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ЗМІЙОВІ ВАЛИ – ЛІТОПИС ЗЕМЛІ КИЇВСЬКОЇ
ВСТУП
Історії слов’ян довеликокнязівської доби ще немає. Тож не дивно, що й
тепер ученим доводиться боротися з поглядами істориків-норманістів, які
твердять, ніби східні слов’яни перебували на дуже низькому ступені
суспільного і політичного розвитку і тому не могли самі, без допомоги зовні,
створити свою державу.
Учені багато зробили, щоб підняти завісу над таємницею минулого, і
все ж вони з гіркотою визнають, що «історичні джерела застають Русь у
цілком сформованому вигляді: передісторія губиться в темряві доісторичних
часів». Так зокрема пише М. О. Брайчевський. Так вважає багато фахівців. І
небезпідставно.
Історики та археологи вивчили усі літописи, хроніки, листування,
дослідили на Київщині багато слов’янських пам’яток, але так і не знайшли
повної відповіді на запитання, як жили східні слов’яни в передісторичні часи,
який суспільний лад був, скажімо, хоч б у полян, яка, врешті, територія
належала їм.
Археологи дослідили на Київщині багато пам’яток слов’ян, проте так і
не змогли сказати свого слова: дуже скупі розповіді речей, залишених
нашими предками. Правобережжя середнього Дніпра з його лісостепом ніби
самою природою призначене для осілого життя. Великі пагорби і численні
долини, родюча земля і густі ліси Київщини не давали простору для
кочівників з їхнім безперервним переміщенням табунів і отар. Проте вони
були дуже вигідні для землеробів, мисливців, рибалок. Саме тому,
починаючи з неоліту, тут мешкали тільки землеробські племена. Вони нам
залишили численні пам’ятки своєї матеріальної культури. В лісах і полях, а
іноді і в самих містах та селах Київщини уже виявлено багато поселень,
могильників, скарбів усіх історичних епох існування людського суспільства.
Тисячі пам’яток відомі. А ще тисячі чекають свого відкриття і дослідження.
Серед численних пам’яток давнини на Київщині є одна, найменш
досліджена, хоч вона криє в собі відповіді на багато запитань. Разом з
іншими знахідками вона дала б змогу значно поглибити наші знання про
історію слов’ян. Це Змійові вали.
У «Великій радянській енциклопедії» читаємо: «Змійові вали – народна
назва древніх оборонних споруд, які проходили південніше Києва, правим і
лівим берегом Дніпра, вздовж його приток. Залишки Змійових валів
збереглися на рр. Віті, Красній, Стугні, Трубежі, Сулі, Росі та ін. і досягають
в окремих місцях кількох десятків кілометрів довжини і до 10 м висоти...
Питання про те, до якого часу відноситься будівництво Змійових валів, у
науці не розв’язане» [1]. Тут не говориться, що окремі вчені відносять
будівництво валів до різних часів: від І тисячоліття до н.е. до Х-XI ст. н. е.
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Змійові вали в межах Київщини проходять по землях, які колись
належали східнослов’янським племенам полян та древлян. Тут формувалася
Київська Русь. Загальна довжина валів становить близько 800 кілометрів;
вони утворюють дуже складну сітку. Саме тому до цього часу не було
з’ясовано ні кордонів того політичного об’єднання, яке будувало вали, ні
системи в їхньому розміщенні, ні, врешті, того, коли і ким вони збудовані.
Змійові вали – це свідки минулого, на які ми не звертаємо уваги,
мандруючи вихідного дня околицями Києва. Лісами та полями, здебільшого
над річками, іноді перерізаючи вододільні підвищення, вони простяглися на
десятки й сотні кілометрів. Вони то поступово понижуються і навіть зовсім
зникають, то знову піднімаються, досягаючи ще й тепер кількох метрів
висоти. Немає людини, яка пройшла б усі ці вали. Немає точної їх карти. І
вже зовсім невідомо, коли, хто з наших предків, за яких умов будував ці
могутні оборонні споруди, які стратегічні і тактичні задуми було покладено в
основу цієї складної системи, яку вони утворюють. І чи є взагалі в цьому
скупченні валів якась система?
Більше того, багато істориків схильні розглядати існуючу сітку валів
Київщини як наслідок стихійних оборонних заходів населення, позбавлених
єдиної ідеї і мети.
Великою сторінкою історії слов’ян стала земля Київська. Важливі
відомості нашої історії написані на ній валами. Цю сторінку треба
обов’язково прочитати і зробити надбанням сучасників вісті з минулого.
Учені минулого, як і сучасні, надавали великого значення створенню
точної карти Змійових валів – виразнику стратегічних і тактичних задумів
древніх воєначальників, визначенню часу будівництва окремих ділянок валів
– свідків історичного розвитку оборонної боротьби слов’ян, вивченню
технології будівництва валів – показника рівня культури древніх слов’ян,
їхнього інженерного мистецтва.
У 1884 р. В. Антонович опублікував першу карту Змійових валів
Київщини. Вона була далека від істини. Тож не дивно, що в 1895 р. він
опублікував другу, значно досконалішу, яка не втратила свого значення й
тепер, хоч не відзначається ні повнотою, ні точністю. Сам автор розумів
недосконалість своєї карти, побудованої на основі зібраних ним письмових і
усних матеріалів, зокрема донесень старост волостей та справників. Він
відзначав, що «...відомості ці дуже неповні, численні білі плями можна буде
заповнити тільки при більш точних, спеціально з цією метою здійснених
дослідженнях» [2 ].
У 1909 р. Б. Стеллецький видав карту валів у трикутнику, утвореному
Дніпром, Ірпенем і Стугною. Вона була досконалішою, ніж карта
Антоновича в цій частині, але все ж неточна. У 1911 р. Стеллецький
опублікував поліпшений, хоч і небездоганний, другий варіант карти.
Найкращі карти на особистих дослідженнях створив і опублікував у
1910-1912 рр. Л. Добровольський. Але вони стосувалися незначної частини
валів, а саме: валів на річках Віті та Бобриці і в межиріччі Стугни й Ірпеня.
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З ІCTOPIЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗМІЙОВИХ ВАЛІВ КИЇВЩИНИ
Не можна сказати, що в минулому Змійові вали Київщини не
привертали уваги вчених. Про них писали, дошукуючись істини, I.
Фундуклей та Л. Похілевич – у середині ХІХ століття, В. Антонович –
наприкінці ХІХ століття, Б. Стеллецький та Л. Добровольський – у 1910-1912
рр. Не їхня вина, що вони не розв’язали проблеми, не розкрили історії валів.
Наукові можливості того часу були недостатніми для цього. Дослідження ж
Л. Добровольського стали певним подвигом. Він особисто з компасом та
крокоміром не один раз пройшов по валах на річках Віті та Бобриці, а також
у межиріччі Стугни й Ірпеня.
З радянських учених проблемою Змійових валів цікавилися Б. Pибаков,
М Воронін, А. Довженок, П. Paппопорт. М. Воронін у статті «Крепостные
сооружения», вміщеній в книзі «История культуры древней Руси», навів
карту Б. Стеллецького, а П. Раппопорт у статті «К вопросу о системе
обороны Киевской Руси» подав ту ж карту з урахуванням зауважень Л.
Добровольського.
У Польській Народній Республіці в 1969 р.. опубліковано спеціальну
розвідку Е. Ковальчик, присвячену Змійовим валам України взагалі і
Київщини особливо. Авторка статті синтезувала карти В. Антоновича та Б.
Стеллецького і доповнила їх даними німецьких воєнних карт району Здвижу
і Тетерева. Цілком зрозуміло, що її карта повторює усі помилки
використаних джерел. Найголовніший же недолік карти Е.Ковальчик, як і
карти Антоновича, той, що в безладному скупченні валів, показаних на
Київщині, не можна побачити ніякої системи.
Ось помилки, які виявлено у картах. Перша з них полягає в тому, що ні
Е. Ковальчик, ні автори, на яких вона посилається, не вивчали особисто
Змійових валів і механічно з’єднували ті пункти, де, за їхніми відомостями,
відмічалися відрізки валів, іноді показували їх не зовсім там, де вони справді
були, або ж приймали за вали природні підвищення. Друга причина криється
в тому, що усі дослідники розглядали вали як засіб оборони від кочівників з
півдня, тоді як Київщині була потрібна кругова оборона. Досить згадати про
рух готів від Балтійського моря в степи Причорномор’я, війни з аварами,
хозарами тощо. Врешті, чи не найважливіша причина – розгляд валів самих
по собі, без пов’язання їх з природними рубежами (річки, болота тощо).
Коли ж усе-таки будувалися Змійові вали? За гіпотезою В. Антоновича,
їх споруджено в часи князя Володимира Святославича та його наступників,
тобто в Х-XI століттях. В. Антонович був глибоко переконаний в тому, бо, за
його висновком, будівництво таких величезних оборонних споруд могло
бути здійснене не раніше, ніж на Середньому Подніпров’ї утворилася
могутня централізована держава. Оскільки він знав тільки одну таку державу
– Київську Русь, то можна зрозуміти і глибину його переконання. Інакше
йому довелось би визнати, що на цій землі ще до Київської Русі існувала
інша невідома держава.
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Найкраще підтвердження своєї гіпотези В. Антонович знайшов у листі
проповідника Брунона Мерзебурзького. У 1008 р. Брунон, прямуючи до
печенігів, гостював у Володимира в Києві. Коли він вирішив мандрувати
далі, Володимир провів його до кордонів своєї держави, яку він, як пише
Брунон, для безпеки від кочівників обгородив довгою і міцною огорожею.
Оці останні слова з листа Брунона і стали основою гіпотези. Оскільки шлях
до кордону зайняв два дні, то Антонович припускає, що вал, побачений
Бруноном, проходив десь по лінії р. Красної.
В. Антонович ґрунтовно дослідив літописи. В них говориться про
будівництво Володимиром Святославичем городів, зокрема по р. Стугні, але
жодного слова про спорудження валів у часи Володимира чи пізніше – немає.
В. Антонович сам встановив, що в літописах п’ять разів (1093, 1095, 1149,
1151, 1169 рр) згадуються Змійові вали як існуючі споруди, які не мають
воєнного значення, а використовуються літописцями як орієнтири для
кращого топографічного позначення місця тих чи інших подій.
Так, у Іпатіївському літописі під 1093 р. описується невдалий похід
князів проти половців, які обложили Торчеськ. Літописець пише, що князі
переправились через Стугну біля Трипілля, пройшли вал і тут зустріли
половців. Аналогічні ситуації описуються і в інших чотирьох випадках.
Висновок В.Антоновича, що в літописах замовчано відомості про
насипку Пороського валу, подібно до того, як замовчано спорудження валу
Постугнянського, необґрунтований. У літописах описувалися і менш значні
події. Крім того, приписуючи Володимиру будівництво Постугнянського
валу, а Ярославу – Пороського, В. Антонович справді замовчує вал на
р. Красній та другий Пороський, не кажучи вже про Бобрицький. Хто ж і
коли їх збудував? Чому про це немає ніяких відомостей у літописах?
Можна зрозуміти бажання В. Антоновича довести правильність своєї
гіпотези. Але все ж погодитися з тим, що в літописах чомусь замовчано
спорудження валів, не можна. Будівництво валів велося роками. На ньому
були зайняті десятки, коли не сотні тисяч людей. За підрахунками П.
Раппопорта, щоб збудувати тільки Постугнянсько-Ірпінський вал, потрібна
була праця протягом року від 26 до 52 тисяч чоловік. Випадково пропустити
або свідомо замовчати таку подію можна було раз. Але ж не двічі, або взагалі
замовчати її літописці не могли.
З того, що в літописах вали згадуються лише як орієнтири, а не воєнні
споруди, виходить, що вони будувалися значно раніше, ніж y XI столітті,
тобто ще до князювання Володимира.
Нестор-літописець у своїх роздумах «Откуда пошла есть русская
земля» ніяк не міг би забути такої події, на яку піднімався, мабуть, весь
народ. Очевидно, він таки й не знав нічого про будівництво валів.
Підсумовуючи сказане, доводиться визнати, що до цього часу так і не
розв’язано питання про карту Змійових валів і час їхнього будівництва.
Принципові заперечення викликає і твердження Антоновича, що
«...система огородження областей довгими земляними валами не становила
особливості Київської Русі; вона була запозичена з заходу; римляни
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повідомили її германцям, від яких вона перейшла до слов’ян»2. Отже, знову
все зводиться до того, що ніби слов’яни і валів не могли видумати, а тільки
могли запозичити.
З історії відомо, що авари також будували вали, до того ж значно
раніше від германців. Слов’янам довелося вести тяжку боротьбу з аварами.
Історик А. Кузьмін пише, що ще не відомо, чи слов’яни запозичили в аварів
систему оборони країни валами, чи, навпаки, авари у слов’ян.
ПРИРОДНІ УМОВИ Й ІСТОРИЧНА CИТУАЦІЯ НА КИЇВЩИHI
Ніколи життя слов’ян на Київщині не було спокійне. Поруч був степ. Із
І тисячоліття до нової ери і до ХШ століття нашої ери степами Північного
Причорномор’я хвиля за хвилею ішли скіфи, сармати, готи, гунни, авари,
печеніги, половці, татари та багато інших народів. Змітаючи своїх
попередників із степу, підкоряючи або й знищуючи населення інших
захоплених територій, здійснюючи віддалені загарбницькі походи до Малої і
Передньої Азії, грабуючи римські і візантійські провінції та колонії, орди
кочівників не могли залишити поза своєю увагою міста та селища осілого
населення лісостепу. Намагання підкорити або, принаймні, пограбувати його,
очевидно, виникало кожного разу, як тільки нові орди кочівників з’являлися
в степу.
У свою чергу населення Київщини не могло залишатися байдужим до
появи в степах агресивних сусідів. Неймовірно важко було осілому мирному
населенню Київщини боронити свою землю, плоди своєї праці, чоловіків і
жінок – від рабства, старих і дітей – від наглої смерті. Згарищами і трупами
не раз вкривалася ця земля, здавалася пустелею. Але ніколи не зникало життя
на ній, хоч уцілілим людям тимчасово доводилося жити не у світлих хатках,
які викликали таку лють напасників, а в печерах, землянках і куренях.
Кожного разу життя на Київщині відновлювалося і вирувало. Але разом з
тим, в часи відродження, як і в часи небезпеки, населення дбало про
зміцнення своєї оборони.
Природною перешкодою для кочівників з їхніми численними
табунами, валками візків чи караванами були річки, болота і великі яри.
Цілком закономірно, що місцеве населення обирало для своїх поселень місця,
недоступні для кочівників, і в міру потреби доповнювало й удосконалювало
природні перешкоди.
Важливими пам’ятками осілих племен українського лісостепу є великі
укріплені городища: Немирівське (Вінниччина), Шарпівське (Черкащина),
Хотівське (Київщина), Ширяївське, Басівське та багато інших, які
археологами датуються VІІ-VI ст. до н. е.
Численність могутніх городищ та неукріплених поселень VІІ-VI ст.
до н.е. свідчить про багатолюдність цього краю у ті часи. Вони ж
стверджують високу організованість населення та наявність у нього
достатньої матеріальної основи для здійснення такого будівництва.
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Стратегічні і тактичні особливості розташування городищ, їхня конструкція і
технологія будівництва укріплень свідчать про високу загальну і воєнну
культуру будівників, добру обізнаність з місцевістю та вміння використати її
для потреб оборони.
До речі, городища та інші пам’ятки початку та середини I тисячоліття
до н.е., розміщені в українському лісостепу, часто називають пам’ятками
скіфської доби або й просто скіфськими. Це неправомірно. Мабуть, невірно і
те, як твердить О. П. Смирнов, що скіфська держава включала не тільки
степи Північного Причорномор’я та Крим, а й племена лісостепової області.
Скіфам, які безроздільно панували в степах Причорномор’я, непотрібні були
такі городища. Не дозволяли б вони будувати їх і підлеглим племенам.
Городища могли належати тільки населенню, непідвладному скіфам, яке й
будувало їх саме для захисту від скіфів. Отже, коли мова йде про певні часи в
історії цього населення, то справедливіше було б їх називати, хоч умовно,
добою будівництва городищ.
Від будівництва великих городищ лише крок до спорудження валів для
захисту цілих районів. У зв’язку з цим викликає великий інтерес
повідомлення Геродота (середина І тисячоліття до н.е.) про те, що місцеве
населення для захисту від скіфів збудувало земляний вал від Таврійських гір
аж до Меотійського озера. Ні Римської держави, ні германських племен тоді
ще не було. Отже, ідея будівництва валів зародилася у місцевого населення
задовго до появи римлян на історичній арені.
У ІІ ст. до н. е. в приазовські степи вторглися кочові племена сарматів.
Відтіснивши або підкоривши скіфів, вони поступово зайняли більшість
степових районів теперішньої території України. На межі з лісостеповими
районами вони зустрілися з давніми східними слов’янами і протягом кількох
століть були їхніми безпосередніми сусідами. Малоймовірно, щоб таке
сусідство було мирним. Чому ж сармати, перемігши скіфів, співіснували з
населенням Київщини?
На початку ІІІ ст. з узбережжя Балтійського моря до Північного
Причорномор’я прийшли готи. Чому готи обійшли Київську землю? Адже
вони здійснювали походи в Закавказзя, Месопотамію, Малу Азію.
Неймовірно, щоб при цьому вони дали спокій найближчому північному
сусідові. Сказати, що Київщина була в цей час пустелею, не можна. Адже
пам’ятки черняхівської культури свідчать про інше.
У VI ст. в Європу з Азії прийшли авари. Вони у Карпатській улоговині,
колишній Паннонії, у 568 р. заснували примітивну державу – аварський
каганат. Цікаве повідомлення знаходимо в історика VI ст. Агафія. За його
словами, аварський каган Вайян хотів підкорити собі слов’ян, оскільки
«...вважав, що слов’янська земля багата на гроші, бо здавна слов’яни
грабували римлян..., їх же земля не була розорена ніяким іншим народом»3.
Виходить, що ні готи, ні гунни, які передували аварам, не змогли розорити
землю слов’ян. Неймовірно, щоб у них не було такого прагнення.
Як пише далі Агафій, Вайян надіслав до слов’ян вимогу, щоб вони
підкорилися йому. Слов’янський князь Давріт і старійшини відповіли: «Чи

