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АРХЕОЛОГІЯ
ЧЕРНЕНКО О.Є.

ПАМ’ЯТКИ ПИСЕМНОСТІ ДАВНЬОРУСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО

У статті розглядаються матеріальні свідчення розвитку писемності
в давньоруському Новгород-Сіверському (графіті, писала-стилоси тощо).

Звертаючись до вивчення писемності в окремо взятих землях та містах
давньоруської держави, дослідники зазвичай вимушені робити висновки,
спираючись на дуже обмежену кількість джерел. Як відомо, до сьогодення
дійшло зовсім мало рукописів ХІ - ХІІІ ст., а для багатьох регіонів вони взагалі
не відомі. У такій ситуації чи не єдиним свідченням розвитку місцевої
писемності є пам’ятки епіграфіки та знахідки знарядь письма (писала-
стилоси), деталі книжкових оправ. Утім, і вони часто відсутні, нечиcленні,
нечітко атрибутовані або лишаються не запровадженими до наукового обігу.

______________________________________
1Користуючись нагодою, висловлюю подяку керівнику Новгород-Сіверської експедиції

І.С.Кедуну за можливість використати у публікації матеріали досліджень 2010 р.

Рис. 1. Реміснича позначка на амфорі з розкопок І.І. Єдомахи 1961 р.



192 СУМСЬКА СТАРОВИНА  №ХХХV  2011

Сказане стосується і давньоруського Новгород-Сіверського. До сьогодні
тут знайдено лише поодинокі свідоцтва розвитку місцевої писемності;
епіграфічні пам’ятки практично невідомі. У фахових публікаціях вони не
розглядались, дослідники обмежувались тільки загальною констатацією факту
існування відповідних артефактів [9, 23; 8, 59].

Відразу потрібно відзначити, що мова йде не про предмети з написами
взагалі. В Новгород-Сіверському вони представлені цілою групою та увійшли
в наукову літературу (дві випадково знайдені молівдовули - Святослава
Ярославича [13, 49; 24, 127] та посадника Дмитра Завидича [7, 281]; амфора
з розкопок І.І.Єдомахи 1962 р. (рис.1) із ремісничою позначкою по сирій
глині [13, 145] тощо). Маються на увазі написи, створені в місті, які є
безпосереднім матеріальними свідченнями писемності його населення.

До останнього часу такі написи були представлені однією задо-
кументованою знахідкою графіті. Це продряпаний напис кирилицею на
уламках фрески з розкопок 1981 р. собору кінця ХІІ - початку ХІІІ ст. на
території Спасо-Преображенського монастиря [9, 49]. Втім, до сьогодні цей
напис не був опублікований та не став предметом фахового аналізу.
Враховуючи, що собор продовжував функціонувати і після монгольської
навали, до кінця ХVІІІ ст., без датування засобами, призначеними для
позастратиграфічних написів, не можна впевнено віднести дане графіті до
давньоруської доби [6]. Воно могло з’явитися і значно пізніше. Як відомо, верхня
дата появи графіті на стінах храмів у Південній Русі сягає ХVІІ ст. [4, 258].

Безумовно, відсутність пам’яток писемності не відповідає статусу міста,
яке вважається адміністративним центром одного з найбільших князівств
Давньої Русі. Особливо це дивно з огляду на те, що, спираючись на непрямі
свідоцтва, дослідники доводять існування в Новгород-Сіверському місцевого
літописання та літературної традиції [10, 182-183, 184-187; 19, 36-44; 21, 146].

Обмежена кількість епіграфічних матеріалів у Новгород-Сіверському
частково пояснюється недостатнім ступенем археологічного дослідження
та поганою збереженістю шарів домонгольської доби. За всі роки розкопок
(починаючи з 50-х років ХХ ст.) загальна площа, розкрита в місті, не
перевищила 3,5 тис. кв. м, у тому числі 1 400 кв. м на території сучасного
Спасо-Преображенського монастиря, де в ХІІ - ХІІІ ст. знаходилась заміська
князівська резиденція [23, 21]. При цьому давні нашарування скрізь
виявились сильно ушкодженими внаслідок господарської діяльності в ХVІІ
- ХVІІІ ст. Найбільше, на жаль, постраждав дитинець - на його майданчику
протягом багатьох десятиліть видобували сировину для виробництва селітри.

