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АРХЕОЛОГІЧНЕ 
МИНУЛЕ КАНІВЩИНИ

Я  люблю археологію. Я  поважаю людей,
які присвят или себе цій таємничій матері історії.

Однією з найбільш досліджених 
археологами територій України є 
Канівгцина, в землі якої сконцентро
вано безліч артефактів, що належать 
до різних епох: від палеоліту (най
давнішої епохи в історії людства) 
до козацьких часів. Вражає кількість 
пам'яток минулого, що збереглись 
на території Канівщини. Це і надає 
їй статусу окремого археологічного 
регіону.

До наших днів дійшла значна кіль
кість прадавніх канівських пам'яток: 
стоянок, поселень, городищ, курга
нів та могильників. Вони є найпере
конливішим свідченням постійної 
життєдіяльності населення на тери
торії Канівщини з часу найвіддале- 
ніших від нас сторіч.

Заселення цієї території відбува
лося в добу середнього палеоліту не
андертальцями, котрі належать до ін
шого типу людей, аніж ми. У Каневі

9 '  Щ г V '  1»

Тарас Шевченко

на берегах Дніпра біля підніжжя гір, 
які мають специфічну будову, що ха
рактеризується виходом на поверх
ню землі давніх геологічних шарів, 
так званих дислокацій, виявлено 
багато знарядь праці первісних лю
дей з кременю, що датується 150 -  
ЗО тис. рр. до н.е. На жаль, стоянок 
мисливців цієї доби досі не виявлено, 
хоч цілу серію їхніх виробів із креме
ню знайдено біля підніжжя Великого 
скіфського городища на території 
сучасного Канівського природного 
заповідника. Очевидно, саме крем'я
на сировина, наявна в Канівських 
дислокаціях, приваблювала сюди 
розрізнені племена неандертальців, 
адже їхня технологія виготовлення 
знарядь праці вимагала досить знач
ної кількості цієї сировини.

Пізньопалеолітична доба (35-10 
тис. рр. до н.е.) -  епоха поширен
ня культур, носіями яких були вже

Вироби із кременю
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Під час розкопок на 
М ежиріцькому  

поселенні: академік 
Іван Підоплічко 

(ліворуч) 
та канівський 

краєзнавець 
Василь Коваленко

представники сучасної людини 
(лат. homo sapiens). Розселення цих 
людей на території Канівщини від
бувалось в умовах останнього зледе
ніння, коли клімат характеризувався 
значним пониженням температури 
та сухістю, а рослинність була тун- 
дро-степовою. Ця рослинність стала

основним продуктом харчування то
дішніх травоїдних ссавців: мамонтів, 
первісних бізонів, плейстоценових 
коней, північних оленів. А на них, 
полювали тодішні люди, щоб вижи
ти в тих складних умовах.

До цього часу рештки мамонтів зу
стрічаються на території Канівщини.

Реконструкція 
житла зі стоянки 
первісних людей з 
кісток мамонтів, 

знайденого в селі 
М ежиріч. 

Експонується в 
Національному 

науково- 
природничому м узеї 

Національної академії 
наук України (Київ)
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Так, під час будівництва Канівської 
ГЕС, за свідченням палеонтолога 
Івана Підоплічка, який описував цю 
знахідку, виявлено кісткові рештки 
сорока шести мамонтів!

Найбільшу стоянку первісних 
людей з кісток мамонтів досліджено 
цим вченим також на Канівщині, у 
селі Межиріч. Археологічні роботи 
проводилися академіком Підопліч- 
ком з 1965 року. Він і став першим до
слідником цієї унікальної пам'ятки.