23

народилася на світі і зігрівається променями сонця та людина, яка б
підкорила собі силу нашу? Не інші нашою землею, а ми чужою звикли
володіти. І в цьому ми переконані, доки будуть на світі війна і мечі» [3]. Ця
відповідь свідчить про велику силу, яку відчував за собою Давріт.
Вайян, який очолював наймогутнішу на той час державу, не міг
простити такої образи. Почалися тяжкі слов’яно-аварські війни, які тривали
аж до першої половини VІІ ст. Авари так і не змогли підкорити собі слов’ян,
хоч і завдали їм важких втрат, призвели до занепаду антського союзу.
Можна припустить, що саме в час боротьби з аварами і будувалися
Змійові вали. Протягом періоду між розпадом антського союзу і
виникненням Київської Русі і могла бути втрачена пам’ять про будівництво
валів. Але знову не ясно, чому в «Повісті временних літ» докладно
розповідається про знущання аварів над дулібами і не згадується про ту
титанічну роботу, яку виконало для свого захисту населення Київщини?
Чому?
Коли почалося будівництво Змійових валів і коли воно припинилося,
історії невідомо. Але воно могло тривати з найдавніших часів аж до часів
Аскольда та Діра, які загинули у 882 р. Чому саме до цього часу? Тому, що
події нашої історії з часів приходу Олега достатньо відображені в літописах.
А в них якраз і немає відомостей про будівництво валів.
З історії ми не знаємо, яким було князівство Аскольда і Діра. Проте
Київ був досить значним і відомим містом. Недаремно Олег, захопивши його,
оголосив Київ матір’ю городів руських. Треба думати, що і князівство
Київське було досить значною для тих часів суспільною організацією.
Можна собі уявити, що на Київщині існувало об’єднання племен,
кордони якого визначалися Дніпром, Тетеревом і Россю та її притоками.
Перший вал і міг бути збудований по Росі. В подальшому під тиском ворогів
лінію оборони було перенесено на р. Красну, потім на р. Стугну і, врешті, на
р. Віту.
Міг бути і зворотний процес. Населення, яке жило в трикутнику Дніпро
– Ірпінь – Бобриця – Віта, з часом розширило свою територію до р. Стугни, а
потім до Kpacнoї і Poсі. Мало місце і розширення території на захід від
Ірпеня до Здвижу та Тетерева, відповідно до цього будувалися і вали,
кожного разу на новому кордоні. Встановлення часу будівництва кожної лінії
валів і дасть остаточну відповідь на основне запитання. Багато загадок
пов’язано зі Змійовими валами. Історики одностайні в тому, що здійснити
будівництво валів населення могло не раніше, ніж воно було організоване в
могутню державу з централізованою владою і високим рівнем культури.
Оскільки в часи Київської Русі вали не будувалися і навіть не мали того
воєнного значення, заради якого вони були зведені, така державність
існувала раніше. Але виникає інше запитання. Мало збудувати вали. Треба
було їх постійно охороняти. На думку П. Раппопорта, утримання регулярного
війська для охорони кордонів Київщини по лінії валів перевищувало
можливості Київської держави навіть у часи її найвищого розквіту. Якою ж
була та держава, котра будувала вали, крок за кроком розширюючи свої

24

межі, і для котрої вали відігравали свою оборонну роль, інакше не
будувалися б нові?
Проблема Змійових валів, можливо, пов’язана і з питанням про
існування прабатьківщини слов’ян, навіть із самою назвою «слов’яни».
Багато суперечок точиться навколо того, чи була у слов’ян
прабатьківщина. Дехто вважає такою прабатьківщиною Волинь і Поділля, де,
як писав М. Надєждін, «все пройняте, все звучить слов’янізмом» і де «бачимо
себе не скраю, а всередині слов’янського світу, який звідси поширився у всі
боки». Інші історики, особливо у XIX ст., висували концепції прибалтійської,
привіслянської, прикарпатської прабатьківщини слов’ян.
Розгляньмо карту Київщини. На ній досить виразно видно контури
майже острова. Ця територія обмежена Дніпром, Ірпенем, Унавою, струмком
Снітинка і Стугною. Майже 200 км периметра цієї території становить
водяний рубіж, і лише 1-1,5 км суходолу біля с. Великої Снітинки з’єднує
район Києва із степом. Більше того, якщо Дніпро у ті далекі часи був
повноводніший, а долини згаданих річок глибші, то долина р. Стугни
протягом близько 40 км і значна частина долини Ірпеня, мабуть, були просто
величезними затоками Дніпра. Для тих, хто підходив до цієї території зовні,
вона могла справді здаватися островом. Якщо ж Стугна, як найменша річка,
була ще додатково укріплена валами, то неприступність території
створювала надзвичайно сприятливі умови для тривалого спокійного
існування населення, а з часом – до потреби в розширенні своєї території.
Філологи створили багато гіпотез про походження назви «слов’яни».
Деякі лінгвісти вважають, що назва «слов’яни» містить у своєму складі
литовське „salon” – „острів”, а тому, мовляв, сусідні племена називали
мешканців якогось острова слов’янами. Заперечення викликало тільки те, що
такого острова наука не знала. А що, коли «Київський трикутник» і є тим
островом?
Цілком очевидно, що ні на одній із названих вище територій не було
таких сприятливих умов для тривалого і незалежного існування слов’ян, як у
«Київському трикутному острові». Ніде не можна знайти таких свідчень
наявності центру об’єднаного народу, як тут.
Мимоволі на думку приходить і обряд поховання у деяких племен ще
нового кам’яного віку, такий, як і в слов’ян. Дослідження родового
могильника напроти с. Вовніги Солонянського району на Дніпропетровщині
показало, що поховальні ями імітували поховання в човнах, а обличчя
похованих були спрямовані до Дніпра.
Дослідники вважають, що такий обряд мав якесь значення в уявленні
людей, пов’язаних своїм рибальським господарством із Дніпром. А може, є
інша причина такого обряду? Пригадаймо, що арабський мандрівник Х ст.
Ібн-Фадлан писав про побачений ним на Волзі в м. Булгарі – столиці
Волзької Булгарії – похорон багатого руса. Померлого, – розповідає він, –
поклали спочатку в могилу-яму і накрили кришкою на 10 днів. У цей час
ішла підготовка до похорону через спалення в дерев’яному кораблі. Адже, за
вірою слов’ян, човен йому був потрібний, аби повернутися на батьківщину.
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Це свідчення документальне. Люди ж кам’яного віку письмових пам’яток не
залишили. Проте поховальна традиція була схожа. В обох випадках фігурує
човен. То чи не є підстави вважати, що і в першому випадку покійникам
створювали умови для повернення Дніпром на батьківщину. Це ж можливо
було зробити на човні. Як відповідає цим традиціям розглянутий нами
«Київський трикутник» – «Київський острів»!
* * *
Таємниця Змійових валів давно приваблювала нас. Дивувало те, що
фахівці не тільки не знають валів, особливо на південь від Стугни та на захід
від Ірпеня, а й не виявляють ніякого інтересу до них. Щось незрозуміле.
Адже для розкриття якоїсь таємниці люди їдуть часто за тисячі кілометрів,
терплять всілякі злигодні, не шкодують років упертої праці. Тут же за 20-30
кілометрів від Києва через міста і села, до яких можна доїхати автобусом чи
електричкою, проходять невідомо ким і невідомо коли збудовані велетенські
вали, але бажаючих дослідити їх мало.
НАШІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ
Таємниця Змійових валів зацікавила групу студентів Київського
педагогічного інституту імені О. М. Горького давно. Спочатку було бажання
хоч побачити вали. Потім захотілося довідатись, де вони починаються і де
закінчуються. А вже після цього сформувалася думка, що таємницю валів
розкрити можна. Не може бути, щоб будівники валів не залишили якихось
речових доказів своєї діяльності.
За розмірами валів було видно, що в їхньому будівництві брали участь
тисячі людей. Але ж цим людям треба було десь жити. Десь їм готували їжу
або тримали запаси продуктів. Можливо, були і своєрідні майстерні, якщо не
для виготовлення, то для ремонту знарядь праці. Врешті, коли працюють
тисячі людей, то не обходиться і без смертей. Померлих або загиблих
повинні були десь ховати. Можливо, будівництво велося в умовах прямої
ворожої загрози і вимагало озброєної охорони; відбувалися сутички і знову –
можливість поховань, залишків зброї, військових таборів тощо. У кожному
разі, на нашу думку, у валах або близько від них не могли не знайтися якісь
речові пам’ятки, за якими можна було б датувати вали.
Понад 10 років досліджуємо ми Змійові вали. За цей час «прочесано»
територію близько 1500 кв км, знайдено і обстежено близько 150 км валів.
Було б наївно думати, що з першого ж виходу у нас уже була певна
система досліджень і методика, що нам з самого початку був ясний план
роботи. Нічого цього не було, та й порадника доброго під руками не було. Не
було з чим іти і до наукових інститутів. Адже ми й самі не надавали
особливого значення своїм походам по Змійових валах.
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Минуло кілька років, перш ніж було добуто і вивчено літературу,
присвячену Змійовим валам, одержано карту Змійових валів, складену
В.Антоновичем, і звичайну адміністративну карту Київської області.
Проте і після цього дослідження не посувалося так швидко, як нам
хотілося. По-перше, карта В. Антоновича виявилася дуже неточною.
Скажімо, виїхали до Трипілля, де, за Антоновичем, починається
Постугнянський вал, а валу немає. Лише із статей Л. Дoбpoвольського
довідалися, що цей вал починається від с. Заріччя (кол. Ханбікова). За
Антоновичем, другий вал іде від Трипілля на Митницю і далі, роздвоюючись
до Великої Солтанівки та до Фастова. Виїхали в Митницю, а валу не було й
немає.
За Антоновичем, Постугнянсько-Ірпінський вал доходить до села
Перевози а далі від с. Яблунівки (по другий бік Ірпеня) йде до Бишева.
Насправді ж Постугнянсько-Ірпінський вал закінчується в селі Перевози, і по
другий бік Ірпеня його продовження немає.
Самодіяльна експедиція втрачала багато часу на непродуктивні
переходи, що значно знижувало темпи дослідження валів. Так, щоб
перевірити, чи є вал між селами Яблунівкою і Бишевим, треба було пройти
від Бишева до Яблунівки вісім км і назад тією самою дорогою, бо від села
Яблунівки ближчого пункту, куди б ходили автобуси, немає. Незважаючи на
труднощі, пошуки продовжувалися і привели до цікавих та важливих
знахідок.
Одним із результатів наших досліджень стала нова карта частини
Змійових валів, яка охоплює територію навколо Києва радіусом від 35 до 55
км. З неї добре видно, що Змійові вали зовсім не являють собою того
незрозумілого нагромадження дуже довгих ліній, які є у В. Антоновича та Е.
Ковальчик. Система валів складається з цілого ряду відрізків (ліній оборони),
які максимально пристосовані до фізико-географічних умов окремих районів
Київщини. Наша карта повністю розкриває ту систему оброни Київської
землі, яка була прийнята будівниками валів.
Територія Київщини мала важливі природні рубежі: на сході Дніпро, а
на заході і півночі Ірпінь, Здвиж, Тетерів з їхніми непрохідними колись
заплавами. Кожна лінія Змійових валів будувалася над протоками названих
річок або між болотами, наявними в межиріччях, вдало доповнюючи їх і
відокремлюючи від небезпечного степу все більші території між Дніпром та
його північними притоками. Будівники валів домоглися того, що лінії
оборони були найкоротшими, найнеприступнішими, позбавляли б ворогів
можливості обійти їх із заходу чи сходу і, врешті, доповнювали б існуючі
природні рубежі й спиралися б на них.
Необхідно відзначити, що будівники валів знайшли справді
оптимальне розв’язання своєї складної задачі настільки вдало, що й сучасні
воєнні інженери в останній війні у багатьох випадках будували оборонні
рубежі за схемою предків. Як видно з карти, добре виділяються такі лінії
Змійових валів.
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1. Вітянсько - Бобрицька. Ця найближча до Києва лінія валів, усього за
18-20 км від нього, проходить із сходу на захід уздовж лівого берега річки
Віти і її притоки Красної та струмка Ревин до його початку. Потім, пересікши
межиріччя між початком Ревина і початком Боярського струмка, вал іде
понад правим берегом останнього до річки Бобриці і далі правим берегом її
мимо села Забір’я проходить майже до села Бобриці. Закінчується вал за 4 км
від села Білогородки, колишнього давньоруського Білгорода. Дальше
продовження валу було зайве, оскільки заплави річок Бобриці та Ірпеня в
місці їх злиття були непрохідні. Перша лінія оборони Києва складалася з
кількох окремих ланок, збудованих, можливо, і неодночасно. Перша ланка
(1-А) знаходиться в поймі Дніпра між колишнім селом Мриги та КончоюЗаспою; її довжина – майже 4 км. Друга ланка (1-В) являє собою дуговидний
вал, який, оперезавши село Круглик, ішов по обидна боки річки Віти в
напрямку Дніпра. Довжина кожної лінії з віток цієї ланки валу становить
близько 4 км. Третя ланка з першої лінії оборони являє собою вал (1-С), який
починається недалеко від села Круглика біля річки Віти, але йде на північ, у
бік села Хотів. Його довжина – близько 3,5 км. Врешті найдовша ланка
починається від села Круглика і берегами річок Віти, Красної, Ревин,
Боярського струмка та Бобриці іде в напрямку річки Ірпеня. Довжина цієї
ланки (1-D) близько 22 км. Найгірша збереженість вітки 1-D. Між селами
Кругликом та Бояркою є лише окремі ділянки валу, до того ж зовсім
незначні. На першій лінії оборони Києва було два укріплених городища: в
селі Поштова Віта та в селі Боярка. Вали по лініях річок Віти та Бобриці
разом із цими річками повністю ізолювали від степу територію навколо
Києва, захищену зі сходу, півночі і заходу Дніпром та Ірпенем.
2. Постугнянсько – Ірпінська. Ця лінія оборони (2-А) віддалена від
Києва на 35-40 км. Вона починалася від села Заріччя (колишнє село
Ханбіков) і йшла узбережжям Стугни на захід мимо міста Василькова до
хутора Хлепча. Тут вал відходить від річки і йде по межиріччю Стугни й
Ірпеня до витоків річки Плиськи (притока річки Унави, яка впадає в Ірпінь).
Правим берегом Плиськи вал іде через село Плесецьке до західної його
околиці. Тут він відходить від річки і лісом іде до села Перевоз на правім
березі Ірпеня, де і закінчується. Те, що вал 2-А починається від села Заріччя,
можна пояснити тим, що від Заріччя до Нових Безрадичів лівий берег Стугни
високий, і вал був зайвим. Від села Підсолтанівки до села Плесецького іде
гілка (2-В), яка гірше збереглася і, можливо, являла собою найраніший
оборонний рубіж у межиріччі Стугни й Ірпеня.
На другій лінії оборони розміщені укріплені городища в селах: Старі
Безрадичі (городище Торч), Заріччя, місто Васильків та село Плисецьке.
Довжина лінії валу 2-А становить близько 30 км, а гілки 2-В – до 4 км. У
багатьох місцях насип валу зберігся дуже добре і досягає 5-6 м висоти. В
місті Василькові та в селі Плисецькому вал губиться. Друга лінія оборони
також повністю служила захисту території навколо Києва, обмеженої
Дніпром та Ірпенем.
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3. Барахтянсько - Безп’ятнівський вал. Він, на противагу двом першим,
не зв’язаний із річками, проходить південніше м. Василькова через село
Барахти біля хутора Безп’ятного в напрямку села Великої Солтанівки. Проте
цей вал, почавшись за 1,5 км від села Барахти з боку Барахтянської
Ольшанки, так само несподівано закінчується на 1,5 км західніше хутора
Безп’ятного. Ніяких відгалужень він не має. Складається враження, що
будівництво валу не було закінчене.
4. Ірпінсько - Здвижівська лінія оборони (4-А) замикала з півдня і
південного заходу територію, обмежену річками Ірпінь та Здвиж. Починалася
ця лінія між селами Чорногородкою та Соснівкою, при впаданні в Ірпінь
річки Лупи. Лівим берегом Лупи вал ішов до села Бишева і мимо сіл
Горобіївки, Мотижина, Копилова, Фасівочки доходив до річки Здвиж. Хоч у
деяких місцях вал і розораний, але його напрямок скрізь простежується
досить добре. З цією лінією оборони пов’язуються городища в селах
Чорногородка, Бишів, Мотижин та в місті Макарові.
5. Здвижсько - Тетерівська. Починається ця лінія (5) від села Завалівки
на лівім березі річки Здвиж і йде в напрямку міста Радомишля на річку
Тетерів. Вона, очевидно, замикала територію, обмежену річками Здвиж та
Тетерів. Дослідження валів цієї лінії ще не закінчене.
Дослідження валів проводилося за картами В. Б. Антоновича, Б.
Стеллецького та Л. Добровольського. Проте навіть перші походи виявили
недосконалість карт Антоновича та Стеллецького.
За свідченням Б. Стеллецького, наприклад, Постугнянський вал іде від
р. Стугни до села Перевоз на Ірпені, північніше міста Василькова, тоді як
насправді він проходить над Стугною південніше Василькова. Так званий
Митницько-Солтанівський вал у Стеллецького з’єднується з Постугнянським
біля села Перевоз, тоді як насправді він починається біля Малої Солтанівки і
з’єднується з Постугнянським біля села Плисецького. В усіх трьох
дослідників показано вал, який іде від Трипілля до села Митниці, біля якої
роздвоюється, одна гілка йде до Великої Солтанівки, а друга – в бік Фастова,
а в дійсності виявити цей вал не вдалося. За В. Антоновичем, ПостугнянськоІрпінський вал іде до села Перевоз на Іpпeні, а далі від села Яблунівки (на
лівому березі Ірпеня, проти села Перевоз) до села Бишева. В дійсності ж від
села Яблунівки до села Бишева виявити валу не вдалося.
Разом з тим нами був знайдений вал, не показаний названими
дослідниками. Починається він за півтора кілометра від села Барахти, із
східного боку села, і продовжується на західній його стороні, де проходить
мимо хутора Безп’ятного в бік Великої Солтанівки, але закінчується за
півтора кілометра від хутора і в бік Великої Солтанівки не продовжується.
Виявлені нами недоліки карт Антоновича і Стеллецького, які в 1969 р.
повторила Е. Ковальчик, розкрили причини відсутності в них якоїсь системи
в розміщенні валів, поставили вимогу створення нової карти на основі
особистих досліджень.
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Створена нами карта та інші дані свідчать про високу організованість
населення, яке будувало вали, а також про визначну воєнну і загальну
культуру керівників будівництва.
Важливим науковим відкриттям є виявлене нами вугілля в насипах
валів на всіх ділянках першої, другої та четвертої ліній оборони. Подекуди
вугілля залягає навіть у двох шарах. Як видно з розрізу валу, зробленого біля
села Забір’я (на першій лінії), один шар залягає біля колишнього горизонту і
має товщину 0,3-0,4 м, а другий, там де він є, йде вище. Кількість вугілля не
скрізь однакова. Інколи в насипі зустрічаються окремі вуглинки та лінзи
вугілля. В селі Перевоз ми познайомились із ковалем, який користувався
вугіллям з валу для свого виробництва.
Наявність вугілля на ділянках валів, що складаються з перепаленої
глини або зцементованого від високої температури піску, свідчить, що
вугілля з’явилося тут в процесі будівництва валу. На тих ділянках валів з
вугіллям, де ґрунт насипу не має слідів високої температури, вугілля могло
з’явитися внаслідок вогневого способу очищення траси майбутнього валу від
дерев та кущів, які заважали будівництву. Таке вугілля трапляється не тільки
в насипах валів, а й обабіч них, наприклад, біля села Забір’я, в смузі
шириною до 50 м, на глибині 25-30 см, тобто на рівні колишнього горизонту.
Можна припустити, що нижній шар ґрунту з вугіллям у валах
складається з вугілля колишньої підошви валу та того вугілля, яке кидали
сюди, копаючи рів. Вищі шари вугілля могли утворитися пізніше при
відновленні валів, коли доводилося знову випалювати рослинність на них,
яка на той час з’являлася. Такі прошарки вугілля відмічені нами у валах біля
заводу «Керамік» між містом Васильковом та хутором Хлепча, а також у
валах городища в селі Поштова Віта. Наявне у валах вугілля є матеріалом для
визначення часу будівництва насипів радіовуглецевим методом.
Проби вугілля, взяті з різних валів, ми передали до лабораторії
абсолютного віку Геологічного інституту Академії наук СРСР. Дослідження
ще не закінчені. Результати аналізу матимуть виняткову цінність.
По-перше, діапазон більш як півтори тисячі років (від І тисячоліття до
н. е. до Х-XI ст. н. е.) буде звужено до 200-300 років; по-друге, оскільки, як
ми вже говорили, мабуть, відпаде час великого князівства, то буде
стверджено, що ще до приходу Олега в Київ, а значить і до приходу
норманів, на Київщині існувало могутнє політичне об’єднання слов’ян,
якому було під силу здійснити будівництво грандіозних оборонних споруд.
Отже, друга важлива таємниця Змійових валів буде розкрита повністю – ми
наблизимося до того, щоб передісторія нашої землі стала історією.
Ми завжди пишаємося красою і багатством історичних пам’яток матері
городів руських, міста-героя Києва. Проте далеко не всі знають про
існування таких витворів старовини, перед якими здаються мініатюрами
величні фортеці, замки, монастирі, собори.
Російський етнограф і журналіст ХІХ століття М. Надєждін писав, що
Північне Причорномор’я може позмагатися своїми історичними пам’ятками з
найкласичнішими країнами земної кулі і в деяких випадках утримає
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першість. Справедливі слова. Але не тільки Північне Причорномор’я, а й
інші землі, де жили слов’яни та їхні пращури, приховують не менш цікаві
пам’ятки, ніж, скажімо, Греція та Рим. Особливо це стосується
Правобережжя середнього Дніпра, території між річками Россю та Ірпенем,
яку, за свідченням Нестора-літописця, в другій половині I тисячоліття
населяли поляни і яка, власне, є землею Київською.
Цікавою і незаслужено забутою пам’яткою землі Київської є так звані
Змійові вали. Ті самі, на які ми не звертаємо уваги, мандруючи вихідного дня
околицями Києва, збираючи конвалії, полуниці чи гриби в постугнянських та
ірпінських лісах. Ті самі, з яких чудової зимової днини з’їжджаємо на лижах.
Про Змійові вали існує багато легенд. За однією з них, киянин Кирило
Кожум’яка переміг страшного змія, який заліг на березі Дніпра і вимагав від
мешканців данини дітьми. Запрягши змія у величезний плуг, Кожум’яка
примусив його проорати борозну, насип якої люди і стали називати
Змійовими валами. Стомлений змій зупинився на березі річки, тяжко
стогнучи, випив її майже всю і у страшних муках загинув. Невеликий
струмок, що залишився, з того часу і зветься річкою Стугною. Вона
згадується у «Слові о полку Ігоревім» у зв’язку із загибеллю в ній князя
Ростислава.
Легенда. Та в ній, як у казці, натяк. Змій, очевидно, є алегорією, під
якою криється тепер цілком забутий, а колись реальний образ грізних
кочівників, які завжди загрожували населенню землі Київської і брали з
нього данину.

