitectura pe Teritoriul Romвniei de-a Lungul
Veacurilor / Gr. Ionescu. - Bucuresti: Edit. Academiei, 1982. - Р. 154-155.

19. Батюшков П.Н. Бессарабия. Историческое описание / П.Н. Батюшков. - СПб.:
Общественная польза, 1892. - С. 50; Защук А. Материалы для географии и статистики России,
Бесарабская область / А. Защук. - СПб., 1862. - Ч. 1. - С. 177; Крушеван П.А. Бессарабия:
географический, исторический, статистический, экономический, этнографический,
литературный и справочный сборник / П.А. Крушеван. - М.: Бессарабец, 1903. - С. 227.

20. Накко А. История Бессарабии с древнейших времен: в 2-х ч / А. Накко. - Ч. 2. От
нашествия Батыя до Бухарестского мира. 1241 - 1812. - Одесса: Тип. Ульриха и Шульце, 1876.
- С. 38.



13  СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№XXХVI-XXХVII. 2012

21. Труды Бессарабской Губернской ученой архивной комиссии. - Кишинев: Паровая
Типо-Литография Ф.П. Кашевскаго, 1902. - Т. ІІ. - С. 113-114.

22. Большая советская энциклопедия: в 30-ти т. -  Т. 28. - М.: Советская энциклопедия,
1978. - С. 338-339.

23. Історія Української РСР. - К.: Вид-во АН УРСР, 1953. - Т. 1. - С. 148.
24. Пам’ятки архітектури України. - К.: Вид-во АН УРСР, 1954. - С. 30.
25. Нариси історії архітектури УРСР (дожовтневий період). - К.: Держбудвидав, 1957. -

С. 72-73.
26. Михайлина Л.П. Вказ. праця. - С. 5-7; Масан О.М. Виникнення та розвиток Хотина

в добу середньовіччя / О.М. Масан // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої
1000-літтю Хотина. - Чернівці: Прут, 2000. - С. 8-20.

27. Тимощук Б.О. Звіт про розкопки в Хотинській фортеці в 1961-1962 рр. / Б.О. Тимощук
// Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1961-1962/24, 13 арк.; Його ж. Звіт про
археологічні дослідження в Хотинській фортеці в 1961-1962 рр., проведені експедицією
Чернівецького краєзнавчого музею // Науковий архів Інституту археології НАН України, ф.
1961-62/64. - 7 арк.; Його ж. Звіт про роботу Чернівецького краєзнавчого музею в 1967 р. //
Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1967/87. - 7 арк.

28. Тимощук Б.О. З минулого Хотинської фортеці / Б.О. Тимощук // Український
історичний журнал. - 1963. - № 3. - С. 103-105; Он же. Исчезнувшие города Буковины //
Вопросы истории. - 1964. - № 5. - С. 216-217; Його ж. Хотинська фортеця // Український
історичний журнал. - 1967. - № 4. - С. 109-111; Його ж. Хотинська фортеця // Наука і суспільство.
- 1968. - № 10. - С. 29-39; Його ж. Середньовічний Хотин // Археологія - 1977. - Т. 22. - С. 29-39.

29. Нестерова Т. Об етапах формирования архитектуры Хотинского замка / Т.
Нестерова // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології і етнографії. - 2010. - Т.
2(30). - С. 91-109.

30. Михайлина Л.П. Вказ. праця. - С. 5
31. Комарницький С.І. Цитадель на Дністрі. (З історії Хотина та Хотинської фортеці) /

С.І. Комарницький. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. - 88 с.
32. Масан О.М. Твердиня на Дністрі / О.М. Масан // Матеріали ІІІ Міжнар. істор.

краєзн. конф., присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького ун-ту. - Чернівці, 1995. - С.
15; Його ж. Градъ на Днестре Хотень. - С. 31-37; Його ж. Виникнення та розвиток Хотина в
добу середньовіччя. - С. 8-20.

33. Мисько Ю. Археологічні дослідження на території Хотинської фортеці в 2006-2007
рр. / Ю. Мисько // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології і етнографії. -
2008. - Т. 1(25). - С. 18-30; Її ж. Хотинська мечеть за підсумками археологічних досліджень
2004-2006 рр. // Археологічні студії. - 2008. - Вип. 3. - С. 231-251.

34. Михайлюк В., Пивоваров С. Нумізматичні пам’ятки з Хотинщини (за матеріалами
розкопок 2002-2003 рр.) / В. Михайлюк, С. Пивоваров // Буковинський історико-етнографічний
вісник. - 2003. - Вип. 5. - С. 23-28; Пивоваров С.В. Про походження Хотинського скарбу
брактеатів / С.В. Пивоваров // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології і
етнографії. - 1997. - Вип. 4. - С. 13-19; Його ж. Середньовічні нумізматичні матеріали з Хотина
// Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 1000-літтю Хотина. - Чернівці: Прут,
2000. - С. 21-29; Огуй О.Д. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині /
О.Д. Огуй. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - Ч. 1: 1370-1475. - 280 с.

