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ФЕДОРУК А.В.

ГНІЗДА ПОСЕЛЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІЖ ВЕРХНІМ СІРЕТОМ ТА
СЕРЕДНІМ ДНІСТРОМ У VІІІ - ХІІІ ст.

У статті на основі аналізу археологічних джерел розглядаються
проблеми еволюції соціального інституту давньоруської держави, а саме -
гніздо-община. Простежено динаміку зміни кількості та соціальної
приналежності гнізд-общин протягом тривалого хронологічного відрізку часу.

Проблема історії давньоруського села все ще належить до числа
недостатньо розроблених. До недавнього часу вона досліджувалася, в
основному, за писемними джерелами. Села згадуються уже в Х ст. в угодах
русів з греками, “Повісті временних літ”, літописах, але ці повідомлення
стосуються, головним чином, побуту сільського населення. У ХІІ - ХІІІ ст.
основна маса сільського населення на Русі, незалежно від його правового
становища, називалася смердами і вони “иже по селом живуть” [1]. У
Короткій редакції “Руської Правди” згадується “смердей конь”, що свідчить
про широке його використання на селі [2]. Деякі свідчення стосовно життя
на селі знаходимо на сторінках літописів. Так, дружинники Святополка у
1103 р. не радили йому починати війну під час весняних польових робіт:
“Не время весне воевати хоче погубити смерды и ролью имь” [3].
Давньоруські літописи згадують про феодальну земельну власність
дружинників. У 1096 р. Мстислав Володимирович після війни з Олегом
Святославовичем “распусти дружину по селом” [4]. Коли боярин Жирослав
зрадив князя, то в літописі було записано: “Да будеть дворь его пуст и в селе
его не будеть живущого” [5].

На цьому інформація стосовно господарства сільського населення у
писемних джерелах вичерпується. Фрагментарність останньої, щодо історії
давньоруського села значно звужує можливості досліджень у цьому напрямку.
У писемних джерелах майже не відобразилися такі важливі питання з історії
відкритих поселень, як розвиток землеробства і скотарства як основи
господарства, відокремлення ремесла від землеробства, питання матеріальної
культури і побуту давньоруського села і, нарешті, виникнення і становлення
феодальних відносин. В них також не зачіпаються проблеми соціальних
відносин та особливостей общини і сім’ї. Ось ті основні питання, що можуть
бути поставлені та деякою мірою вирішені на матеріалах давньоруських
сільських поселень.

Для дослідження відкритих поселень, через брак писемних джерел, у
ряді випадків можуть бути використані матеріали археологічних розкопок.
При широкомасштабних дослідженнях сільських поселень у різних регіонах
України археологія дасть цілком надійні матеріали для вирішення багатьох
питань історії давньоруського села.

Відомо, що давньоруські поселення розміщувалися компактними
гніздами, відокремленими один від одного природними перешкодами
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(лісами, болотами, річками, горами, незаселеними територіями). Гніздо-
община - це група синхронних поселень, розміщених на чітко визначеній
території і пов’язаних між собою єдиною соціально-економічною структурою
[6]. У більшості своїй гнізда зосереджені у басейнах малих річок [7]. Очевидно,
сукупність цих поселень утворювала територіальну селянську общину - верв,
яка згадується в Руській Правді [8].

Історії розвитку гнізд поселень науковці приділяють увагу віддавна.
Правда, вони вивчають, в основному, гнізда ранньослов’янського періоду
VІ - ІХ ст. Так, на Смоленщині такі сільські агломерації активно досліджував
В.В. Сєдов, який виділив певні спільні риси для даної категорії пам’яток,
вивчивши близько 15 гнізд-общин [9]. Б.О. Рибаков на основі
картографування поселень дійшов висновку, що до складу гнізда входило 10
- 15 поселень і кожне гніздо відділялося незаселеною смугою в 20 - 30 км2

[10]. Аналогічних поглядів дотримувався І.І. Ляпушкін, який вважав, що
відстань між гніздами поселень складала приблизно 30 - 40 км, а в одне
гніздо могло входити 3 - 4 поселення [11]. А.Л. Александровський вказував,
що навколо одного великого поселення могло концентруватися 2 - 10
менших поселень. Протяжність таких скупчень складала 1 - 3 км, а навколо
гнізда залишався незаселений простір в 1,5 - 3 км. Він ототожнював такі
гнізда із землями сільської територіальної общини [12]. Досліджуючи сільські
поселення Московської землі, А.А. Юшко зазначав, що площа общини могла
складати 25 - 30 км2 [13]. Гнізда поселень досліджувалися і на Київщині, де
їх виявлено близько 30. О.В. Сєров вказував, що, як правило, поселення
гнізда знаходяться на одній водній артерії і на сусідніх балках. При чому група
завжди територіально відокремлена від іншої [14]. Аналогічні групи поселень
широко представлені і в Канівському Подніпров’ї. Зарубське гніздо складалося
з городища, кількох поселень та могильника і займало площу близько 35 га,
Григорівське (70 га) включало в себе городище і кілька поселень, Бучацький
комплекс складався з давньоруського могильника, кількох поселень і обіймав
площу 40 га [15].