Змійовий вал у межиріччі Ірпеню і Стугни
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Вал біля с. Круглик
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ЗМІЙОВІ ВАЛИ

Ми завжди пишаємося красою i багатством історичних пам’яток матері
городів руських – міста-героя Києва.
Проте далеко не всі знають про існування таких витворів старовини,
перед якими здаються мініатюрами величні фортеці, замки, монастирі,
собори.
Російський етнограф і журналіст XIX століття М. Надєждін писав, що
Північне Причорномор’я може позмагатися своїми історичними пам’ятками з
найкласичнішими країнами земної кулі і в деяких випадках утримає
першість.
Справедливі слова. Але не тільки Північне Причорномор’я, а й інші
землі, де жили слов’яни та їхні пращури, приховують не менш цікаві
пам’ятки, ніж, скажімо, Греція чи Рим. Особливо це стосується
Правобережжя середнього Дніпра, території між річками Рось та Ірпінь, яку,
за свідченням Нестора-літописця, у другій половині І тисячоліття населяли
поляни і яка власне є землею Kиївською.
Цікавою i незаслужено забутою пам’яткою землі Київської є так звані
Змійові вали. Ті самі, на які ми не звертаємо уваги, мандруючи вихідного дня
по околицях Києва, збираючи конвалії, полуниці чи гриби в постугнянських
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та приірпінських лісах. Ті самі, з яких чудової зимової днини з’їжджаємо на
лижах.
Змійові вали – це грандіозні земляні споруди на правому, а подекуди й
на лівому березі Дніпра, вздовж його приток: Віти, Бобриці, Стугни, Ірпеня,
Красної, Росі, Здвижу, Тетерева. На десятки i сотні кілометрів тягнуться вони
у лісах, полях, перерізають вододільні підвищення. Інде поступово
понижаються i навіть зникають, а потім знову підіймаються, ще й тепер
досягаючи кількох метрів у висоту. Немає людини, яка пройшла б уздовж
них. Немає точної їхньої карти. І зовсім невідомо, коли, хто, за яких умов
будував ці могутні оборонні споруди.
Концентричними дугами, які з одного боку доходили до Дніпра, а з
другого – до Ірпеня з непрохідною заплавою, Змійові вали охоплювали все
ширші території навколо якогось міста. Можливо, воно займало певну
частину теперішнього Києва, можливо, було близько від нього. Для всіх цих
територій природним кордоном на сході був Дніпро.
Перша, найдревніша, лінія валів проходить по межиріччю Віти i
Будаївського струмка i далі по Бобриці майже до впадіння її в Ірпінь.
Довжина – близько 20 км.
Друга лінія, завдовжки 47 км, тягнеться по Стугні від села Заріччя
(колись Ханбіков) через Васильків до хутора Хлебча i потім по межиріччю
Стугни й Ірпеня (мимо станції Корчі, через село Плисецьке, можливо древній
Плесенськ) до села Перевози на Ірпені.
Третя лінія починається від Трипілля (древнього укріпленого міста
Треполь), проходить через село Митницю до Малої Салтанівки на Стугні i
потім через Плисецьке до села Перевози, перетинає річку Ірпінь, іде до
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Схема частини Змійових валів і городищ

Бишева i губиться біля річки Здвиж. Довжина її та наступних ліній невідома.
Четверта лінія валів починається також біля Трипілля, іде по лівому
березі річки Красної, проходить мимо Фастова далі і, можливо, також
доходила до річки Здвиж.
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Врешті п’ята лінія простежується на l57 км уздовж річки Рось. Далі
вона зовсім не досліджена. Можливо, вона сягала навіть річки Тетерева.
Охорона валів i небагатьох шляхів, що вели всередину укріпленої
території, забезпечувалася містами, городища яких залишилися до наших
днів. Тільки між Дніпром, Ірпенем, Унавою та Стугною налічується близько
40 городищ: Китаєве, Сіракове (біля с. Хотів), Ходосівка, Віта Поштова,
Боярка, Старі Безрадичі, Васильків, Плисецьке, Білогородка, Демидів,
Холм...
Про Змійові вали існує багато легенд. За однією з них киянин Кирило
Кожум’яка переміг страшного Змія, який заліг на березі Дніпра i вимагав від
мешканців данини дітьми.
Запрягши Змія у величезний плуг, Кожум’яка примусив його проорати
борозну, насип якої люди i стали називати Змiйовими валами.

Стомлений Змій зупинився на березі річки, тяжко стогнучи, випив її
майже всю i у страшних муках загинув. Невеликий струмок, що залишився, з
того часу i зветься річкою Стугною. Вона згадується у «Літописі Руському» у
зв’язку із загибеллю в ній князя Ростислава.
Легенда. Та в ній, як у казці, натяк. Змій, очевидно, є алегорією, під
якою криється тепер цілком забутий, а колись реальний образ грізних
кочівників, які завжди загрожували населенню землі Київської i брали з
нього данину. Можна навіть припустити, що кияни, перемагаючи ворогів,
примушували полонених будувати оборонні вали на кордоні для захисту від
нападів. Проте назвати вали Змійовими могли й з інших причин.
Багато легенд, як не раз пересвідчувалися вчені, мають реальну основу.
Відомо, що на Україні дуже часто знаходять кістки, зокрема бивні мамонтів.
Навіть у самому Києві, біля Кирилівської церкви та поблизу Золотих воріт,
траплялися такі знахідки. Бивні ж трохи нагадують отруйні зуби плазунів.
Будівники валів, безперечно, знаходили бивні та кістки мамонтів, а звідси
можливе уявлення про загиблого страшного Змія.
Річку ж могли назвати Стугною ще й тому, що на її лівому березі не раз
плакали й стогнали слов’янські жінки, чоловіки та діти яких або гинули в
боях з ворогами, або ж перебували у полоні по той бік Стугни.
Тяжко, неймовірно тяжко було осілому населенню Київщини боронити
свою землю. Згарищами i трупами не раз вкривалася ця земля і здавалася
пустелею. Але ніколи не загасало тут життя, хоч людям тимчасово
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доводилося мешкати не у світлих хатах, а в печерах, куренях, землянках.
Відомий знавець нашого краю Лаврентій Похілевич у передмові до своєї
книги «Сказания о населенных местностях Киевской губернии», виданій у
1864 р. писав, що «дуже треба було б показати, як наші рівнини, які кілька
разів кипіли населенням, втрачали його, щоб знову поповнитися за
сприятливих умов». Так, дуже треба було б показати i той волелюбний народ,
який вистояв проти всіх випробувань i проніс свою сутність через
тисячоліття.

Городище в селі Віта Поштова

Отже, основне питання – коли споруджені Змійові вали?
Стаття на цю тему в «Большой советской энциклопедии» дає
неоднозначну відповідь: «Існує думка, що Змійові вали були збудовані
землеробським населенням лісостепової частини східної Європи в І
тисячолітті до нової ери з метою оборони від войовничих скіфів, які
кочували в Причорноморських степах. На думку інших дослідників, Змійові
вали збудовані східними слов’янами-антами в І тисячолітті нової ери з метою
оборони від неслов’янських степових племен. Є також припущення, що
Змійові вали споруджені в Х-ХІ ст. за князювання Володимира Святославича
і його наступників, одночасно з побудовою городів по Десні, Остру,
Трубежу, Сулі, Росі i Стугні для оборони від печенігів i половців».
Вдовольнитися такою відповіддю неможливо.
Про історичне значення Змійових валів говорив ще I. I. Фундуклей у
своїй книзі «Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии», виданій
1848 р. Він писав: «Стосовно важливості історичної, ні один із предметів
тутешнього краю не може зрівнятися з могилами, за винятком, можливо,
валів, із яких, як можна здогадуватися, одні були стінами для міст i поселень
грецьких i скіфських, інші ж позначали кордони удільних князівств, які
існували в древності в цьому краї, або ж кордони яких-небудь народів, інші,
врешті, були просто військовими укріпленнями у віддалені часи».
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Історики минулого i початку ХХ ст. ще надавали певну увагу Змійовим
валам. Про них писали, дошукуючись істини, І. I. Фундуклей та Л. Похілевич
– у середині XIX ст., В. Б. Антонович – у кінці XIX ст., Б. Стеллецький та Л.
Добровольський – у 1910-1912 роках. Не їхня вина, що вони не розв’язали
проблеми. Наукові можливості того часу були недостатні для цього.
Дослідження Л. Добровольського були подвигом. Він особисто, з компасом
та крокоміром, не один раз пройшов по двох валах – ПостугнянськоІрпінському та Вітянсько-Бобрицькому. Йому належать кращі схематичні
плани ліній цих валів. Інші ж автори обмежувалися

Вали в Білогородці

вивченням літописів та повідомлень старост і духівництва про наявність на
підлеглих їм територіях археологічних пам’яток. Саме через це археологічні
карти Антоновича та Стеллецького далеко не точні. Похілевич пише, що
Білогородка лежить на лівому, високому, березі Ірпеня, Антонович зображує
вали із значним відхиленням від справжнього їхнього розташування,
Стеллецький заносить на карту великі городища, яких в дійсності не існує, i
так далі.
Звичайно, розкриття таємниці Змійових валів багато чого б прояснило
в розумінні історії східних слов’ян – часу виникнення їхньої державності,
заснування Києва i багатьох інших проблем довеликокнязівської доби. На
жаль, історики не спішать її розкривати. Так, наприклад, П. А. Раппопорт у
своїй замітці «К вопросу о системе обороны Киевской земли», опублікованій
1954 р., передавши схему Змійових валів, розроблену Л. Добровольським,
пише, що на прикладі території, обмеженої Дніпром, Ірпенем та Стугною,
неможливо розв’язувати питання про час будівництва Змійових валів. Інші ж
автори, зокрема Б. А. Рибаков, просто обходять це питання.
Важким докором звучать слова російського мандрівника Н. М
Долгорукого про те, що ми швидше пустимося добувати шматок лави з-під
римських руїн, ніж потурбуємося про славу власної древності. А може, й
справді не варто шукати розв’язання проблеми, не розв’язаної впродовж
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120 років? Адже так легко прийняти версію, висунуту ще Антоновичем, що
вони будувалися за Володимира Святославича та його наступників.
Справді, в Іпатіївському літописі говориться, що Володимир,
вважаючи недостатньою кількість «городів» навколо Києва, почав ставить їх
по Десні, Остру, Трубежу, Сулі, Стугні. Брунон Мерзебурзький у своєму
листі від 1008 р. пише, що князь провів його до кордонів своєї держави, які
він (Володимир – А.Б.) для безпеки від ворогів-кочовиків оточив з усіх боків
дуже довгою i міцною огорожею. У київському циклі билин оспівується
оборона Русі при князі Володимирі. В них часто згадуються i «застави
богатирські», які ототожнюються з названими нами городищами. На цих
заставах оберігали спокій киян Ілля Муромець, Добриня Нікітич, Альоша
Попович та багато інших руських витязів. Під містом Василів (можливо,
теперішній Васильків) 6 серпня 996 року Володимир розгромив печенігів.