У такій ситуації значний інтерес мають графіті, виявлені в ході розкопок
мурованої споруди, відкритої 2003 р. на території Спасо-Преображенського
монастиря. Споруда належить до невідомого архітектурного типу
(прямокутна в плані, чотирьохстовпна будівля зі стінами нерозчленованими
пілястрами чи лопатками) та інтерпретована авторами досліджень як княжий
терем. Виходячи з особливостей будівельної техніки, час її появи можна
віднести до кінця ХІІ - початку ХІІІ ст. [23, 20].

На момент відкриття залишки споруди знаходились під землею. Вони
були перекриті будівельним сміттям із її руїн. У межах стін, на рівні давньої
підлоги, було виявлено шар пожежі, утворений попелом, горілим деревом,
плінфою, штукатуркою тощо. В ході його розбирання знайдено рештки
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загиблих людей, різноманітний речовий інвентар. За складом речового
інвентарю, що містився в шарі пожежі, можна визначити, що вона відбулася
в першій половині ХІІІ ст. На жаль, цей період в історії міста не висвітлений
у писемних джерелах. Єдина відома тогочасна подія, з якою можна пов’язати
руйнування будівлі та загибель людей, - монгольська навала. Натомість, не
виключено, що катастрофа мала місце дещо раніше чи пізніше 1239 р. - дати
штурму Новгород-Сіверського монголами, прийнятої у сучасній літературі.

На підставі спостережень за характером заповнення руїн та
стратиграфією оточуючої їх ділянки можна впевнено зробити висновок, що
більша частина споруди завалилась саме під час пожежі. Надалі будівля не
відновлювалась, хоча її руїни продовжували існувати до середини ХVІІ ст.
Тільки тоді під час генеральної реконструкції монастиря їх наземну частину
розібрали, а залишки засипали землею [22, 37; 23, 20].

Усього в ході розкопок “терему” було знайдено 58 уламків фресок із
графіті. Їх розчистка та попереднє визначення були здійснені к.філол.н.,
доцентом В.Б.Звагельським.

Усі фрагменти графіті виявлені в основі південно-західного стовпа, зліва
від дверного прорізу, на рівні підлоги, в шарі пожежі (рис. 2). Вони невеликого
розміру, сильно побиті та обвуглені (рис. 4; 5).

Судячи з усього, штукатурка з фресковим розписом відшарувалась від
стіни та покришилась під дією високої температури під час катастрофи.

Рис. 2. Схема “княжого терему” в Новгород-Сіверському.
Стрілками показані місця знахідки фрагментів графіті
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Про це свідчить і закопчена на момент знахідки поверхня, і зміни в
кольорі фрескового шару - під дією високої температури він набув тону від
світло-помаранчевого до червоного, хоча є також кілька світло-сірих
фрагментів (зберегли колір - ?). Напевно, момент, коли уламки фресок
потрапили в культурний шар, відповідає часу загибелі споруди в першій
половині ХІІІ ст. Відповідно, виникнення графіті співвідноситься з періодом
її існування.

На більшості фрагментів простежуються тільки окремі продряпані лінії,
але в кількох випадках збереглись літери, деталі сюжетних зображень (рука
та нога людини, плетиво; рис.3; 4; 5). Зображення продряпані загостреним,
досить тонким конічним вістрям. Графіті настільки фрагментовані, що важко
визначити, чи були вони частиною однієї композиції. Однак, з огляду на
різну манеру виконання, скоріше за все, це не так.