Критерії виділення східнослов’янських гнізд-общин розробляв у своїх
працях Б.О. Тимощук, який вказував, що їхня площа складала 70 - 80 км2, а
кількість одночасових поселень, які могли розміститися на території одного
гнізда-общини, не перевищувала 10 [16]. На теренах Сірето-Дністровського
межиріччя ним було досліджено 25 гнізд поселень VІ - Х ст. (карта 1).

Структуру гнізд, як вказував Б.О. Тимощук, можна дослідити повністю
лише за умови визначення конкретних меж кожного гнізда поселень [17].
Визначальну роль при цьому відіграють природні межі, незаселені землі між
гніздами.

Можливо, межі гнізд-общин позначалися штучними межовими
знаками - “знаменьем”. У “Правді Руській” говориться про межовий дуб між
приватними володіннями: “Аже дуб подотнеть знаменный или межный, то
12 гривен продажи” [18]. Вона згадує й про охорону феодальних володінь:
“Хто межю перетнеть бортную, или ролейную розореть, или дворную тыном
перегородить межю, то 12 гривен” [19].

Визначити межі гнізда допомагають феодальні грамоти XIV - XV ст., в
яких згадуються середньовічні села з приналежними до них землями. Так, у
молдавських грамотах XIV - XV ст., де згадуються буковинські села,
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Карта 1. Гнізда поселень VІІІ - Х ст. (за Б.О. Тимощуком)
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говориться, що кожна сільська община мала віддавна встановлені межі -
“хотарі” [20]. П.В. Совєтов і П.П. Бирня, які вивчали хотарі сільських
середньовічних громад, дійшли висновку, що ці хотарі брали свій початок
від ранньофеодальних часів і залишалися стійкою територіальною одиницею.
Межі сільських общин не порушувалися і тоді, коли поселення поглиналися
вотчинами [21].

Вивчаючи хотарі сільських громад XIV - XV ст. за феодальними
грамотами і користуючись ретроспективним методом у тих випадках, коли
ці межі підтверджуються іншими даними, можна уточнити територію гнізд-
общин більш давнього часу [22].

Як уже зазначалося, на теренах Сірето-Дністровського межиріччя
досліджено 25 гнізд слов’янських поселень. Причому, протягом VІ - ХІІІ ст.
кількість поселень у групі та соціальний статус центрального об’єднуючого
поселення постійно змінювалися. Так, у гніздах VІІІ - Х ст. головним
об’єднуючим поселенням були городища-святилища (Бабине, Рухотин),
городища-адміністративно-господарські центри (Баламутівка, Горішні
Шерівці), городища-сховища (Горошівці, Ломачинці, Магала, Пригородок),
поселення-общинні центри (Кіцмань, Малий Кучурів, Чорнівка) тощо.

На рубежі Х - ХІ ст. досліджувана територія в процесі “окняжіння”
входить до складу Київської держави, що супроводжувалося ліквідацією
общинних центрів, які гальмували прогресивний розвиток суспільства [23].
Методи “окняжіння” описані в “Повісті минулих літ” під 946 р. Княгиня Ольга
знищила частину древлянської феодальної верхівки, міста спалила, а
населення захопила в полон і “работе предасть мужем своїм” [24]. Аналогічне
повідомлення є у літописі під 1116 р.: “Ярополкъ же сруби городъ Желъди
дрьючаномъ, их же бе полонилъ” [25].

У процесі ліквідації общинних центрів створювалися феодальні як на
старих місцях, так і на неосвоєних територіях. Вони могли поширювати свою
владу на кілька гнізд поселень. Так, на території Сірето-Дністровського
межиріччя, на місці спалених укріплень Ломачинського городища-сховища
на рубежі ІХ - Х ст. була споруджена князівська фортеця [26].