Вхід до городища Торч біля Старих Безрадичів

Святкування цієї перемоги, коли за 8 днів було випито 300 провар
меду, поклало традицію всенародних князівських бенкетів, оспіваних у
билинах. Результати розкопок у городищах свідчать, що вони будувалися у
великокнязівський період.
Ніби все ясно. Та сумніви не зникають. П’ять разів згадуються вали в
древніх літописах. Але жодного слова про їхнє будівництво. А воно ж, певно,
здійснювалося десятками, коли не сотнями, тисяч людей.
Хто ж, коли, в яких умовах споруджував вали?
Який воєнно-інженерний талант i організаторське уміння повинні були
мати майстри? Який героїзм i титанічні зусилля повинні були виявити
будівники, щоб так продумано і надійно захистити не одне місто, а цілу
державу. Саме державу. Бо ні окремому племені, ні навіть їхній спілці було
не під силу, при повній відсутності техніки, виконати таку роботу. П’ять
величезних валів зводилися поступово, в міру зростання населення i
могутності держави, а це означає, що єдина централізована влада існувала не
одне століття.
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Спроба встановити час будівництва Змійових валів була зроблена нами
з групою студентів-математиків Київського педагогічного інституту ім. О. М.
Горького. Особливо треба відзначити велику роботу студентів: К.
Андрущенко, О. Савельєвої, К. Малежік, В. Сороки, В. Савчука, Л.
Махновець, К. Стрельчука, А. Ковальчук.

Берків Городок біля с. Велика Бугаївка Васильківського району

Кожного вихідного дня, починаючи з квітня 1968 р. група виходила в
похід «По Змійових валах». Студенти бачили свою Батьківщину i очима
своїх предків, i очима кочовиків-напасників. Бачили, що слов’янам було що
боронити i як вони боронили свою батьківщину. Попутно відкривали нові, не
відомі археологам стоянки i могильники, збирали колекції кераміки тощо.
У своїх пошуках ми виходили з того, що будівники валів не могли не
залишити речових доказів. І наші сподівання справдилися. У хуторі Хлебча
ми почули, що мешканці його, в часи скрути з паливом, добували з валів
вугілля. Ми вже знали, що вали Немирівського городища на Вінниччині та
Шарпівського на Черкащині у своїй основі мали вугілля i перепалену глину.
Вал на Стугні мав конструкцію, аналогічну конструкції валів Немирівського i
Шарпівського городищ, що їх археологи датують VII-VI ст. до нашої ери.
Отже, можна вважати, що Постугнянсько-Ірпінський вал збудований тоді ж.
Зразки вугілля з валу ми взяли в багатьох місцях від хутора Хлебча до заводу
«Керамік» над Стугною i від цього хутора – в напрямку села Плисецького.
Ми певні своїх висновків. Але ми хочемо знайдене вугілля піддати ще й
радіовуглецевому аналізу, з допомогою якого можна встановити, коли були
зрубані i спалені дерева. Який би не був результат, він покладе край
суперечкам і сумнівам.
Знайдено нами вугілля i під валами городища Віта Поштова, на першій
від Києва лінії валів. Аналіз його допоможе встановити час будівництва не
тільки самого городища, а й тих валів, які його оберігали.
Попереду багато роботи, але вже для великих колективів. Треба
встановити час будівництва третьої, четвертої i п’ятої ліній. Треба скласти
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їхні карти. Треба розібратися в літературі про ранні слов’янські племена i
встановити, які з них мали державний устрій i могли здійснити будівництво.
Особливо цікава доля народу, представленого чудовими пам’ятками
Черняхівської культури. Добре було б відшукати міста Пересічень i
Звенигород, які колись були поблизу Києва, але де саме, невідомо.
Врешті кілька думок i побажань. Можна побажати, щоб у путівниках
туристичних організацій Києва були маршрути по Змійових валах – величних
пам’ятках військового генія і трудового подвигу предків слов’ян, а на
туристських стежках з’явилися відповідні написи. Можливо, замість
ведмедиків чи оленів, на шляхах, що ведуть до Києва, краще було б,
наприклад, у Поштовій Biтi, поставити пам’ятники Іллі Муромцю та його
побратимам, у Василькові – Кирилові Кожум’яці тощо. Було б добре, якби
дипломні проекти випускників архітектурного та художнього інститутів
включали i таку тематику. Дуже цікаво було б i для вітчизняних, i для
іноземних туристів побачити відбудованою фортецю Торч. Яке б велике
виховне значення мало все це. Не тільки Київ, а й земля Київська повинна
стати заповідником із центральним музеєм ранньослов’янської культури.

Журнал «Знання та праця», 1969, № 3, стор.12-15
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ЗМІЙОВІ ВАЛИ КИЇВЩИНИ
Однією з найменш досліджених пам’яток давнини є земляні насипивали, які тягнуться на десятки й сотні кілометрів уздовж річок та по
межиріччях в багатьох районах лісостепової України. Вали, або як їх
подекуди називають валки, в різних місцях по-різному називаються: Великий
вал, Траянів, Половецький, Атаманський тощо, але найпоширенішою є
загальна їхня назва «Змійові вали». Вони відомі на Київщині, Черкащині,
Вінниччині, Житомирщині, Волині, Харківщині, Полтавщині. Найбільше
валів на Правобережжі середнього Дніпра. Тут вони утворюють надзвичайно
складну сітку з загальною довжиною відомих ланок близько 800 км.
Автором даної розвідки досліджені тільки ті вали, які розміщені на
території, обмеженій на сході Дніпром, на півночі i заході – річкою Тетерів,
на півдні – Россю та її притоками. Цей своєрідний трикутник для зручності
названий Київським.
Проте невідомо, коли i ким побудовані вали i з якою метою. Чи в цьому
скупченні валів узагалі є якась система?
Проблема Змійових валів Київщини, на думку Б. О. Рибакова, – одна з
найбільших і найцікавіших загадок давньої історії нашої Батькіщини [1].
Вона хвилювала i хвилює учених уже близько 150 років. Багато істориків
схильні розглядати існуючу сітку валів як наслідок стихійних оборонних
заходів.
У XIX i на початку ХХ ст. про Змійові вали Київщини писали І.
Фундуклей [2], Л. Похилевич [3], В. Антонович [4], Л. Добровольський [5] та
Б. Стеллецький [5], про Змійові вали Поділля – Є. Сецінський [7], Волині – В.
Антонович [8], Харківщини –
Д. Багалій, Полтавщини та взагалі
Дніпровського Лівобережжя – В. Ляскоронський [9], М. Максимович [10] та
ін.
Із праць зарубіжних учених XIX та початку ХХ ст. заслуговують на
увагу публікації І. Ліпомана [11], М. Грабовського [12], С. Грози [13], М.
Вишницького [14], П. Шафарика 15].
З радянських учених проблемою Змійових валів цікавилися Б. Рибаков
[16], Н. Воронін [17], А. Довженок [18], П. Раппопорт [19].
Останнім часом кілька досліджень, присвячених цьому питанню,
опублікували польські учені, зокрема Е. Ковальчик [20].
Дореволюційних дослідників цікавило три проблеми: створення карти
Змійових валів, з’ясування генезису їхньої назви i встановлення часу
будівництва. Радянські вчені намагались встановити i карту валів, i
конструктивні особливості їх, i час будівництва. Е.Ковальчик розглядає це
питання ширше: конструкція Змійових валів; зв’язок їх з городищами;
походження назви; Змійові вали як приклад сталої, пасивної оборони i,
відповідно, спосіб використання їх, нарешті вона подає опис усіх
досліджених, на її думку, валів. Усім дореволюційним авторам, за винятком
В. Антоновича, Б. Стеллецького та Л. Добровольського, властиві описовість
при подачі зібраного ними матеріалу.
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В. Антонович першим в 1884 р. опублікував карту Змійових валів
Київщини. У 1895р. він дав удосконалений її варіант, що не втратив свого
значення дотепер, хоч і має ряд недоліків. В. Антонович у своїй роботі над
картою використав описи окремих ділянок валів, узяті ним як з
опублікованих, так i з неопублікованих праць, донесення волостей та
ісправників про пам’ятки старовини, що збереглися на відповідних
територіях, та деякі особисті спостереження [21]. Проте, як відзначив він сам,
«...відомості ці дуже неповні, численні пробіли можна буде виповнити тільки
при більш точних, спеціально з цією метою здійснених дослідженнях» [22].
У 1909 р. з’явилась карта валів i городищ Б. Стеллецького [23], у 1911
р. – її виправлений варіант [24]. Відомостей про те, які матеріали лягли в
основу карти, немає. На ній позначені вали, яких не було на карті В.
Антоновича. Це укріплення над річками Вітою та Бобрицею, а також
дуговидний вал біля с. Круглик, помилково пов’язаний В.Антоновичем із
с. Ходосівкою. Всі інші вали по річці Стугні та південніше неї накреслені за
першим варіантом карти.
Найкращі карти створив Л. Добровольський. Але вони стосуються
тільки окремих ділянок валів, зокрема по річках Віті й Бобриці та у
межиріччі Ірпеня і Стугни. Радянські дослідники, хоч i цікавились Змійовими
валами, але не створили нової карти їх. Так, Н. Воронін [25] i П. Раппопорт
[26], по суті, використали карту Стеллецького, правда, останній урахував
дослідження Л. Добровольського.
У Е. Ковальчик [27] даються карти як окремих ділянок валів, вміщених
в опублікованих працях, зокрема Л. Добровольського, так і зведена карта всіх
валів, розміщених на території України. В основу останньої в тій частині, що
стосується Київщини (рис.1), нею покладені праці В. Антоновича та німецькі
армійські карти району рр. Тетерева i Здвижа. Оскільки ті й другі карти
містять багато помилок, то і зведена карта Е. Ковальчик виявилася невдалою,
про що буде йти мова далі.
Найважливішим недоліком карт як російських учених, так i
зарубіжних, зокрема Е. Ковальчик, є те, що в них не можна виявити ніякої
системи в розміщенні окремих ділянок валів.
Одна з причин цього криється в тому, що автори не вивчали жодної з
ділянок валів на місці, а створювали карти за літературними джерелами та
різними уривчастими відомостями. Більше того, Е. Ковальчик не зважила
навіть на наявність розходжень у картах Антоновича, Стеллецького i
Добровольського i в своїй зведеній карті повторила помилки Антоновича,
помічені ще Добровольським.
Помилковою у В. Антоновича була його концепція дуговидних валів,
підтримана потім Е. Ковальчик. Деякі вали Київщини, на думку В.
Антоновича, дугоподібні i кінці їхні сходяться до Дніпра. Починаючи від
валу біля с. Круглик, який справді має дуговидну форму, тільки показаний
ним біля с. Ходосівки, Антонович намагається довести, що і вал, який
починається недалеко від Трипілля, на лівому березі р. Стугни, перетинаючи
річки Ірпінь i Здвиж, доходить на півночі до Димера недалеко від Дніпра. А
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вал, який ніби розташований біля Трипілля на правому березі р. Стугни,
утворює дугу, яка доходить до с. Яроповичі, потім по правому березі Росі
також іде в напрямку Дніпра. Нарешті, навіть вал біля с. Будаївки (тепер
м. Боярка), який становить частину валу між Дніпром i Ірпенем, він
намагається зв’язати з валами біля с. Вишгорода, уявляючи собі i в цьому
випадку дугу навколо Києва.

Рис. 1. Карта Змійових валів Київщини (з праці Е.Ковальчик)