Під керівництвом Підоплічка 
розкопано залишки трьох жител із

кісток мамонтів. Житло №1 є сьогод
ні найбільш відомим об'єктом цього 
поселення. Нині воно експонується 
у Національному науково-природ
ничому музеї НАН України у ви
гляді створеної Іваном Підоплічком 
реконструкції, цоколь якої склада
ється з 25 мамонтових черепів, об
кладених мамонтовими щелепами, 
вставленими одна в одну. Всередині 
житла представлено вогнище і місце 
первинного розколювання креме
ню. Межиріцьке житло з кісток ма
монта займало площу 42 кв. метри і

Фрагменти
неолітичної
ямково-гребінцевої
кераміки
(с. Трищенці
Канівського р-ну)
Науково-дослідний
відділ «Канів від
давнини до
сучасності»
Шевченківського
національного
заповідника
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Комплекс посуду 
Трипільської 

культури та 
тарна посудина.

Науково-дослідний
відділ

«Канів від давнини до 
сучасності» 

Шевченківського 
національного 

заповідника

1 Про скіфів див. 
детальніше у розділі: 
«Таємниця канівських 
катакомб»

на його будівництво витрачено 385 
кісток. І це не хаотичне будівництво, 
а навпаки, за словами Підоплічка, 
«з певним художньо-архітектурним 
смаком і досить високою на той час 
будівельною технікою».

Така унікальна стоянка є для 
України пам'яткою архелогії націо
нального значення. А коли в кінці 
XX ст. була представлена академі
ком Підоплічком в Японії, -  стала 
відомою цілому світу.

З 1976 до 1989 року розкопки і 
дослідження стоянки проводилися 
групою спеціалістів під керівниц
твом завідувача кафедри археоло
гії, етнографії та музеєзнавства Ки
ївського університету імені Тараса 
Шевченка М.І. Гладких. Резуль
татом цієї праці стало відкриття 
четвертого житла з кісток мамон
тів. Одразу вирішено відтворити 
на цьому місці лабораторію-музей 
«Стійбище мисливців на мамон
тів».

З 2009 року Межиріцьке поселен
ня вивчається комплексною експе
дицією за участю таких організацій, 
як кафедра археології та музеєз
навства Київського національного 
університету імені Тараса Шевчен
ка (П.С. Шидловський), Інститу
том археології НАН України (Д.Ю.

Нужний) та Національним природ
ничим музеєм Франції (Ст. Пеан) 
із залученням вітчизняних та зару
біжних спеціалістів. Ця пам'ятка до
сліджується різними археологами 
протягом 50 років. За радіовуглеце- 
вим аналізом стоянка належить до 
15-14,5 тис. рр. до н.е.

Півстоліття вітчизняні вчені-по- 
движники вивчають дивовижне 
поселення, сподіваючись на його 
музеєфікацію, адже сам президент 
Національної академії наук Укра
їни Борис Патон висловив думку, 
що за умов зведення в с. Межиріч 
музею, об'єкт може бути взятий під 
патронат ЮНЕСКО як пам'ятка сві
тового значення.

Культурні рештки наступної 
неолітичної епохи -  нова кам'яна 
доба (6000-3000 рр. до н.е.) на Ка- 
нівщині відомі переважно з заплав
них ділянок річок Дніпра, Росі та 
Росави.

Великою кількістю пам'яток пред
ставлена на Канівщині Трипільська 
культура, поселення якої розташо
вувалося на високих мисах правого 
берега Дніпра, на лівих берегах Росі 
та Росави, що датуються в межах 
4000-3400 рр. до н.е. До цих пам'я
ток належать значні за розмірами 
поселення в Каневі (Новоселиця) та
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поблизу сіл Гршцинці, Бобриця, Пе
карі, Хмільна, Кононча, Лука, Таган
на та ін. Поселення мали традицій
не для трипільців планування -  по 
колу, і були забудовані наземними 
житлами, поряд з якими функціону
вали допоміжні заглиблені будівлі 
господарського призначення -  кре- 
менеобробні майстерні.

Нині в межах Канівського адмі
ністративного району відомо вже 
більше ЗО трипільських пам'яток.

Доба бронзи на території Канів
щини представлена стоянками та 
поселеннями й могильниками се- 
редньодніпровської, бабинської, 
тшинецької та чорноліської культур.