При дослідженні гнізд поселень ХІІ - першої половини ХІІІ ст. видно,
що їхні межі в цей час, у порівнянні з попереднім, не помінялися (карта 2).
Змінилася лише структура. У зв’язку з феодалізацією давньоруського
суспільства соціальна приналежність деяких гнізд-общин змінюється.
Частина з них залишається у державному віданні (Ленківці, Перебиківці), а
певна частина переходить у стан залежних - боярських, монастирських та
міських (Грозинці, Чорнівка, Остриця, Магала). При формуванні
давньоруської поселенської структури спостерігається виникнення поселень
переважно на місцях розташування давніших пунктів, у тому числі поселень
переддержавного типу. На деяких з них вдається простежити спадкоємність
та безперервний розвиток з VІІІ по ХІІ ст. включно (Бузовиця, Васловівці,
Лашківка, Ломачинці тощо). Частина поселень хоч і розташована на місці
попередніх, але не пов’язана з ними генетично і є новим етнокультурним
явищем [27]. До таких можна віднести ряд гнізд поселень, які виникли на
нових, раніше не зайнятих місцях. Невеличкі скупчення поселень, частина
яких становила початок майбутнього гнізда, концентрується у місцевостях з
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Карта 2. Гнізда поселень ХІІ - першої половини ХІІІ ст. (за Б.О. Тимощуком)
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розвинутою гідрологічною сіткою, де річки створюють природні межі між
даними поселенськими структурами. Це характерно як для центральних,
так і для периферійних регіонів [28].

Більш чітко процес формування і розвитку поселенської структури в
невеликому мікрорегіоні можна простежити за матеріалами Чорнівського
гнізда поселень, оскільки тут вдалося простежити розвиток общини з VІІІ
по ХІІІ ст. [29] (рис. 1). Його територія визначена на основі вивчення
феодальних грамот, картографічних матеріалів, мікротопонімії і природних
меж. У грамоті 1412 р. щодо Чорнівки сказано, що хотар цього села
розташований там само, “где из века оживали”, тобто, що його межі склалися
давно. Вони не змінювалися, як свідчать феодальні грамоти і картографічні
матеріали, впродовж багатьох століть аж до XX ст. До того ж топонім “хотар”
співпадає з межами землеволодінь с. Чорнівка, відомими за картографічними
матеріалами XIX ст. [30].

За проведеними підрахунками, Чорнівське гніздо поселень займало
площу близько 70 км2 (14 х 4-6 км) у басейні р. Мошків, з трьох сторін воно
ізольоване природними межами, а з четвертої - р. Гуків [31].

Історія Чорнівського осередку розпочалася з невеликого поселення V -
VII ст., розташованого на першій надлуговій терасі р. Рули. Воно відноситься до
празької культури і добре датується керамікою та п’ятипальчастою фібулою [32].

У VIII - IX ст. в його околицях з’явилося ще 8 поселень. Центральним
серед них було поселення Чорнівка ІІ [33]. На території общинного центру
виявлені, крім 160 западин від жител-напівземлянок, залишки ремісничих
майстерень, печі для збагачування залізної руди [34]. З півночі і півдня його
прикривали зруби-вежі. Інші поселення розділяються на дві групи: а) малі
(Чорнівка IV, VII, IX), площа яких не перевищує 2 га. На них могли проживати
невеликі колективи (40-70 чоловік), які вели спільне господарство й
утворювали велику патріархальну сім’ю [35]; б) великі (Чорнівка I, III, V,
VI), площа яких становить 2 - 5 га. На території таких поселень нараховують
по два малих селища і до 40 западин від жител-напівземлянок на кожному.
Ці села можна визначити як великі селища - групи сімейних общин. До
поселення Чорнівка ІІІ примикає курганний могильник ІХ - Х ст., який
нараховує близько 80 насипів. Чорнівські поселення утворювали
землеробську общину. Земля в таких громадах, на думку О.Й. Неусихіна,
поділялася між великими патріархальними сім’ями [36].

Наприкінці Х ст. Буковина остаточно увійшла до складу Київської
держави. В цей час неподалік від Чорнівського гнізда поселень з метою
“окняжіння” території Середнього Подністров’я київські воїни спорудили
князівську фортецю. Вона розміщувалася між нинішніми селами Чорнівка й
Горішні Шерівці, на одній з найвищих гір Хотинської височини, що
підноситься на 483 м і називається Городище. Ця фортеця панувала над
величезною територією як опорний пункт князівської влади й основний
центр феодальної експлуатації місцевого населення. Відбувалося окняжіння
сільських общин (в тому числі чорнівської), які змушені були платити данину
на користь великого князя. В цей період внаслідок боротьби центральної
влади з місцевим сепаратизмом відбулося масове знищення старих
адміністративно-господарських центрів. Чорнівський комплекс поселень теж
зазнав змін.
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На поселенні Чорнівка ІІ життя поступово занепало, ремісниче
населення переселилося, ймовірно, нижче за течією р. Мошків, де в урочищі
Пуста Чорнівка на початку ХІІ ст., судячи за керамічними комплексами,
виникло нове велике поселення, яке стало осередком Чорнівського гнізда
поселень. Тут знайдено значну кількість кераміки, скупчення залізних шлаків,
ювелірні прикраси, предмети імпорту. Все це наштовхує на думку, що саме
сюди переселилися ремісники з поселення Чорнівка ІІ.