Свою думку В. Антонович обґрунтовував тим, що оборонні вали були
потрібні для захисту тільки з півдня та південного заходу. В зв’язку з цим
його увагу привертали як оборонні рубежі тільки ті річки, які впадають в
Дніпро південніше Києва. Е. Ковальчик також вказує, що річки як природні
рубежі мали значення при будівництві валів i що територія Київщини була
добре захищена річками. Але й вона звертає увагу тільки на ті, які впадають у
Дніпро південніше Києва.
Ні В. Антонович, ні його послідовники зовсім не врахували i не
дослідили зв’язок валів і річок, які мають північний напрямок. Тому вони не
змогли показати, що будівники валів добре знали і враховували рельєф усієї
Київщини, її оро- i гідрографічні особливості.
Ще Л. Добровольський [28] відзначав, що Дніпро, Ірпінь, Стугна
утворили навколо Києва територію майже трикутної форми. Колись
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повноводніші i з широкими (на 3-4 км) заплавами, ці річки являли собою
важкопрохідні природні рубежі. Території, обмежені ними, після з’єднання
їхніх берегів у південній частині валами, виявлялися укріпленими районами з
круговою обороною.
Будівництво валів між річками проводилося не випадковими трасами.
Для цього, як правило, обиралися долини річок, верхів’я яких були
розташовані близько. Їх з’єднували укріпленою лінією валів. Найближча до
Києва лінія валів проходила по річках Biтi та Бобриці, перша з яких впадає в
Дніпро, а друга – в Ірпінь, інша – по piчцi Cтугнi, яка впадає в Дніпро, та
річці Плиска, притоці Ірпеня. Вал між річками Ірпінь та Здвиж також
розташований вздовж річок Лупи (притока Ірпеня) i Фасової (притока
Здвижа).
Вивчення Змійових валів на місці i складена автором розвідки карта
дозволили визнати згадану концепцію В. Антоновича невірною в самій
основі. Дуговидні лінії, про які йшла мова, з’явилися внаслідок довільного
з’єднання В. Антоновичем іноді зовсім різних відрізків валів. Наявність же
ровів завжди з південного боку свідчить про те, що уявлювані Антоновичем
частини дуг, наприклад, біля с. Яроповичі, насправді являли різні вали, які
сходилися до цього села.
Про неспроможність концепції свідчать й інші міркування. Київщині
загрожували не тільки вороги з півдня. Досить згадати про рух готів з півночі
в причорноморські степи, про війни з аварами, хозарами тощо. Цьому
районові завжди потрібна була кругова оборона, хоч небезпека з півночі,
сходу чи заходу, можливо, була іноді й меншою. Будівники дбали про те,
щоб лінії були найкоротшими, найнеприступнішими, позбавляли б ворогів
можливості обійти їх із заходу чи сходу i, врешті, доповнювали б існуючі
природні рубежі.
Треба відзначити, що наші предки знайшли справді оптимальне
розв’язання цього складного завдання, настільки вдале, що навіть
будівництво Київського укріпленого району в 30-х роках велося по давніх
оборонних рубежах.
Виходячи із багаторічних спостережень над напрямками i
розташуванням валів, можна зробити висновок, що вони утворюють систему,
добре пристосовану до місцевих фізико-географічних умов. Щоб розібратися
в ній, доцільно відмовитися від деяких з тих назв окремих довгих ліній валів,
які запроваджені попередніми дослідниками – авторами карт, i
запропонувати іншу номенклатуру. Кожен відрізок валу, кожну
послідовність відрізків, сукупність валів, які проходять на невеликій відстані
один від одного, можна розглядати як самостійну лінію оборони тільки тоді,
коли вони доповнюють природні рубежі якоїсь території до замкненого
контуру. За цих тільки умов i можна правильно зрозуміти значення окремих
ліній оборони, які, якщо їх розглядати у відриві від природних рубежів, не
дають уявлення про певну систему оборони.
Самостійна лінія оборони позначена на карті римськими цифрами,
окремі ланки її – тією ж цифрою, що й уся лінія, але з індексом у вигляді
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малої літери латинського алфавіту. Окремі вали однієї лінії оборони
позначаються тією ж римською цифрою, що й основний її вал, але з великою
латинською літерою.
На карті, складеній автором (рис. 2), виділено чотири лінії валів, які
відповідають вивченим лініям оборони.
1. Вітянсько-Бобрицька, яка є ланцюгом, що складається з чотирьох
ланок (1-а, 1-в, 1-с, 1-d).
2. Постугнянсько-Ірпінська, яка складається з основної суцільної лінії
(II-а) та окремого відгалуження (II-b).
3. Барахтянсько-Безп’ятницька (III).
4. Iрпінсько-Здвижівська, яка являє собою пасмо (IV-А, IV-В, IV-С).
5. Здвижівсько-Тетерівська. Початок її поки що позначений цифрою V.
Легко помітити, що ця карта в частині, яка виходить за межі
трикутника Дніпро – Ірпінь – Стугна, докорінно відрізняється i від карти В
Антоновича, i від зведеної карти Е. Ковальчик.
Основні відмінності цієї карти такі. Постугнянсько-Iрпінський вал
починається від с. Заріччя (колишнє с. Ханбіків).
Зовсім немає на карті другого Трипільського валу, про який писали В.
Антонович i Е. Ковальчик, бо такого валу ніколи взагалі не існувало.
Позначений ІІІ вал, що починається з східного боку с. Барахти і
закінчується за півтора кілометри західніше х. Безп’ятного.
Тут біля III валу є городище, де колись була митниця. За деякими
даними, цей вал i городище належать до XVIII ст., коли тут проходив кордон
між Росією i Польщею. ІІІ вал не показаний ні на одній з опублікованих карт.
Непевні відомості про нього, очевидно, i стали причиною появи у
В.Антоновича, а пізніше й у інших істориків так званих ТрипільськоМитницького та Митницько-Солтанівського валів. Хоч вал ІІІ i спрямований
у бік Великої та Малої Солтанівки, але він ніколи не доходив до них, як не
доходив він i до Трипілля. У зв’язку з цим немає можливості говорити про те,
що відрізок валу, який іде від Малої Солтанівки до села Плисецького (II-b),
де перетинається з Постугнянсько-Ірпінським валом (II-а), є продовженням
Митницько-Солтанівського валу, як це має місце у Антоновича,
Добровольського, Ковальчик та інших.
Вал між річками Ірпінь та Здвиж (IV-А) не є продовженням
Постугнянсько-Ірпінського валу (II-а), як це показано i у В. Антоновича, i у
дещо зміненому вигляді у Е. Ковальчик. Починається він за 7-8 км від того
місця, де закінчується вал II-а, тобто біля впадіння в Ірпінь р. Лупи, іде по її
лівому березі до с. Бишів, де губиться в садибах, але з’являється в селі
Горобіївка, на північ від Бишева. Від Горобіївки звивисто іде до с. Мотижин,
далі в бік села Копилове. Там зникає. Біля Житомирського шосе звертає на
північний захід, недовго іде лісом, перетинає шосе i полями села Калинівки
наближається до с. Фасівочка. Закінчується при впадінні р. Фасової в
р. Здвиж. Ніякого продовження валу за Здвижем немає.

46

Рис. 2. Схематична карта Змійових валів Київщини
Населені пункти і городища: 1. Старокиївське городище; 2. Китаїв; 3. Пирогів;
4. Хотів (Сіракове городище); 5. Круглик; 6. Поштова Віта; 7. Боярка; 8. Забір’я;
9. Бобриця; 10. Гостомель; 11. Димидів; 12. Урочище Холм; 13. Козаровичі; 14. Старі
Безрадичі (Городище Торч); 15. Городище «Берків Городок» (біля с. Велика
Бугаївка); 16. Заріччя (колишнє с. Ханбіків); 17. Хутір Хлепча; 18. Перевіз;
19. Яблунівка; 20. Безп’ятне; 21. Велика Солтанівка; 22. Мала Солтанівка;
23. Чорногородка; 24. Соснівка; 25. Горобіївка; 26. Фасівочка; 27. Юрів;
28. Ситняки; 29. Завалівка; 30. Наливайківка.
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6. Вал V, який перетинає межиріччя Здвиж – Тетерів, не починається
там, де закінчується вал Iрпінь – Здвиж, а в с. Завалівка, за декілька
кілометрів угору по течії р. Здвиж.
Карта I, II i IV ліній оборони показує, що справді будівництво їх велося
так, щоб завершувати природні рубежі, утворюючи певні укріплені райони.
Початок V лінії оборони дає підстави думати, що i вона будувалася за тим же
принципом.
Стан збереженості валів різний. Найгірше збереглась І лінія. Це може
свідчити про те, що вона найдревніша. Проте могло бути, що будувалась
вона нашвидкуруч і тому не була такою фундаментальною, легше піддалася
впливові часу.
Дуже цікаво відмітити, що вал ІІ-b, який іде від Малої Солтанівки до
с. Плисецького, за зовнішніми ознаками більше схожий на вал І-а (ВітянськоБобрицький). Якщо вдасться довести їхню синхронність, то це буде свідчити,
що в якийсь історичний момент був двоешелонний захист території навколо
Києва: по річках Biтi та Бобриці (І лінія оборони) і по межиріччю Стугни й
Ірпеня (II лінія).
Привертає увагу особливість однієї з ланок І валу, а саме –
дуговидність його біля с. Круглик (І-в). Рів біля цього валу скрізь проходить
із зовнішнього боку. Отже, цей вал призначався для кругової оборони, а не
для захисту тільки від нападів з півдня. Оскільки вал I-d його не перетинає,
то це свідчить, що дуговидний вал більш давній і був просто використаний
будівниками Вітянсько-Бобрицької лінії оборони.
Не менш важливою проблемою, ніж проблема карти Змійових валів, є
проблема часу, до якого належить їхнє будівництво.
Ще дореволюційні вчені висловлювали різні гіпотези про час
будівництва Змійових валів. Дехто відносив їх до скіфських часів, дехто – до
сарматських тощо.
Найбільшого поширення набула гіпотеза В. Антоновича про
будівництво валів у часи князювання Володимира та його наступників.
Е. Ковальчик дотримується тих самих меж, відносячи будівництво
валів до раннього середньовіччя (VIII-ХІІІ ст.).
Радянські вчені, зокрема Б. Рибаков, зайняли більш обережну позицію,
не віддаючи переваги жодній з гіпотез. Більше того, Б. Рибаков виключає з
розгляду великокнязівські часи. П. Раппопорт у своїй статті «К вопросу о
системе обороны Киевской земли» (1954) писав, що ділянка, обмежена
Дніпром, Ірпенем i Стугною, ні в великокнязівські часи, ні пізніше не являла
собою в політичному відношенні самостійної території. Але тільки в 1965 р.
він висловився більш певно, що це пам’ятка не київської, а «іншої, значно
древнішої епохи» [29]. Проте якої саме, він так i не сказав, посилаючись на
те, що на прикладі валів усередині трикутника Дніпро – Ірпінь – Стугна
зробити це неможливо. Проте в Українській Радянській Енциклопедії
вказується час від початку н.е. до великокнязівської доби, а в чотиритомному
енциклопедичному словнику – вже тільки великокнязівська доба.

48

По суті, питання про те, коли будувалися Змійові вали, залишається
відкритим. Величезний обсяг робіт, які треба було виконати, стверджує
думку про тривалість необхідного для їхнього будівництва часу. Але верхня
межа періоду – ХІІІ ст., встановлена Е. Ковальчик, надто висока. На цей час
мусила змінитися i стратегія, i тактика оборони. Недаремно вже в літописах
XI-XII ст. немає не тільки відомостей про будівництво валів, а й даних про
їхнє використання для оборони. Кілька разів згадуються вали в літописах, але
не як воєнні об’єкти, які відігравали якусь роль у сутичках i охоронялися, а
як орієнтири [30], користуючись якими, літописець міг краще позначити
топографічне положення місць, де проходили дружини або відбувалися
сутички.
Висновок може бути тільки таким: письмові джерела достатньо
вивчені, але в них немає вказівок на час будівництва валів. Свідчення
Брунона, на які посилається Антонович, не пояснюють нічого, бо коли б
Володимир i збудував один вал, то хто ж будував інші? Потрібні матеріальні
засоби наукового датування епохи будівництва Змійових валів, які може дати
тільки безпосереднє вивчення валів та пов’язаних з ними територій.
Принципові заперечення викликає твердження В. Антоновича, що
«система ограждения областей длинными земляными валами не составляла
особенности Киевской Руси; она была заимствована с запада; римляне
сообщили ее германцам от которых она перешла к славянам» [31]. А. Г.
Кузьмин правильно відзначив, що авари також будували вали, до того ж
раніше. Залишається неясним, на його думку, чи авари запозичили цю
практику у придніпровців, чи навпаки [32].
Відомо, що з І тисячоліття до н.е. i до ХІІІ ст. н. е. степами Північного
Причорномор’я хвиля за хвилею йшли скіфи, сармати, готи, гуни, авари,
печеніги, половці, татари та багато інших кочових або мігруючих народів.
Витісняючи своїх попередників із степу, підкоряючи або й знищуючи
населення інших захоплених територій, здійснюючи віддалені загарбницькі
походи до Малої й Передньої Азії, грабуючи римські провінції, орди
кочівників не могли проминути міста та селища осілого населення лісостепу.
Намагання підкорити або, принаймні, пограбувати його, очевидно, виникало
кожного разу, як тільки нові орди кочівників з’являлися в степу.
Населення лісостепу не могло залишатися байдужим до появи в степах
агресивних сусідів. На початку І тисячоліття до н. е. були збудовані
величезні укріплені городища: Немирівське (Вінниччина), Шарпівське
(Черкащина), Хотівське (Київщина) та багато інших.
Будівництво городищ, укріплених земляними валами, можна
розглядати як перший етап в організації оборони від кочівників. Другий етап
почався з організації захисту вже не окремих місць поселення, а значних
територій. Від будівництва великих городищ, яке здійснювалося у VII-VI ст.
до н. е., був один лише крок до будівництва валів для захисту цілих районів.
У зв’язку з цим викликає великий інтерес повідомлення Геродота (середина І
тисячоліття до н.е.) про те, що місцеве населення для захисту від скіфів
збудувало земляний вал від Таврійських гір аж до Меотійського озера (IV.3).
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Ні римської держави, ні германських племен тоді ще не було. Отже,
ідея будівництва валів, імовірно, виникла у місцевого населення задовго до
появи їх на історичній арені.
Справді, важливою природною перешкодою для кочівників з їхніми
численними табунами та валками візків чи караванами були широкі i глибокі
річки, болота, великі яри із стрімкими схилами. Місцеве населення не могло
не врахувати цього. Цілком природно, що осілі племена та їхні об’єднання
займали такі території, які були непридатні для тривалого перебування там
кочівників i в той же час забезпечували надійну оборону. У тих випадках,
коли природні перешкоди були недостатніми на якихось ділянках, вони
доповнювалися штучними спорудами.
На Київщині, зокрема, й на лініях Змійових валів є багато городищ.
Проте в сучасній історичній літературі вони відомі більше як городища
великокнязівської доби, хоч на багатьох з них знайдені сліди більш древніх
поселень та укріплень (Звонкове, Білогородка, Плисецьке, Ходосівка,
Заріччя, Старі Безрадичі тощо).
Історичні умови І тисячоліття до н. е. на Київщині були такими, що вже
тоді могла виникнути i бути реалізованою ідея оборонних валів та городищ
при них. Проте й наступні часи в житті населення українського лісостепу
мало чим відрізнялися від історичних умов І тисячоліття до н. е. Отже, не
можна виключати можливість будівництва Змійових валів i пізніше, аж у
часи Аскольда та Діра. Пізніші важливі події нашої історії знаходять своє
відображення в літописах.
Для вирішення питань хронології Змійових валів велике значення має
порівняння конструктивних особливостей окремих їхніх ділянок. Проте до
цього часу спеціального дослідження конструкцій валів не проводилося. Усі
відомості такого характеру одержані випадково i зводяться до небагатьох
спостережень над тими розрізами валів, які утворені дорогами та водою.
Отже, потрібне систематичне вивчення внутрішньої конструкції валів і
співставлення їх як з відомими конструкціями валів городищ різних епох, так
і між собою.
Обстеження деяких ліній оборони (I-b, I-d, II-а, II-b, III, IV-А, IV-В)
показало, що зовнішня форма валів i ровів біля них скрізь майже однакова.
Рів завжди розташований із напільного, тобто зовнішнього стосовно
обмежуваної території боку. Проте є й відхилення. Вал І-с має рови з обох
боків.
Щодо внутрішньої конструкції валів, то в досліджених розрізах (I-с, IIа, III, IV-А, IV-В) вона не має яскраво виявленої специфіки. Здебільшого вал
насипався з тієї землі, яка виймалася з рову. Проте майже скрізь у нижчому
шарі засипки знаходили спресовану або й перепалену глину. Можливо, що
верхній шар ґрунту, вийнятого з рову, спочатку відкидався вбік, а потім
використовувався для насипання верхньої частини валу.
Дуговидний вал біля с. Круглик має іншу конструкцію. Як видно з тих
розрізів, які досліджувалися в цій частині, по трасі насипався валок з піску
шириною близько 6 м i висотою до 2 м, на який потім накладався шар
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глевкуватої глини до 1,5 м товщиною. Після висихання глини вал досипався
до повної висоти звичайною землею. У другому випадку частина
Постугнянського (II-а) валу біля х. Хлепча повністю складається з
перепаленої глини та вугілля. Використання глевкуватої глини та
перепалювання її в основі валу характерне для городищ VII-VI ст. до н. е.
Звичайно, даних для остаточних висновків за аналогією ще мало. Наявність
же в засипці однієї лінії валу ділянок з різними конструктивними
особливостями припускає співставлення їх із валами городищ VII-VI ст. до н.
е., із слов’янськими та з валами часів Київської Русі.
Деякі особливості засипки валів дозволяють звернутися до методів
точних наук. Справа в тому, що в нижніх і середніх шарах насипів та у валах
городища с. Поштова Віта виявлені майже скрізь прошарки та лінзи вугілля,
а інколи i обгорілі дерево, кора тощо.
Ці залишки рослинності є найважливішим речовим матеріалом,
радіовуглецевий аналіз якого в сучасних лабораторіях абсолютного віку
може вказати на час будівництва валів.
Щоб використати вугілля для встановлення дати, потрібні переконливі
докази того, що дерево спалювалося саме в час будівництва валів, а не
раніше чи пізніше. Одним з таких доказів є те, що вугілля залягає починаючи
з найнижчих шарів. Внести його туди після побудови валів практично
неможливо. По-друге, вугілля зустрічається в різних лініях оборони (I-b, I-d,
II-a, IV-А i IV-B) майже на всьому протязі кожної з них, тобто протягом
десятків кілометрів. Врешті останнє – в багатьох місцях прошарки вугілля
вкриті товщею перепаленої глини або зцементованого від високої
температури піску. Це могло статися лише при умові, що глина чи пісок
насипалися на дерево, яке ще горіло. Отже, вугілля, виявлене в валах, є
важливим i певним засобом датування часу їхнього будівництва.
Звичайно, становить інтерес питання про те, чому вугілля, та ще в такій
великій кількості, з’явилося в насипах валів? Слід думати, що місцевість,
якою проходять тепер вали, колись була вкрита лісом. Природно, що
будівники, перш ніж приступити до копання рову i насипання валу, повинні
були очистити трасу від дерев та кущів. Найлегший i найпростіший шлях до
цього – їхнє випалювання. З якихось причин насипання землі в деяких місцях
починалося тоді, коли дерево ще горіло.
Випалювання лісу по трасі майбутнього валу було важливим і
необхідним технологічним етапом їхнього будівництва. Можливо, що
будівники в такий спосіб очищали територію i перед валом. За цих умов
територія, вкрита вугіллям, мусила бути значно ширшою від траси самого
валу. Лише внаслідок тривалого розорювання сусідніх територій вугілля
врешті могло з них зникнути. Проте на одній ділянці валу І-d, біля села
Забір’я, яка й тепер вкрита лісом i, очевидно, ніколи не розорювалась, нами
виявлене вугілля на глибині 25-30 см у смузі, суміжній з валом завширшки
до 50-60 м.
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Зразки вугілля для аналізу взяті з усіх ліній оборони та з валів у
городищі с. Поштова Biтa*.
Вивчення Змійових валів Київщини дало вже багато нового: розкрито
систему i уточнено карту перших ліній валів, виявлено зв’язок деяких
городищ з IV лінією їх, частково досліджено зовнішню i внутрішню
конструкції окремих ділянок валів. Урешті знайдено повий спосіб датування
кожної з ліній валів шляхом радіовуглецевого аналізу вугілля, яке є скрізь в
них там, де вали проходили лісами. Оскільки випалювання лісу, який
виростав з часом i на валах, було необхідним етапом у справі відновлення
укріплень, то другі (рахуючи знизу) шари вугілля, які подекуди виявлені,
дозволять встановити й час відновлення та відбудови оборонних споруд.
Надалі буде продовжуватись уточнення карти Змійових валів у
межиріччі Здвижу i Тетерева та по річках Красній i Росі. Особливий інтерес
викликають села Ходорків та Яроповичі на Ірпені, до яких сходиться кілька
ліній валів від Унави та Росі.
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ОДИН ІЗ СТАРОДАВНІХ ОБОРОННИХ РУБЕЖІВ
НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВЩИНИ
Об’єктом досліджень автора розвідки [1] був оборонний рубіж у
межиріччях Ірпеня i Здвижу та Здвижу i Тетерева по лінії Чорногородка –
Радомишль. Вибір цього рубежу не випадковий. Ще раніше було помічено, а
у 1970 р. це повністю підтвердилось, що кожен вал між Здвижем i Тетеревом
є прямим продовженням відповідного валу по лінії Чорногородка – Макарів,
а тому повинен розглядатися як одне ціле. Крім того, починається лінія
Чорногородка – Радомишль там, де закінчується Постугнянсько-Ірпінський
вал, – біля с. Перевіз. Отже, можна було сподіватись, що пошуки дадуть
важливі відомості для порівняння.
Орієнтовний напрямок валів від с. Яблунівки до урочища Соболів під
Радомишлем є на картах В .Б. Антоновича [2] (рис.1) та Е. Ковальчик [3]
(рис.2).