Починаючи від раннього заліз
ного віку важливу роль у житті на
селення Канівщини, розташованого 
на прикордонні степу та лісостепу, 
відіграють кочівники. Це був час Ве
ликого переселення народів -  скіфів,

сарматів, хозар, готів, гунів та інших 
ординців, котрі зупинялися на тери
торії сучасної України в пошуках 
кращого місця для поселення. Вони 
приходили і відходили, не лишаючи 
за собою помітного сліду на цій зем-

Скіфська могила 
біля села М ежиріч  
на Канівщині

Реконструкція 
жіночого головного 
убору із скіфського 
кургану поблизу села 
Синявка на 
Канівщині. 
Науково-дослідний 
відділ «Канів від 
давнини до 
сучасності» 
Шевченківського 
національного 
заповідника
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Наконечники стріл. 
Бронза. Грищ инці.

Фрагмент  
Трахтемирівського  

городища. 
Сучасне фото

лі. Єдині скіфи лишили після себе 
віковічну пам'ять в Україні.

На території Канівщини жили 
скіфи-хлібороби та скіфи-орачі по
над тисячоліття. Протягом такого 
тривалого часу вони не могли не 
зріднилися з цією родючою землею.

А до того ж, у цій землі, в могутніх 
могилах-курганах, поховані їхні 
царі та предки, пам'ять про яких 
вони шанували понад усе. Скіфські 
могили-кургани збереглися до сьо
годнішніх днів по всій Україні і, зви
чайно ж, -  на історичній Канівщині.
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Комплекс кераміки
зарубинецької
культури (Канів,
Бучак, Григорівка).
Науково-дослідний
відділ «Канів від
давнини до
сучасності»
Шевченківського
національного
заповідника

Пам'ятний слід лишили скіфи і 
на височинах правого берега Дніпра, 
на яких вони зводили фортеці-горо- 
дища, оточені дерев'яно-земляними 
укріпленнями. Найбільше таке го
родище в околицях Канева побудо
ване скіфами у 2-й пол. VII ст. до н.е. 
Трахтемирівське городище (50 га) 
контролювало Зарубський брід. Ця 
пам'ятка й тепер вражає могутністю 
валів, що мають протяжність понад 
5 км і висоту до 5 м (у давнину вона 
була значно більшою), а з урахуван

ням глибокого рову та дерев'яного 
тину по гребеню валу, укріплення 
становили ще більшу перешкоду 
для нападників. Постійні мешканці 
займали лише частину оточеної ва
лами площі: вільні від забудови ді
лянки мали слугувати прихистком 
для мешканців навколишніх селищ, 
котрі в разі військової небезпеки ті
кали під захист валів із найбільш 
цінним майном та худобою.

Наступний яскравий епізод у дав
ній історії Канівщини пов'язаний з

Вид на Пилипенкову  
гору з  Чернечої 
(Тарасової) гори. 
Сучасна світлина
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населенням, котре залишило після 
себе пам'ятки зарубинецької архео
логічної культури (рубіж III/II ст. до 
н.е. -  сер. І ст. н.е.). Власне, назва цієї 
культури походить від назви села За
рубинці (нині затопленого водами 
Канівського водосховища), поблизу 
якого у 1899 р. В.В. Хвойкою вияв
лений могильник з тілопальними 
похованнями, що мали в інвентарі 
своєрідний керамічний посуд (ліпле
ні від руки горщики, миски, кухлики 
із ретельно загладженою блискучою, 
т. зв. лискованою, поверхнею). Тепер 
в околицях Канева відомо чимало 
пам'яток цієї археологічної культу
ри, зокрема -  кілька городищ, най
більшим серед яких є городище «Пи- 
липенкова гора», розташоване поруч 
з Чернечою, нині Тарасовою, горою 
(на сусідньому пагорбі).