У середині ХІІ ст. Буковина увійшла до складу Галицького князівства.
Політична ситуація на теренах краю змінилася. У зв’язку з утворенням нових
державно-політичних структур - удільних князівств, фортеці, які належали
київським князям (у даному випадку Горішньошерівецька), втратили своє
значення і занепали. Натомість місцева князівська влада споруджує нові
державні фортеці. Однією з них була Ленківецька в долині р. Прут, яка
прикривала розгалуження торгових шляхів і була осередком подальшого
феодального окняжіння теренів краю. Аналогічні процеси проходили і на
інших територіях давньоруської держави [37].

Рис.1. Чорнівське гніздо поселень VІ - Х ст. (І - ІХ) та ХІІ - першої половини ХІІІ ст. (1 - 8)
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У цей час Чорнівський господарсько-адміністративний комплекс
складався з великого села в урочищі Пуста Чорнівка, яке простягається уздовж
ріки майже на 1 км. В ширину воно займає близько 300 м. Середнє за площею
(300 х 100 м) селище розташоване на північ від нього, в урочищі Лелеківець.
Решта сім кутів-висілків мала незначну площу, яка коливалася в межах 100 х
30 м. Приблизно в середині XII ст. землі Чорнівського гнізда поселень були
передані, ймовірно, у тимчасове користування боярину-слузі князя. Саме
тоді галицькі князі освоювали території, розташовані вздовж Дністра і Пруту.
Можна припустити, що в другій половині XII ст. боярин поруч із залежним
селом, розташованим в урочищі Пуста Чорнівка, збудував замок, який
поєднував у собі риси військово-адміністративного і господарського центру
округи. Він давав можливість феодалу здійснювати ефективний
позаекономічний примус щодо місцевого селянства і не боятися нападів
ворожого війська під час міжусобиць, які породжувалися самим характером
феодальних відносин. За відсутності стримуючої сили в особі централізованої
держави вони виникали дуже часто. Можливо, замок споруджено за
галицького князя Ярослава Осмомисла, який, за виразом літописця,
“расстроил землю свою” [38].

Отже, Чорнівський адміністративно-господарський комплекс в XII -
першій половині XIII ст. мав порівняно складну структуру. До його складу
входили: феодальна укріплена садиба, велике село та малі селища-кути. З
літопису відомо, що після розгрому Києва військо Батия рушило на захід,
спрямовуючи свій удар на Володимир і Галич. В той же час, ведучи наступ
звичайним для них широким фронтом, монголо-татари спустошували й інші
райони. З Галича війська хана рушили на Угорщину. Деякі з них на чолі з
Киданом і Бурі перейшли Карпати через Роднянський перевал. Можливо,
це угруповання рухалося до перевалу через Снятин, далі долинами Черемошу,
Путили і Сірету до Бистриці. Як зазначає Л.Л. Полевой, загін еміра Кидана
три дні йшов до Семигороду на Баню Родну лісами Буковини [39]. Цілком
ймовірно, що частина цього загону зруйнувала Чорнівський замок. Хоча не
виключено, що укріплена садиба над Мошковом могла згоріти в результаті
феодальної усобиці. Дружини феодалів після навали монголо-татар почали
використовувати і їхнє озброєння, а саме стріли. Вістря останніх досить
широко представлені в матеріалах Чорнівського городища.

Після знищення феодального замку структура Чорнівського
адміністративно-господарського комплексу різко змінюється. Укріплена
садиба не була відбудована, хоча життя на її території продовжувалося ще
тривалий час. Ймовірно, що після розорення замку місцеві жителі позбирали
загиблих і поховали в одному місці, яке поки-що невідоме. На це вказує той
факт, що на городищі скрізь простежуються сліди пожежі та битви (поламане
озброєння, монголо-татарські наконечники стріл тощо). Вони залишилися
непоміченими під товстим шаром згорілого перекриття оборонних клітей,
яке завалилося на них.

У другій половині XIII ст. Чорнівське гніздо значно скоротилося.
Припинили існування кути-висілки. В час постійних нападів степових орд
жити невеликими селами стало неможливо і небезпечно. Продовжувало
функціонувати лише велике село в урочищі Пуста Чорнівка, але й воно у
другій половині XIII - XIV ст., як показали археологічні знахідки, значно
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зменшилося у своїх розмірах. За народними переказами, мешканці Пустої
Чорнівки покинули поселення і заснували у верхів’ї р. Мошків, вкритому
густими лісами, сучасну Чорнівку, яка вперше згадується у феодальній грамоті
під 1412 р. як “Вышная Чернавка” [40].

Подібна ситуація простежена і на інших територіях Давньоруської
держави [41].

Отже, як видно, на досліджуваних теренах відбувалися політико-
соціальні зміни, аналогічні змінам, характерним для всієї давньої Русі.
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