Рис. 1
Карта Змійових валів із роботи В. Б. Антоновича2: 1. Ходосівка; 2. Трипілля;
3. Урочище Торч; 4. Велика Бугаївка; 5. Заріччя (колишнє Ханбіків); 6. Васильків;
7. Плесецьке; 8. Перевіз; 9. Яблунівка; 10. Чорногородка; 11. Соснівка; 12. Бишів;
13. Мотижин; 14. Копилів; 15. Макарів; 16. Юрів; 17. Ситняки; 18. Копіївка;
19. Борівка; 20. Раковичі; 21. Негребівка; 22. Забілоцька Гута; 23. Радомишль.
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Рис. 2
Карта Змійових валів із статті Е. Ковальчик3

Щоправда, Антонович визнавав умовність своєї карти, що складена, як він
пише, на основі різних уривчастих i не завжди достовірних повідомлень. Е.
Ковальчик не поліпшила карту Антоновича. Використані нею німецькі
воєнні карти району Тетерева i Здвижу не могли показати слідів зруйнованих
валів. Нi Антонович, ні Ковальчик не знали того, що будівники валів
враховували оро- та гідрографічні особливості територій. Не дивно, що
згадані вище автори показали вали суцільними лініями від Дніпра до
Тетерева. Радянські вчені, які писали про оборонні споруди та військову
справу Київської Русі (Н. Н. Воронін, В. Й. Довженок, П. О. Раппопорт), не
розглядали валів, що проходили на захід від р. Ірпінь.
Вивчаючи оборонні рубежі по лінії Чорногородка – Радомишль, автор
мав на меті створити нову, більш досконалу карту-схему валів і фортецьгородищ, розкрити топографічні особливості пролягання цієї лінії, виявити й
описати стан збереження та конструктивні особливості валів у цьому районі
порівняно з аналогічними спорудами в межиріччі Дніпра й Ірпеня, з’ясувати
особливості технології будівництва валів. Нова карта Змійових валів
дозволить розкрити певну систему в побудові оборонних рубежів Київщини.
Дослідження 1970 р. дали достатній матеріал для створення
достовірної карти-схеми (рис.3) Змійових валів i городищ від Чорногородки
до Радомишля. Якщо на картах Антоновича i Ковальчик показане
незрозуміле нагромадження валів, то на рис. 3 гранично ясно видно систему
у побудові оборонного рубежу.
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Рис. 3
Карта-схема Змійових валів, складена автором статті

Розміщения валів по лінії Чорногородка – Радомишль таке ж, як і
подібних споруд над Вітою, Бобрицею, Стугною i Плиською. В той же час є i
певні особливості. Завдяки тому, що вали споруджували понад річками та
заболоченими долинами, кожного разу створювався надійний рубіж із
потрійною лінією перешкод: річкою або болотом, глибоким ровом і високим
валом, який, можливо, завершувався і певними дерев’яними укріпленнями.
До речі, Н. Воронін припускався помилки, коли писав, що тільки «...при
відсутності річки із зовнішнього боку валу був викопаний рів» [4]. Між
Дніпром i Тетеревом немає жодного валу без рову. Він був потрібний не
тільки як додаткова перешкода, але виникав обов’язково при вибиранні
ґрунту для валу. Будівництво таких споруд в басейнах Дніпра й Ірпеня та
Ірпеня i Здвижу велось насамперед по притоках, які починались близько одна
від одної, а текли в протилежних напрямках i впадали в річки, що
обмежували певні території зі сходу i заходу. В межиріччях Дніпра й Ірпеня
такими парами річок були Віта i Бобриця та Стугна й Плиська. Вони були
порівняно невеликі, але долини Віти i Стугни i почасти Бобрицi були
глибокими, із стрімкими берегами. Укріплені ровами i валами, вони,
очевидно, були серйозною перешкодою для ворогів. У межиріччях же Стугни
й Плиськи одного рову i валу було недостатньо. На цій ділянці була створена
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складна система штучних земляних укріплень, описана ще Л.
Добровольським [5].
Річки Ірпінь, Здвиж i Тетерів створювали природний рубіж на сході,
півночі i заході. Тут не було необхідності будувати додаткові укріплення.
Потрібні були тільки фортеці – городища на переправах. Інакше складались
умови на південних, найбільш небезпечних кордонах, які простяглися майже
на 90 км.
Фізико-географічні умови на протязі такої довгої траси відзначалися
різноманітністю. Між Ірпенем i Здвижем протікали річки Лупа і Фоса,
вздовж яких можна було побудувати вал, що перегородив би усе межиріччя.
Вони й визначили напрям оборонного рубежу в цьому районі. Але за
Здвижем, на його лівому березі, була широка смуга суходолу, позбавлена
природних перешкод. Далі, починаючи від озера Буян, річки Гульва, Кодра i
Білка з широкими, колись непрохідними заплавами, створювали нездоланні
перешкоди до самого Тетерева. Отже, напрямок траси для оборонного валу
був надзвичайно сприятливий. Залишалось тільки додатково укріпити район
Макарова на лівому березі Здвижу, що i було в свій час зроблено.
Річки Фоса на всьому протязі i Лупа від початку до Бишева мали хоч i
широкі, але неглибокі, з розлогими берегами долини. Вони разом з болотами
та ровом i валом могли бути надійною перешкодою тільки в часи
повноводдя.
Траси деяких інших валів у межиріччі Ірпеня i Здвижу свідчать про те,
що вони будувалися в більш посушливий період. Можливо, саме це
зменшило оборонне значення валу по Лyпi i Фоси i викликало потребу в
будівництві перед основною лінією оборони кількох додаткових валів. Рівень
ґрунтових вод межиріччя Ірпеня i Здвижу та Здвижу i Тетерева не був
однаковим. Якщо між Здвижем i Тетеревом вали закінчувалися біля
колишніх озер i боліт або йшли від болота до болота, то в межиріччі Ірпеня i
Здвижу вони проходили прямо по болотах. Найбільш показовим з цього
погляду є вал IV-Е (рис. 3), який починається на південь від сучасної околиці
Бишева i йде до с. Koпіївки на правому березі Здвижу, а на його лівому
березі тягнеться до болота поблизу с. Борівка. Частина цього валу йде
східними берегами давніх озер, показаних навіть на сучасних фізикогеографічних картах. Те, що вал проходив висохлими озерами i болотами,
видно з особливої конфігурації, відмінної від раніше відомої.
Зовнішній обрис валів i супроводжуючих їх ровів по лінії
Чорногородка – Радомишль в основному такий же, що i в межиріччі Дніпра
та Ірпеня. Вал насипався не над ровом, а на деякій відстані (80-100 см) від
нього. Так утворювалася смуга землі між ровом i валом, так звана берма.
Завдяки цьому не руйнувалася стінка рову під вагою насипу, не руйнувався
рів і від осипання землі з валу.
В деяких місцях, наприклад, між селами Негребівка та Забілоцька Гута,
а також неподалік від с. Боровки зустрічаються ділянки, де рів помітний з
обох боків. Можна припустити, що ґрунтові води не дозволяли копати
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глибокий рів з ворожого боку, i потрібну для валу землю доводилося брати в
іншому місці. Такі ділянки валів спостерігались у понижених місцях.
Особливість конструкції частини валу IV-Е, побудованого на болотах,
свідчить про бажання запобігти руйнуванню рову i валу під дією ваги його
насипу. З цією метою берма була розширена до двох метрів, а сам вал
складався з двох частин (рис. 4).