35. Руснак О. Будівництво Хотинської фортеці у вітчизняній історіографії / О. Руснак /
/ Буковинський історико-етнографічний вісник. - 2003. - Вип. 5. - С. 71-75.

36. Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Хотинщина: Історичний нарис / О.
Добржанський, Ю. Макар, О. Масан О. - Чернівці: Молодий Буковинець, 2002. - 464 с.

37. Нудельман А.А. Некоторые наблюдения над находками византийских монет в
Карпато-Днестровском регионе / А.А. Нудельман // Археологические исследования в
Молдавии в 1977-1978 гг. - Кишинев: Штиинца, 1982. - С. 35-37, 50; Пивоваров С.В. Середньовічні
нумізматичні матеріали з Хотина. - С. 21.

38. Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Вказ. праця. - С. 53.
39. Тимощук Б.О. Слов’яни Північної Буковини V - ІХ ст. / Б.О. Тимощук. - К.: Наук.

думка, 1976. - С. 166.
40. Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (Х - перша половина ХІV ст.) / Б.О.

Тимощук. - К.: Наук. думка, 1982. - С. 99.
41. Повесть временных лет. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. - Ч. 1. - С. 83.
42. Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Вказ. праця. - С. 54.
43. Масан О.М. Виникнення та розвиток Хотина в добу середньовіччя. - С. 11.
44. Тимощук Б.О. Середньовічний Хотин. - С. 29-39.



14 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№XXХVI-XXХVII. 2012

45. Масан О.М. Вказ. праця. - С. 9.
46. Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Вказ. праця. - С. 53.
47. Літопис Руський (за Іпатським списком) / Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця: відп.

ред. О.В. Мишанич. - К.: Дніпро, 1989. - С. 34.
48. Потин В.М. Клад брактеатов из Поднестровья / В.М. Потин // Нумизматика и

сфрагистика. - К., 1963. - № 1. - С. 109-127; Пивоваров С.В. Про походження Хотинського
скарбу брактеатів. - С. 13-19.

49. Нестерова Т. Вказ. праця. - С. 107.
50. Фаизов С. Золотоордынская тамга и пирамида с крестом на стенах Хотинской

крепости / С. Фаизов // Джерела з історії Хотина та Хотинщини: матеріали Міжнар. наук.
конф. Хотин, 17 жовтня 2005 р. - Чернівці: Прут, 2006. - С. 99.

51. Масан О.М. Вказ. праця. - С. 13.
52. Тимощук Б.О. Північна Буковина - земля слов’янська / Б.О. Тимощук. - Ужгород:

Карпати, 1969. - С. 128.
53. Тимощук Б.О. Хотинська фортеця / Б.О. Тимощук // Наука і суспільство. - 1968. - №

10. - С. 29-39.
54. Тимощук Б.О. Хотинська фортеця / Б.О. Тимощук // Український історичний

журнал. - 1967. - № 4. - С. 109-111.
55. Туранли Ф. Історія Хотина за даними турецьких джерел / Ф. Туранли // Роль націй

і народів у формуванні історико-культурної спадщини хотинщини: матеріали Міжнар. наук.
конф. - Чернівці: Прут, 2003. - С. 80.

56. Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Вказ. праця. - С. 55; Масан О.М. Виникнення
та розвиток Хотина в добу середньовіччя. - С. 12.

57. Бучко Д.Г. Найдавніші назви населених пунктів Буковини / Д.Г. Бучко // 50 років
возз’єднання Північної Буковини і Хотинського повіту Бессарабії з Радянською Україною у
складі СРСР: тези доп. і повід. обл. іст.-краєзн. наук. конф. - Чернівці, 1990. - Ч. І. - С. 41-42.

58. Пивоваров С. Плав давньоруського літопису і проблема його локалізації в
Середньому Подністров’ї / С. Пивоваров // Питання стародавньої, середньовічної історії,
археології і етнографії. - 2002. - Т. 2. - С. 110-128.

59. Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Вказ. праця. - С. 61.

Возный И.П.
История изучения, этапы формирования и развития средневекового Хотина
В статье подается характеристика отечественной и зарубежной историографии

формирования и развития летописного средневекового города Хотин на Днестре. По
новому рассматривается его значение на начальном этапе развития, прослеживается,
что в силу стратегического размещения укреплений тут могла находиться укрепленная
пристань, прикрывавшая переплаву через речку и которая может быть отожествлена
с летописным Плавом.

Vozny I.P.
The History of the Research, Establishment Stages, and the Development of Medieval

Khotyn
The article characterizes the native and foreign historiography formation and

development of medieval chronicle of the medieval town Khotyn located on the Dnister River.
The new vision to its value at the initial stage of development is given. It is observed that due to
the strategic location of fortifications it was possible to settle reinforced pier which covered
crossing across the river. It can be identified with chronicle Plav.

__________________________
Отримано 14.02.2012