Слід зазначити, що свої осередки 
«зарубинці» оточували укріплен
нями не одразу. Зокрема, мешканці 
городища «Пилипенкова гора» зро
били це чи не через 100 років після 
оселення (лише у І ст. до н.е.).

В цей час постають й інші подібні 
фортеці (Бабина Гора та Лисуха по
близу с. Бучак), оскільки укріплен
ня будуються доволі простої кон
струкції, ймовірно нашвидкуруч, 
бо загроза була вже поруч. Нищівні

погроми цих городищ засвідчують 
знайдені археологами в шарах зга
рищ наконечники стріл, притаман
них зброї нових володарів Причор
номорських степів -  сарматів, що 
витіснили скіфів. Втім, на більшості 
зарубинецьких пам'яток Канівщини 
життя після сарматських погромів 
відродилося, і тривало ще щонай
менше 50-70 років. Однак, не пізні
ше кінця І ст. н.е. останні мешканці 
городища «Пилипенкова гора» по
кинули його остаточно.

Натомість від сер. III і протягом 
IV ст. на чорноземних ділянках ре
гіону оселилися носії черняхівської 
археологічної культури (в Канів
ському районі відомо декілька та
ких поселень). А на піщаних ґрун
тах, у лівобережній заплаві Дніпра, 
неподалік від сучасного села Сушки, 
мешкали носії київської археологіч
ної культури (безпосередні предки 
слов'ян). Достеменно слов'янські 
старожитності V-VII ст. представ
лені на Канівщині чималою кількі
стю пам'яток. Втім, найвідомішою 
серед цих знахідок є славнозвісний 
скарб «кола старожитностей антів», 
виявлений у 1907 році на березі річ
ки Мартинка у селі Мартинівка, в 
якому знайдено срібні й позолочені 
предмети.



Фортеця
літописного Заруба
XII cm. (городище
Монастиръок).
Реконструкція
В.О. Петрашенко,
малюнок
0 .1 . Петросюка

Фігурки «танцюючих чоловіч
ків» та химерних тварин з цього 
скарбу, застібки-фібули, зокрема 
«пальчасті», прикрашені візерунка
ми, є своєрідною «візитівкою» ори
гінальної слов'янської ювелірної 
традиції, що склалася у VII ст., а тро
фейний візантійський срібний посуд 
з цього скарбу демонструє розмах 
військових походів, що ознаменували 
добу Великого розселення слов'ян.

Починаючи з 2-ї пол. IX ст. від
буваються зміни і на Канівщині в 
гончарному виробництві, в коваль
ських технологіях, що позначило
ся, насамперед, на якості сільсько
господарських знарядь, а, отже, 
значно розширило можливості для 
обробітку ґрунтів.

Зрештою, поруч з відкритими се
лищами на зразок Канівського посе
лення (територія садиби Канівсько
го природного заповідника), доволі 
великими і довготривалими поста
ють і інші городища на Канівщині. 
Фортифіковані пам'ятки свідчать, 
що осіле слов'янське населення на
магалося захистити свої володіння 
від кочівників, серед яких панівне 
становище у зазначений час посіда
ли хозари.

На рубежі Х-ХІ ст. Канівщина 
потрапляє в політичну орбіту ки
ївських князів, які встановлюють 
контроль над Дніпровським торго
вельним шляхом. У цей час заклада
ється городище на Княжій горі, що 
контролювало Пекарський брід у
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Вид на літописний ГИрЛі Росі. Вчений-енциклопедист Навпроти Зарубського броду (на 
Заруб. Сучасне фото Михайло Максимович, академік височині Батурова гора) зводяться 

Микола Біляшівський та більшість укріплення древньоруського літо- 
вітчизняних дослідників вбачали писного міста Заруба, 
і вбачають у цій пам'ятці археоло- Зрештою, в той час, а, можливо, 
гічні залишки літописного міста Ро- ще й раніше, постає й сам древній 
день. Канів...

Павло Шидловський, кандидат історичних наук; 
Євгеній Синиця, кандидат історичних наук;
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