Рис. 4
Схема розрізу валу IV-E

Перша частина була базою другої, яка мала вдвічі вужчу основу і являла
собою звичайний вал, насипаний скраю платформи протилежного рову.
Висота бази i верхнього валу тепер становить близько 120 см. Така
конструкція споруди виявилася ефективною, оскільки забезпечила
збереження рову до наших днів.
Великий інтерес становить технологія будівництва. Вона не скрізь
однакова i, мабуть, обиралася відповідно до умов тих чи інших частин траси.
Не було виявлено жодного випадку, щоб в основі валу лежав чорнозем, який
колись вкривав землю. Складається враження, що він спеціально попередньо
знімався. Як правило, в місцях, де вал міг легко руйнуватися ґрунтовими
водами, основу його становить добре утрамбована глина. Вона настільки
ущільнена, порівняно з глиною ґрунту, що тепер її з великими труднощами
можна зруйнувати не тільки звичайною лопатою, а й тракторним плугом. У
багатьох випадках основа валів складається з перепаленої глини з домішками
вугілля, а подекуди i з обгорілих колод. Вугілля у валах рідко залягає
суцільним шаром, а, перемішане з перепаленою глиною, спостерігається у
вигляді лінз та прошарків. Це могло статися лише внаслідок обвалювання
перепаленої глини в порожнини, які утворилися після згорання дерева i
доброго утрамбування всієї суміші.
Відновлення плану валів між Ірпенем та Тетеревом ускладнювалося
тим, що в багатьох місцях вони повністю зруйновані. Вивчення трас зниклих
земляних споруд проводилося шляхом виявлення їхніх слідів у вигляді смуг
жовтого від глини ґрунту з плямами вугілля, які помітні в багатьох місцях.
Інколи сліди валів виявлялися у вигляді ровів або їхніх залишків, а інколи у
ледь помітних підвищеннях. Найвиразніше такі сліди помітні на полях після
оранки. У тих випадках, коли поля були засіяні сільськогосподарськими
культурами, в деяких місцях можна було помітити різницю в забарвленні
рослин. Вздовж колишніх ровів, як правило, рослини були більш зеленими, а
по трасі рову спостерігалося більше бур’янів.
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Загальний план оборонного рубежу Чорногородка – Радомишль
показаний на рис. 3. Вали IV-А, IV-Д, IV-Е i IV-К прямого зв’язку між собою
не мають. Вони могли являти собою початкову систему оборони межиріч
Ірпеня i Здвижу та Здвижу i Тетерева. Очевидно, вал IV-Е був збудований
пізніше, ніж вал IV-А. Річки i болота перед валом IV-А на той час висохли.
Вал IV-К, ймовірно, теж був збудований одночасно з валом IV-Е, оскільки в
цей час Ірпінь міг обміліти, i на ньому з’явилися броди. Призначення валу
IV-Д встановити важко. Важко сказати i про те, коли він збудований –
пізніше, раніше чи одночасно з валом IV-А. Щодо валів IV-В, IV-С i IV-F, то
вони збудовані пізніше від валів IV-Д i IV-Е. Ще пізніше збудована лінія IVВ, яка перетинала лінію IV-Д. З того, що в місці перетину не видно намагань
пов’язати новий вал з раніше існуючим, видно, що на час будівництва валу
IV-В північна вітка валу IV-Д уже втратила своє значення, можливо, у
зв’язку з наявністю нового укріплення IV-С.
Слід відзначити деяку нерівномірність оборонної смуги. Між
Чорногородкою i Ляховою горою, при впадінні р. Лупи в Ірпінь, проходить
один вал, між річкою Лупою i с. Соснівкою ширина оборонної смуги близько
4 км, на лінії Мотижин – Фасова – 12 км, а під Макаровим i далі – 6-7 км.
Привертає увагу i те, що між Ірпенем i Житомирським шосе в оборонній
смузі – три вали, а від шосе до р. Здвиж i далі – чотири.
Усі ці особливості оборонної смуги не випадкові. Наявність одного
валу над Ірпенем, від Чорногородки до Ляхової гори, забезпечувала захист
берега в місцях можливих переправ від прориву в тил оборонної смуги.
Система з трьох валів у районі Соснівки, яка займала смугу шириною в 4 км,
мабуть, була достатньою, бо прикривалася ще двома річками, які впадали тут
в Ірпінь. Розширення смуги до 12 км по лінії Мотижин – Фасова пояснюється
тим, що між валами IV-А, IV-В знаходяться широкі болота обабіч р. Фоси.
Наявність аж чотирьох валів на правому та лівому берегах Здвижу від
с. Koпіївки до м. Макарова обумовлювалась відсутністю тут достатніх
природних перешкод. Поблизу сс. Борівки та Ніжиловичі система з чотирьох
валів закінчується. На території від с. Борівки до урочища Соболів, під
Радомишлем, знайдено лише три короткі вали: перший – IV-Еа, довжиною
близько 200 м, біля с. Раковичі; другий – IV-Ев, довжиною 2,5 км, тягнеться
від с. Негребівки до с. Забілоцька Гута; третій – IV-Ес, вдвічі довший за
перший, починається на західній околиці с. Забілоцька Гута i доходить до
урочища Соболів. Крім того, на західній околиці с. Ніжиловичі, де бере
початок р. Гульва, до лісу іде один вал IV-Да. На відстані 100-150 м на
південь паралельно названому збудовано другий вал. Обидва вони на
початку з’єднані поперечним валом i йдуть до болота між сс. Комарівка та
Борівка. Довжина кожного з них, починаючи від поперечного валу, понад 2
км. Територію між ними місцеве населення так i називає - міжвалля.
Розглядаючи карту Змійових валів по лінії Чорногородка – Радомишль,
робимо висновок, що вали, після закінчення будівництва останнього з них,
являли собою систему глибоко ешелонованої оборони.
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Оборонні рубежі між сс. Трипілля i Перевіз та між Чорногородкою i
Радомишлем будувалися так, щоб захистити з півдня i південного заходу
території, обмежені з інших боків річками Дніпро, Ірпінь, Здвиж i Тетерів. Це
дає підставу думати, що i в інших місцях, де вали показані без зв’язку з
природними рубежами, насправді міг бути i, мабуть, все-таки був зв’язок.
Так будувалися вали на південь від Стугни, біля Переяслава-Хмельницького,
на Сулі, між Кодимою i Синюхою тощо.
У тісному зв’язку із Змійовими валами в межиріччях Ірпеня i Здвижу
та Здвижу i Тетерева, як видно з рис. 3, знаходяться городища в
Чорногородці, Бишеві, Мотижині i Радомишлі. Крім того, в с. Соснівці, на
схід від валу IV-Е, виявлені залишки городища, яке, можливо, i мав на увазі
Л.П.Похилевич, коли писав: «Друге городище знаходиться в 6 верстах від
містечка (Бишева. – А.Б.), в напрямку до р. Ірпеня; воно має вигляд
прямокутника довжиною 1 версту, шириною 200 сажнів, 1400 сажнів по
периметру; обнесене валом i ровом» [6]. Ймовірно, що на місці теперішнього
с. Юрів було ще одне укріплене поселення. Отже, між Ірпенем i Здвижем
городища були розміщені вздовж валів приблизно в 8-10 км одне від одного.
Сфери впливу кожного городища мали радіус щонайбільше в 5 км, а це
дозволяло гарнізонам двох сусідніх городищ не більше як за годину, прибути
в будь-яке місце, якщо там виникала небезпека.
У межиріччі Здвижу i Тетерева, крім городищ у Maкapoвi, Радомишлі
та древньому Миргородку, інших укріплених пунктів не виявлено.
Привертають увагу i такі обставини: городища в Чорногородцi,
Moтижині, Макарові i Радомишлі розташовані з внутрішнього боку
оборонної смуги, кожне на відстані близько 1 км від неї. Отже, гарнізони
мали доволі оперативного простору. Городище в Бишеві було на внутрішній
лінії валів, що теж дозволяло його захисникам забезпечувати оборону своєї
ділянки. Щодо городищ у сс. Соснівка та Юрів, то вони, очевидно,
відігравали роль форпостів.
Про особливе значення таких городищ, як Соснівське, Бишівське,
Макарівське свідчить наявність великих спостережних курганів. Поблизу
Соснівки курган зруйнований, але навпроти с. Лупського, під Бишевим,
височить i зараз. Два великі кургани є під Макаровим. На вершину
найбільшого з них вела спеціальна дорога, залишки якої видно ще й зараз.
Вал IV-А огинав його із заходу. Отже, цей курган існував ще до будівництва
валу.
Майже всі городища Київщини приписуються князю Володимиру i
його наступникам. Але ж у літописах прямо говориться, що Володимир,
вказуючи на недостатність міст біля Києва, почав ставити їх по Остру, Cyлi,
Стугні i т. д. До великокнязівських i навіть пізніших часів звичайно
відносяться i городища в Чорногородці, Бишеві, Мотижині, Макарові,
Радомишлі. Проте зв’язок цих городищ із оборонним рубежем Чорногородка
– Радомишль, побудованим, мабуть, в значній частині раніше від часів
великого князювання, такий тісний, що виникають великі сумніви в
справедливості поширених поглядів на час їхнього заснування. Звичайно, ці
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поселення могли використовуватися i в часи існування Київської держави,
але будівництво їх, або, принаймні, значної частини їх, швидше всього
відбулося в більш давні часи.
Через недосконалість карти Антоновича багато дослідників не змогли
виявити i показати тієї системи, за якою будувалася оборона Київщини. Ще в
1909 р. Б. Стеллецький писав: «Дійсно, вдивляючись в карту околиць Києва i
відновлюючи історію минулих часів, мимоволі приходимо до того висновку,
що наші предки в питаннях оборони країни володіли неабияким мистецтвом»
[7]. Але далі він все ж зауважує: «Ймовірніше, що прийнята система оборони
не була вироблена теоретичними міркуваннями i не з’явилася відразу в
готовому вигляді стрункого плану, а довгий досвід i насущна потреба в
укріпленні того чи іншого пункту висували свідомість у їх необхідності» [8].
Аналогічні міркування знаходимо i у Л. Добровольського [9]. Сумніви Б.
Стеллецького та Л. Добровольського поділяють i сучасні історики 10].
Оборонні споруди Київщини дійсно виникли не одночасно. Але для
вирішення питання про «ніби планомірне створення біля Києва колишніх
фортифікаційних споруд... майже таких, як системи сучасних нам
фортець...», як писав Л. Добровольський, слід в першу чергу встановити
історію будівництва мережі існуючих валів i городищ. При цьому, мабуть,
треба виходити з того, що в давні часи кордони суспільних організацій
ототожнювалися з оборонними рубежами. За ними була нічийна земля.
Кордони могли залишатися незмінними тривалий час, а інколи
переміщувалися внаслідок приєднання нових територій, i тоді будувалася
нова оборонна лінія, а попередня ставала резервною. Могло бути й так, що
під тиском ззовні кордон пересувався в глибину території i по ньому
будувався новий оборонний рубіж, а старий втрачав своє значення. Не
виключено, що в «Київському трикутнику» один рубіж будувався на кордоні,
скажімо, по р. Стугні, а другий, резервний, – по р. Віті. Припустити ж, що
одночасно будувалися вали по Poci, Красній, Стугні, Віті та далеко на захід
за Ірпенем i Здвижем, мабуть, було б справді неправомірно. Сукупність валів
i городищ на Київщині, ймовірніше всього, становить не єдину систему, а
суму кількох систем, створених у різні часи.
Б Стеллецький, Л. Добровольський i нарештi П. Раппопорт писали про
оборонні рубежі i споруди тільки в трикутнику, обмеженому Дніпром,
Ірпенем i Стугною. Про оборонні рубежі районів Здвижу i Тетерева вони, як i
інші історики (Н. Н. Воронін, В. Й. Довженок), не згадували зовсім, не маючи
у своєму розпорядженні достатніх матеріалів. Не дивно, що П. Раппопорт,
говорячи про територію, обмежену Дніпром, Ірпенем i Стугною, робить
висновок: «Тому розв’язувати на цій невеликій ділянці питания про
принципи організації оборони Київської землі неможливо... Проте уточнення
розміщення староруських городищ у найближчих околицях Києва, без
сумніву, дасть матеріали, які допоможуть в подальшому підійти до
розв’язання цих дуже важливих питань історії російського військового
мистецтва» [10].
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Постановка питання у названих авторів має дві хиби. По-перше,
Київщина у них розглядається як щось стале, відносно чого треба аналізувати
i всю сукупність оборонних споруд, виявлених на ній. По-друге, говорячи
про Київщину, вони мають на увазі тільки територію, обмежену Дніпром,
Ірпенем i Стугною, хоч до неї, безперечно, належать i землі на захід від
Ірпеня і на південь від Стугни.
Щоб судити про наявність у будівників валів попередніх планів
оборони своєї землі і про ступінь досконалості створених ними систем,
доцільно розглядати кожну лінію оборони окремо. Це полегшить завдання,
зробить його більш конкретним. Тільки за цих умов узагалі можна
сподіватися на правильне вирішення проблеми в цілому.
Розглядаючи карту Змійових валів по лініях Трипілля – ВасильківХлепча – Плесецьке – Перевіз та Чорногородка – Соснівка – Бишів –
Мотижин – Макарів – Радомишль, можна помітити, що, по-перше, на Ірпені
кінець Постугнянського валу не співпадає з початком рубежу Чорногородка
– Радомишль, який не переривається на р. Здвиж; по-друге, на р. Ірпінь є ряд
городищ у сс. Звонкове, Білогородка, в урочищах Клепачі i Холм, які
охороняли переправи через річку i шляхи в середину «Київського
трикутника». В той час фортеці в сс. Чорногородка, Гостомель i Демидове,
мабуть, захищали лівий берег від небезпеки з правого берега. На такі ж
думки наводить i те, що укріплені городища в межиріччі Ірпеня i Тетерева, а
також лінії Чорногородка – Радомишль відмічаються, головним чином, на
лівих берегах цих річок. На лівобережжі Здвижу, крім Макарова, городища є
в селах Андріївка, Приборськ. На лівобережжі Тетерева, крім городищ у
Радомишлі і Миргородку, вони є в Іванкові, Ораному. На правих берегах
Здвижу i Тетерева поселення не згадуються зовсім. Усе це наводить на
думку, що території між Ірпенем i Здвижем та між Здвижем i Тетеревом
становили частину якоїсь більшої території.
Привертають увагу такі обставини. Схеми оборони межиріч Дніпра й
Ірпеня та Ірпеня i Тетерева свідчать про певну незалежність цих територій, а
близькість і схожість конструкцій валів та самих схем захисту – про
наявність багатьох спільних елементів у житті населення цих земель.
Побудова ліній оборони на обох територіях для захисту вказує на наявність
спільного ворога.
П. О. Раппопорт вважає, що «ділянка території, обмежена Дніпром,
Ірпенем i Стугною, ні в період існування єдиної Київської держави, ні в часи
феодальної роздрібненості не являла собою в політичному відношенні
самостійної території» [10]. Можна доповнити цю думку. Історична наука не
знає i того, щоб у часи Київської Русі чи пізніше територія від Ірпеня до
Тетерева i далі, розташована на північний захід від лінії Чорногородка –
Радомишль і обмежена цими річками, чи сама по собі, чи разом з «Київським
трикутником», становила самостійну територію.
Важко погодитися з тим, ніби оборонна лінія Чорногородка –
Радомишль була не прикордонною, а внутрішньою. Ця лінія була дуже
могутньою, будувалася довго i, очевидно, в різні часи відігравала різну роль.
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Те, що про це немає записів у літописах та хроніках, свідчить про давність
споруд.
Певним завершенням роботи з вивчення Змійових валів у межиріччях
Ірпеня i Здвижу та Здвижу i Тетерева буде встановлення часу їхнього
будівництва. Важливим засобом для цього є виявлене в валах вугілля.
Радіовуглецевий аналіз його дозволить нарешті відповісти на запитання,
коли будувалися вали, а значить, і на запитання, коли існувала та суспільна
організіація, яка могла здійснити таке велетенське будівництво.
На основі аналізу схеми оборонних споруд по лінії Чорногородка –
Радомишль вперше зроблено висновки про відносний час будівництва
окремих валів i незалежність рубежів між Ірпенем i Тетеревом та Трипіллям i
с. Перевіз на Ірпені.
Тепер є всі підстави відзначити велику військову майстерність i
високий рівень культури будівників Змійових валів – синів того народу, який
був господарем земель Київщини. Київська Русь піднялася не на пустому
місці. Вона мала гідних попередників, які заклали міцні основи слов’янської
державності задовго до приходу варягів.
Література
1. Бугай А. С. Змійові вали Київщини // УІЖ. – 1970. – № 6. – С. 74-83.
2. Антонович В. Б. Археологическая карта Киевской губернии – М., 1895.
3. Kowalczyk Е. Waly Zmijowe. // Kwrtalnik Historii Kultury Materialnej - 1969.
– T. 17. – № 2.
4. История культуры древней Руси – М., 1948. – С. 441.
5. Добровольский Л. Водораздел Ирпеня и Стугны // Чтения в Историческом
обществе Нестора-летописца. –1910. – Кн. 21. – Вып. 3.
6. Похилевич Л. Уезды Киевской и Радомысльский – К., 1887.
7. Стеллецкий Б. С. Белгородка. – К., 1909.
8. Там само, С. 2.
9. Добровольський Л. К вопросу о древних укреплениях в окрестностях
Киева // Военно-исторический вестник. – 1912. – Кн. 1. – С. 175.
10. Раппопорт П. А. К вопросу о системе обороны Киевской земли // Краткие
сообщения Института археологии АН УССР. – 1954. – Вып. 3.

Український історичний журнал. 1971, № 7, С. 112-120

64

ВАЛИ ВІДКРИВАЮТЬ СВОЇ ТАЄМНИЦІ ∗
Ось вже більше десяти років кожну суботу та неділю, з ранньої весни і
до пізньої осені, наш гурт йде у походи по Змійових валах. Звичайно, за цей
час склад гурту змінювався не один раз. Одні студенти закінчували інститут і
від’їжджали. На заміну їм приходили інші.
У своїх пошуках ми виходили з нескладної концепції. Не може бути,
міркували ми, щоб будівники таких величезних споруд не залишили якихось
речових доказів своєї діяльності. Адже на будівництві працювали десятки
тисяч людей і при тому протягом тривалого часу. Мабуть, десь вони жили і
харчувалися, десь зберігали, готували або ремонтували необхідні
інструменти, десь зберігалися запаси харчів. У такій великій справі не
обходилося і без смертельних випадків. Можливою іноді роботи проводили в
умовах безпосередньої небезпеки. Можливо, траплялися зіткнення з
ворогами, і, відповідно, повинні бути захоронення загиблих. Треба тільки
шукати.
Особливе значення ми надавали уточненню карти валів. Ми не
припускалися думки, що сітка валів є безсистемною спорудою. Надто
фундаментальні вони, що припустити можливість їх будівництва без
попереднього плану. Надто розумно їх будували (кожного разу підбирали
потрібну конфігурацію і технологію на ділянках довжиною у десятки
кілометрів), щоб припустити елемент випадковості. Звичайно, спочатку у нас
не було такої чіткої позиції. Вона сформувалася пізніше. Але вже з самого
початку роботи була впевненість, що вали створені людьми, що достатньо
обізнаними у справі, далекоглядними і добре організованими.
Будівництво потребувало дуже великих витрат праці. Необхідно було
вирубати або випалити просіку, розмітити трасу рову та валу, зняти та
відкинути верхній шар ґрунту з поверхні майбутнього рову та основи
майбутнього валу, укласти та утрамбувати або обпалити шар за шаром
глиняну основу валу, досипати звичайною землею до повного профілю.
Якщо припустити, що, за відсутності техніки, протягом одного сезону
людина могла побудувати тільки один погонний метр валу (висотою до 12
м), можна приблизно визначити кількість людей, що займалися
будівництвом, а відповідно, населеність території, яку захищав вал.
Наприклад, на будівництві Постугнянсько - Ірпінського валу довжиною біля
40 км могло бути зайнято біля 30 000 чоловіків без урахування допоміжних
працівників, розпорядників і, можливо, охорони.
Виходячи з цього, можна приблизно підрахувати населення на
території, що була обмежена Дніпром, Ірпенем і Стугною (так званий
„Київський трикутник”). Цифра виявляється дуже значною. Казати про одне
плем’я та про племінний уклад життя тепер вже не можна. Виявляється, що
тільки одна невелика ділянка валу біля села Круглик Києво-Святошинського
∗
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району має дугоподібну форму. Однак, за багатьма ознаками цей вал
належить до більш древніх часів, ніж основний Привітянський вал, і був
просто включений у оборонну лінію, що будувалася пізніше. Таким чином,
повністю відпадає концепція В. Б. Антоновича про дугоподібність усіх валів.
Крім того, ми побачили, що Змійові вали це не якась єдина споруда, а
складна система чисельних окремих валів.
Та й розташування їх свідчить, що будувались вони не одночасно.
Карта відкрила нам, що на Київщині в стародавні часи існувала не
одна, а декілька оборонних систем.
Перша простягалася від Дніпра до Ірпеня, Унави, Кам’янки, а друга –
від Ірпеня до Тетерева і, можливо, далі на захід. З’ясувалося, що межею між
землями предків полян і древлян була лінія, що проходила по Ірпеню від
Дніпра до Чорногородки, далі до Фастова по Унаві, потім по водольодовиковій прохідній долині між Унавою (біля Фастова) і р. Кам’янкою.
До речі, межа по Унаві, можливо, свідчить про те, що саме Унава у ті часи
вважалася основною рікою, а теперішній Ірпінь (вище Чорногородки)
вважався притокою цієї основної ріки. Цікаво, що і Боплан, що складав карту
Правобережжя Дніпра у XVII ст., вважав Ірпенем саме Унаву, яка трохи
довша за теперішній Ірпінь, якщо рахувати від витоків до злиття.
Ці системи вказують на те, що у предків полян і древлян були спільні
вороги. Вони свідчать також про самостійні намагання кожного народу
захистити свої землі.
Межі між територіями предків полян і древлян, а також дві системи
оборони на Київщині до цього часу не були відомі науці.
На карті вперше з’ясувалося, що наші предки будували лінії оборони
як доповнення до природних рубежів. Земля предків полян знаходилася у
куті, що створюють річки Дніпро та Ірпінь. Ці рубежі, мабуть, у ті часи були
труднопрохідними.
Будівникам залишалось лише перегородити шлях
всередину цього кута з півдня, з боку степу, а також збудувати низку
городищ вздовж валів та на переправах через річки. Цим забезпечувалася
надійна оборона всієї землі.
Земля предків древлян була обмежена зі сходу тією ж лінією, що й
земля предків полян з заходу, і частково Дніпром, а з півночі та заходу –
Тетеревом. Між Ірпенем і Тетеревом було також збудовано декілька ліній
оборони від степовиків.
Між Чорногородкою і Радомишлем була створена лінія оборони, що
складалася з трьох і чотирьох валів. Тут вдало були використані непрохідні
болота. Вони були включені у систему як природні перешкоди.
Найбільш південна межа тут, мабуть, визначалася валом між м.
Фастовом і с. Бистри (під Житомиром).
Село Яроповичі, що лежить приблизно на середині дільниці Фастів Бистри, мабуть, колись було важливим пунктом земель предків древлян, бо
саме до нього сходяться кілька ліній валів. Цікаво відмітити, що село це
знаходиться дуже близько до витоків р. Здвиж та однієї з річок, що впадають
у р. Тетерів. Яроповичі зі своїми валами і городищами, а також величезні
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городища в селах Грубському та Щегліївка, очевидно, закривали доступ
всередину межиріччя Ірпеня, Здвижу і Тетерева. Можливо, що 1000 курганів,
що розкидані у цьому районі, - німі свідки неодноразових спроб ворогів
прорватися у межиріччя Ірпеня і Тетерева.
Розгадка, як правило, породжує нові загадки. У даному випадку
виникає питання: у якому порядку будувалися лінії оборони? Чи то
внаслідок зростання населення і могутності народів, що населяли північні
частини вказаних територій, межі поступово переміщувалися на південь, чи
то навпаки – під впливом зовнішнього тиску території поступово
скорочувались, і лінії оборони переносили все далі на північ. Можливим є і
третій варіант. Наприклад, предки полян могли спочатку займати територію,
що була обмежена Дніпром, Ірпенем і річками Вітою та Бобрицею. Потім
вони розширили свої володіння до річки Рось. Але пізніше були змущені
відступати і будувати нові лінії оборони.
Можливо і таке. Створюючи свою карту і досліджуючи вал за валом,
ми зробили цікаве відкриття: будівництво на покритих лісами територіях
було пов’язано, очевидно, з попереднім випалюванням лісу по трасі валу і,
крім того, взагалі з обпалюванням у багатьох місцях глиняної основи валу.
Як би там не було, але в насипах валів ми знайшли деревне вугілля, попіл,
кору, а іноді і просто колоди, що обгоріли. Сучасні фізичні методи
(радіовуглецевий аналіз) дозволяють встановити (нехай і з похибкою 50
років) час, коли деревина була зрубана (або спалена прямо на трасі валу).
Залишалося пересвідчитися, що це вугілля попало у насип не випадково, а
саме у прцесі будівництва валу. Ця задача виявилася порівняно простою.
Вугілля знаходили у валах на всьому їх протязі, по різні боки річок і боліт, у
лініях, що віддалені одна від одної на багато кілометрів. Припустити, що вал
будували на території, де задовго до будівництва могла бути величезна лісна
пожежа, неможливо. Разом з тим вугілля і перепалена до червоного кольору
глина свідчать про те, що дерево горіло саме під час будівництва валу, і,
відповідно, це було одним з основних елементів технології будівництва.
Коли ж це було? Радіовуглецевий аналіз тридцяти трьох зразків
вугілля, що були зібрано нами у різних місцях п’ятнадцяти валів, показав, що
будівництво валів (принаймні, тих, що досліджувались нами) почалось у 150
році до н.е. і продовжувалося до 550 р. н. е. Відбудова ж валів проводилася і
у VII ст.
Результати радіовуглецевого аналізу виявилися дуже цікавими.
Перший зразок вугілля з Постугнянсько-Ірпінського валу показав, що він
будувався у 370 (± 50) р. Але ж це саме ті роки, коли гуни, що розбили
остготів, тіснили вестготів із степів Північного Причорномор’я. Тепер стає
зрозумілим, чому гуни зачепили тільки край Лісостепу. Бо страшні у
відкритому степу гуни зупинялися перед перепоною: вони не вміли брати
фортеці. А землі, що були захищені валами, по суті, являли собою величезні
фортеці. Спорудження Постугнянського валу у 370 р свідчить про те, що в
цей час у межиріччі Дніпра та Ірпеня вже існувало достатньо могутнє
об’єднання племен.
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Ми ще не знаємо часу спорудження валів в межиріччі Ірпеня і Тетерева
від Чорногородки майже до Радомишля. Аналіз вугілля з цих ліній оборони
дасть достатньо точну відповідь. Але вже зараз можна припустити, що вони
будувалися одночасно з Постугнянським валом, тобто в кінці IV ст.
Для другого зразка вугілля було узято на висоті більше двох метрів від
підошви і на глибині 30-40 сантиметрів від сучасної вершини
Постугнянського валу. Можна припустити, що цей тонкий шар вугілля
з'явився після того, як спалили ліс на насипу, що осів, щоб його досипати до
потрібної висоти.
Аналіз показав, що це вугілля з'явилося в 620 р. (± 40 років). Але ж це –
час важких аварсько-слов'янських воєн. Чи не пов'язане відновлення валів з
новою небезпекою, що виникла у той час?
Третій зразок вугілля був узятий з підошви валу великого городища
над річкою Віта. Це городище (в селі Поштова Віта) впритул підходить до
Вітянсько-Бобрицкому валу і, найімовірніше, будувалося одночасно з ним
для охорони шляху з Києва на південь. Аналіз показав, що городище
будувалося в 670 р. (± 35 років), тобто в той час, коли після розпаду
антського союзу слов'янських племен відбувалося формування і вступ на
історичну арену полянського союзу племен…
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Линії Змійових валів на карті Антоновича (1895)
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Карта Змійових валів А. С. Бугая

