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КРАЄЗНАВСТВО

ПРИХОДЬКО Ю.І.

ПРО СТАРОДАВНІЙ БРІД НА РІЧЦІ КРИГА

На підставі даних археології зроблена спроба локалізації стародавнього
броду у верхів’ях р.Крига.

Обстежуючи протягом десяти років багатошарове поселення середньої
бронзи та черняхівської культури на околиці м.Білопілля, були з’ясовані деталі
щодо локалізації брода у верхів’ях р.Крига - правої притоки р.Вир, лівої
притоки р.Сейм.

Основний акцент спочатку робився на дослідженні правої сторони
(від об’їзної дороги) надзаплавної тераси р.Крига, що вважається центром
поселення. І тільки обстеження останніми роками лівої надзаплавної тераси
(від об’їзної дороги) дали можливість локалізувати брід.

По вирішенню цього питання була проведена така робота:
1) простежено усі узвишшя, старі русла та нове русло р.Крига на кілька

кілометрів з правої сторони об’їзної дороги;
2) у подальшому основну увагу було зосереджено на обстеженні

підвищень лівої надзаплавної тераси та старих русел р.Крига. Це дало
можливість прослідкувати усі зміни, які проходили тут протягом майже двох
тисяч років. Висота лівої надзаплавної тераси 8 м. Вода на краю тераси була
до XVIII ст., протягом наступних 50-80 років - відступила на 30 м, а за 100
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років по тому - ще на 90 м. У середині ХХ ст. ліва надзаплавна тераса р.Крига
прийняла сучасний вигляд. На це вказують знахідки монет XVIII - середини
ХХ ст.;

3) опитування місцевого населення показало, що по верху, а потім і по
низу (коли відступила вода) надзаплавної тераси проходила стара дорога
від Білопілля в напрямку до сіл  Мар’янівка та Річки. На це також вказують
знахідки монет починаючи з XVIII ст.;

4) останні два роки (сезон 2007-2008 та 2008-2009 рр.) основний акцент
було направлено на обстеження підвищень та впадин між ними лівої
надзаплавної тераси. Знахідки монет, ґудзиків, оздоблень кінської упряжі
допомогли більш чітко локалізувати параметри броду.

Останню крапку поставили знахідки срібного динарія римського
імператора Адріана (117-138 рр.) та срібної копійки чекана 1610-1613 рр.
першого царя з династії Романових - Михайла Федоровича. Знахідка динарія
підтвердила версію про те, що поселення черняхівської культури було
засновано на цьому місці не в IV (по Г.М.Некрасовій), а у ІІІ ст.

Але крапка на  цьому ще не поставлена. У наступних сезонах будуть
проводитися більш детальні дослідження території старого русла р.Крига,
уточнюватися параметри броду та територія підходу до нього.

Приходько Ю.И.
О древнем броде на речке Крыга
На основе археологических данных сделана попытка локализации древнего брода

в верховьях р.Крыга.

Prihodko Y.I.
About the old ferriage on the river Kryga
On the basis of archeological data the attempt of localization of ancient ferriage  on The

Upper Kryga was made.
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