Рис. 3. Фрагменти графіті з “княжого терему”
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Рис. 4. Фрагменти графіті з “княжого терему”

Рис. 5. Фрагмент графіті із зображенням плетива з “княжого терему”
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Фрагменти написів представлені кількома окремими кириличними
літерами та їх сполученнями. В одному випадку вцілів уривок рядка з 4 літер
(рис. 3:1), однак і тут поверхню оббито, що ускладнює визначення графічних
моделей та палеографічний аналіз у цілому. Можна відзначити, що рядок
рівний; всі літери (“твердо” або “покой”-?; “он”; “слово” - над нею титло;
“аз”) нанесено впевненими чіткими рисами, що свідчить про відповідні
навички автора. Літери дещо загострені, висотою 0,5 см при ширині 0,5 -
0,3 см. Їх графіка має певні риси, властиві пам’яткам південноруської
епіграфіки. “Аз” зображено із закругленою петлею, котра примикає до
нахиленої риски. Це, як відзначав С.О.Висоцький на підставі аналізу
накреслення графіті Софії Київської, більш характерно для графіті ХІІІ ст. [4,
149]; “он” - гостроконечна, з двох співставлених скобок, які легко продряпати
по штукатурці; “слово” - у вигляді вуглуватої скобки. Титло у вигляді
горизонтальної риски перекресленої коротким штрихом посередині, з
обмежувальними рисками на кінцях. За С.О.Висоцьким, такі титла належать
до найпоширеніших. У графіті вони, як правило, використовувались для
накреслення скорочених слів без виносних літер [4, 191].

За якістю та стилем залишки зображень можна умовно поділити на 2
групи. Перша відзначається різкими, досить глибокими лініями, котрі інколи
перехрещуються під загостреними кутами (рис. 3:4, 5). За розмахом ліній
припустимо, що це частина якогось великого схематичного малюнка.
Можливо також, що в даному випадку було використано не дуже зручне для
накреслення знаряддя - наприклад, ніж, або ж у автора був відсутній
відповідний художній досвід.

До другої групи належать графіті, які за формою зображень та стилем
нагадують книжкову орнаментику. Це, перш за все, фрагменти реалістичного
контурного зображення людини (рука стиснута в кулак; нога; рис. 3:7, 8). У
впевнених прийомах моделювання об’єму наявні риси, властиві
давньоруському зображальному мистецтву, перш за все, фресковому розпису
та книжковим мініатюрам, а також прикладному мистецтву. Можна згадати,
що графіті, котрі мають паралелі із творами давньоруського зображального
мистецтва, відзначав у Софії Київській С.О. Висоцький [3, 217; 5, 116]. Відомі
вони і в церкві Благовіщення у Вітебську, Успіння Богородиці Ростова
Великого тощо. Вважається, що згадані графіті мають безпосередній зв’язок
із існуванням творчих осередків у згаданих містах [2].

Окрім графіті, до пам’яток писемності Новгород-Сіверського належить
також знак на торці (довогому-?) уламка плінфи (рис. 6) у вигляді кириличних
літер (“наш”, “веді”, “і” - ?). Плінфа походить з розкопок “княжого терему”
2003 р. Знак, як і в інших подібних випадках, виготовлений шляхом відбитка
по матриці на торці цеглини під час її формовки [17, 22]. По висоті літери
дещо менше висоти цеглини. Вони опуклі, чітко окреслені. Їх графічні моделі
(“наш” із горизонтальною перемичкою, розташованою всередині літери;
“веді” із подібними до трикутника рівновеликими верхньою та нижньою
частинами; остання літера ушкоджена, скоріше за все, “і” у вигляді
вертикальної риски) відповідають традиціям написання, властивим для кінця
ХІІ - ХІІІ ст. [4, 153, 160-161].

Щодо функцій знаків на торцях плінф, у літературі існували різні думки.
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Їх вважали знаком власності, особистими клеймами майстрів, знаками
замовників. На думку П.А.Раппопорта, вони були пов’язані з виробничим
процесом: слугували для позначення верхньої цеглини в кожному щаблі
цегли-сирцю, призначеному для одночасного випалу в печі [17, 21].

Серед інших знаків на плінфах, позначки у вигляді літер є досить
рідкісними, хоча й не унікальними [17, 25]. При цьому окремі знахідки цеглин зі
знаками-літерами раніше були зафіксовані для інших давньоруських
монументальних пам’яток Сіверської землі, в Трубчевську [16, 211, рис. 8] та
Путивлі [1,168, рис.8]. Однак, у Новгород-Сіверському такий знак виявлений
вперше. За А.П.Раппопортом, т. зв. Сіверські храми пов’язані з діяльністю
чернігівської будівельної артілі [18, 116-117]. Якщо пристати до даної думки,
то наявність кириличних знаків на плінфах може бути притаманною всім
пам’яткам цього кола. Втім, у всіх згаданих випадках знаки є різними як за
схемою виготовлення, так і за зображеннями літер. У будь-якому разі,
наявність на плінфі знаків у вигляді кириличних літер, разом із професійно
виконаними графіті, є на сьогодні головним матеріальним свідченням
існування в давньоруському Новгород-Сіверському осередку, безпосередньо
пов’язаного з писемністю.

Як вже відзначалось, до знахідок, які засвідчують поширення
писемності, окрім епіграфічних пам’яток, належать також знаряддя письма
(стилоси-писала для нанесення написів на воскових дощечках-церах і
твердих поверхнях), книжкові застібки та оправи. Останні в Новгород-
Сіверському до сьогодні не відомі; писала знаходили кілька разів.

Першим атрибутував писала-стилоси як знаряддя писемності
Б.А.Тимощук 1956 р. [20]. Їх класифікація була створена А.Ф.Медведєвим
[11], уточнена А.А.Мединцевою [12] та значно розширена
Б.Б.Овчинниковою на підставі вивчення великої кількості писал із Новгорода
Великого [15].

Писала знайдені в різних районах стародавнього Новгород-
Сіверського. Одне походить із розкопок А.В.Кузи з території дитинця та
датується автором знахідки ХІІ - ХІІІ ст. [9, 23]. Два (кістяне та залізне)
виявлено в шарі пожежі та у заповненні одній із ям (яма 5) у “княжому теремі”
2003 р. [22, 36]. Не виключено, що для письма слугувало також знайдене в
шарі пожежі знаряддя, виготовлене з половини риб’ячої щелепи, із
просвердленою дірочкою для підвішування та із заполірованим вістрям.

Ще одне залізне писало було виявлено 2010 р. у ході досліджень
І.С.Кедуна на території посаду (ур. Заручав’я)1  (рис. 7), у районі, де
І.І.Єдомахою було зафіксовано залишки садиби заможного городянина [13,
147].

За класифікацією Б.Б.Овчинникової, залізне писало з розкопок “княжого
терему” 2003 р. (поганої збереженості, фрагментоване; лопаточка нагадує
перевернутий трикутник) належить до 13 типу, поширеного в кінці ХІІ -
ХІІІ ст. [15, 57]; кістяне (у вигляді стриженя із фігурно-овальним завершенням)
- до 17 типу, варіант А, який датується ХІІ - ХІІІ ст. [15, 59-60].

Писало, знайдене 2010 р. на Заручав’ї (рис.7), за формою наближене
до 8 типу, поширеного наприкінці ХІІ - у ХІІІ ст. [15, 53-54]. Прямих аналогій
йому серед знахідок у Новгороді Великому немає. Найближча за формою
походить із Вщижа (випадкова знахідка 1999 р.) [14]. Можливо, це
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регіональний тип виробу, властивий Подесенню.
Загалом, Новгород-Сіверські писала походять із тих районів міста, де

перебували представники місцевої соціальної верхівки: з території дитинця,
княжої заміської резиденції та ур. Заручав’я, де, припустимо, існувала садиба
заможного городянина. Подібна закономірність відзначалась і під час
розкопок в інших регіонах Давньої Русі [15, 66].

У цілому в останнє десятиліття по мірі зростання дослідженої площі,
кількість знахідок, які засвідчують поширення писемності в Новгород-
Сіверському, поступово збільшується. Можна відзначити, що практично всі
вони датуються кінцем ХІІ - першою половиною ХІІІ ст. - періодом розквіту
міста. Цей час також відповідає часу удосконалення процесу виробництва
рукописних книжок, інтенсифікації процесу навчання грамоті та поширенню
переписки серед представників різних груп населення Давньої Русі.

Припустимо, що по мірі збільшення археологічно дослідженої в
Новгород-Сіверському площі кількість подібних знахідок збільшиться.
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