Журнал «Знание – сила», 1972, №7, с. 28-29.
Переклад Олександра Бугая
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[ПРО] ЗМІЙОВІ ВАЛИ
У лісостеповій смузі України та в багатьох країнах Центральної i
Східної Європи поширені земляні насипи – вали. На Україні довжина їх
становить близько 3000 кілометрів. Будівництво таких споруд для захисту не
окремих поселень, а великих територій знаменувало новий, вищий етап
економічного й суспільного розвитку та воєнно-інженерного мистецтва
наших далеких предків.
В основі вали мали ширину від 8 до 15 м, а висота їх ще й тепер в
окремих місцях досягає восьми i більше метрів. З одного боку кожного з них
збереглися сліди широкого i глибокого рову. В різних місцях ці споруди
мають свої назви. На Україні – Турецький, Атаманський, Чернецький,
Розкопаний, Розбитий або й просто Вал. Та найпоширенішими є Змійові, або
Троянові вали.
Вали, як існуючі споруди, згадуються ще в древніх літописах, але там
ні слова немає про їхнє будівництво. Марними були спроби вчених розкрити
цю таємницю і встановити в скупченні споруд хоч яку-небудь систему.
Незнання породжувало найфантастичніші гіпотези. Будівництво їх
приписувалося скіфам, сарматам, бастарнам, готам. Якщо ж окремі
дослідники й говорили про спорудження їх слов’янами, то відносили це
тільки до древньої Русі, яка могла запозичити такий досвід оборони у
германських племен або у візантійців.
Спроби скласти карти валів Київщини, Волині та Поділля робилися ще
в минулому столітті, але вони виявилися невдалими.
Приступаючи до дослідження, експедиція секції пам’яток науки i
техніки правління Київської обласної організації Товариства в першу чергу
ознайомилася з літературою з цього питання та окремими ділянками валів.
Польові пошуки показали, що навіть там, де насипи повністю розорані, на
полях залишилися певні сліди, які допомогли простежити трасу кожного з
них від початку до кінця. Була створена перша достовірна карта валів
Київщини, загальна довжина яких близько 800 км. В уцілілих насипах
встановлено їх зовнішню і внутрішню конструкцію та деякі ознаки технології
будівництва. Перепалена глина, пісок та вугілля, а іноді обгоріле дерево, яке
потрапило в середину під час будівництва, дали змогу встановити, що
будувалися вали від ІІ ст. до н. е. i до VІ ст н. е. Один з них між Стугною та
Ірпенем відновлювався на початку VІІ ст.
Безпосереднє вивчення валів показало, що вони були не єдиною
формою захисних земляних споруд. На найнебезпечніших ділянках
комбінації укріплень утворювали складні системи.
Крім рову та насипу, створювали ескарпи (штучні підрізи) на схилах
ярів та берегів річок, які іноді були продовженням валів, а іноді підсилювали
їх. В окремих місцях з тактичною метою будувалися глибокі й широкі рови з
валами по обидва боки, які примушували нападників змінювати напрям руху
і ставили їх у невигідне положення. В багатьох місцях збереглися
спостережні кургани, які насипалися на підвищеннях вздовж валів. У лінії

71

валів або трохи позаду знаходились невеликі городища, розташовані одне від
одного на 8-10 км. На Вітянсько-Бобрицькій лінії оборони такі городища
відомі в Віті Поштовій та Боярці. На лінії Соснівка-Радомишль – в Бишеві,
Мотижині, Макаpoвi.
Будівники валів і poвів враховували не тільки потреби оборони, а й
специфіку технології спорудження їх на різних грунтах.
Рови, як правило, трапецевидної форми, але трапляються i з округлими
схилами i дном, лійчасті та східчасті. Така будова їх залежить від структури
ґрунту. Відстань від краю рову до підошви валу найчастіше 0,8-1 м, але на
м’яких ґрунтах вона була ширшою, а на торф’янистих доходила до 2 м. На
м’яких ґрунтах над ровом із ворожого боку насипався невеликий валок, який
не давав дощовій та сніговій воді руйнувати його стінку. Насипи мали
трапецевидну форму з вузьким верхнім майданчиком, в який вкопувався
частокіл.
Щоб утворити безперервну лінію оборони, вали будували між річками
та болотами. В найнебезпечніших місцях споруджували по 2-3 i навіть 4
майже паралельні насипи. Утворювалися своєрідні глибоко ешелоновані
рубежі. Великий інтерес викликає i технологія будівництва валів та ровів.
Імовірно, що спочатку визначався їхній напрямок. Ліс та кущі випалювались.
Це можна побачити з того, що деякі ділянки насипу бувають насичені
попелом та вугіллям, а в основі валу зустрічаються обвуглені плями.
Залишки згарищ обабіч валу у смузі шириною понад 40 м спостерігалися біля
села Забір’я.
Ділянки ровів i валів на значних відстанях йшли прямолінійно,
зберігаючи встановлену ширину. Це виправдовує припущення, що перед
спорудженням їхні будівники робили якусь розмітку. Як піднімали землю
вгору, ми не знаємо. Можливо, що для цього використовувалися журавлі або
волокуші. В деяких місцях глинястий ґрунт насипу значно щільніший, ніж

Змійовий вал під с. Іванковичі Васильківського р-ну Київської обл.
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під основою валу. Отже, його, напевне, утрамбовували. Можливо, що на
окремих ділянках шари глини ще й обпалювали. В таких місцях
спостерігаються попіл, вугілля та обпалена до червоного кольору глина.
Особливий інтерес становить будівництво валів на піщаному грунтi. В
насипах піску часто зустрічається вугілля та обгоріле дерево. Під колодами
та поруч з ними в розрізах помічені прошарки глини. Є припущення, що
шари піску поливали глиняним розчином, а потім обпалюванням домагались
його затвердіння. Нижні частини піщаних валів з глиняними прошарками
дійшли до наших днів.
Організація будівництва оборонних споруд, на якому працювали тисячі
людей, була складною справою. Але нею турботи не закінчувалися. Треба
було забезпечити систематичне спостереження за ворожою територією,
потрібні були регулярні частини для першої відсічі нападників. Багато
вчених висловлювало думку, що здійснити все це могло населення з
класовим поділом суспільства, організоване в державу. Оскільки
Постугнянсько-Ірпінський вал будувався у 370 (±40) р., можна думати, що у
полян на той час уже була державність. Отже, варяги не могли принести її
слов’янам у IX ст. Цим повністю спростовуються норманістські теорії.
З карти валів стало видно, що між селами Білки та Ходорків вал
захищав річку Ірпінь, а між селами Пилипча та Острів – Рось. Такий захист
для річок був потрібний, якщо вони широко використовувалися як
транспортні артерії для торгівлі. Організований захист їх, мабуть, означає,
що ця торгівля мала значення для всього суспільства.
У процесі дослідження ми виявили залишки i спеціально збудованих
сухопутних шляхів, так званих валкових та глибоких доріг. У літературі
давно відомі такі шляхи, як Цареградський, Моравський, Чорний,
Караванний, Бурштиновий, Соляний, Залозний тощо. Деякі ділянки окремих
шляхів використовуються й тепер. Проте багато вчених пов’язували їх тільки
з великокнязівськими часами. Між тим, на Переяславщині нами знайдена
ділянка валу, який будувався з урахуванням існуючого уже в той час шляху.
Валкові дороги йдуть між двома валами, відстань між якими 8-9
метрів. Ніяких слідів poвів біля них не помітно. Виходить, що землю брали з
поверхні ґрунту поруч з валами. Але призначення таких валів ще не ясне.
Проте привертає увагу назва шляху, який іде з району Брянська в бік
Рильська, – Свинний шлях. Деякі шляхи ще до XIX ст. називалися
скотогінними. Не виключено, що такими дорогами переганяли худобу з
лісостепу до грецьких колоній на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Якщо валкові шляхи йдуть тільки по вододільних підвищеннях i ніде
не перетинають річок чи боліт, то глибокі дороги є не тільки штучними
траншеями, а й природними видолинками та ярами. На глибоких дорогах, які
на польських картах XVII ст. називаються невидимими, рух караванів важко
було помітити навіть з незначної відстані.
Валкові та глибокі дороги існували на землях, обмежених валами. Але,
як видно, вони виходили й за межі відповідних територій, забезпечували
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зв’язки як міжплемінні, так i з іншими краями та народами. Це дозволяє ще
вище оцінювати рівень економічного, політичного і культурного розвитку
племінних союзів рубежу нової ери та її перших віків.
Ймовірно, що будівництво сухопутних шляхів співпадає із заснуванням
на узбережжі Чорного й Азовського морів грецьких колоній, для яких
торгівля мала першочергове значення. Про розміри торгівлі грецьких колоній
із так званою Скіфією свідчить те, що тільки в Пантікапеї та Феодосії щороку
вантажилося для відправки в Афіни до 100 000 четвертей (понад 20 000 тонн)
хліба. В деякі роки ця кількість зростала в п’ять разів. Зрозуміло, що
вирощували його не в причорноморських та приазовських степах.
Змійові вали та споконвічні шляхи є дуже важливими пам’ятками
найстародавніших часів нашої історії. Багато з них зникло з розвитком
суспільства, і це закономірний процес. Тому зараз завдання багаточисленної
армії членів Товариства – зберегти ці величні пам’ятки i шляхом ретельного
дослідження прочитати всю книгу їхньої історії, яка відкрила перед нами
лише перші сторінки.

Інформаційно-методичний бюлетень Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури «Пам’ятники України»,
1976, № 2 (28), с. 52-54.
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В ОТОЧЕННІ ВАЛІВ
Питання про те, коли був заснований Київ, віддавна хвилює
вітчизняних та зарубіжних учених. Ще польський історик і дипломат,
королівський секретар Рейнольд Гейденштейн, відвідавши у 1596 р. Київ i
побачивши його руїни, писав: «Коли він був збудований, як давно існує, чи
не досягав, можливо, часів Колхіди й Енея (середина І тисячоліття до н. е.),
невідомо; закрила все далека старовина i байдужість істориків».
Будь-яка теорія починається з гіпотез. Та треба, щоб нова гіпотеза
спрямовувала подальші пошуки, а не видавалася теорією.
На нашу думку, більш-менш значне поселення могло виникнути на
території нинішнього Києва або поблизу од нього ще тоді, коли осіле
населення створило перше міжплемінне об’єднання. Воно було кроком до
започаткування держави з політичним, економічним та культурно-релігійним
центром. Ми не погоджуємося з думкою О. Бодревича-Буця, що найраніші
державні утворення виникли у кочівників. Осілому населенню для трудової
діяльності та захисту держава, мабуть, була потрібна раніше. Міжплемінна
організація створювала умови для економічної диференціації населення, для
виникнення ремесла і зростання торгівлі. Оскільки є достатні докази того, що
місцеве населення було в першу чергу землеробським, то закономірно
припустити, що центр об’єднання належав наймогутнішому племені і займав
вигідну позицію з погляду потреб оборони та торговельних зв’язків.
Будівництво оборонних споруд, земляних насамперед, остаточно закріпило
стержневе положення столиці племінного союзу, створювало умови для
консолідації навколо неї інших племен.
За яких же умов, коли i де на Київщині могло виникнути поселення, що
було б центром спочатку міжплемінного об’єднання, потім найранішої
держави i, врешті, могутньої Київської Русі? У «Молоді України» за 28
березня 1969 р. ми писали, що на Київщині є земляні споруди – вали та
городища, точний час побудови яких досі не знаний. Коли ж збудовані
найдревніші лінії валів для захисту Київської землі? Кому потрібно було
захищати цю територію?
Ретельне вивчення доводить, що вали й окремі городища дуже подібні
до конструкцій Немирівського та Пастирського городищ, які датуються VIIVI ст. до н. е. В основі Змійових валів та деяких городищ біля них, як i в
Немирівському та Пастирському городищах, ми знайшли вугілля i
перепалену глину. Отже, дуже ймовірно, що і перша, i друга лінії захисних
валів на Київщині теж були збудовані не пізніше VІІ-VІ ст. до н. е. Звідси
висновок: на землі Київській, десь в районі Києва, мусило бути місто,
засноване близько 2700 років тому.
Проте останнє слово в справі датування валів належить саме
радіовуглецевому аналізу вугілля, згадуваному А. Білецьким. Наслідків
аналізу ми чекаємо, і який би він не був, наука виграє, бо буде внесена повна
ясність у тривалу суперечку.
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Докладне вивчення Києва та його околиць показало, що
найпридатнішим місцем для столиці міжплемінного об’єднання і потім
держави на ділянці, обмеженій Дніпром, Ірпенем, Стугною, була територія
Китаєва. Майже повністю ізольований останець заввишки в кілька десятків
метрів був природною неприступною фортецею. Перекопати глибоким ровом
вузький перешийок, який з’єднував його з Києво-Жулянським плато, та
збудувати три лінії оборонних валів на крутих схилах було під силу
довколишнім мешканцям. Китаївський ручай творив зручну пристань біля
самого городища. Два могильники поблизу нього свідчать про тривале
існування тут досить людного поселення. Неподалік, біля села Корчуватого
був ще й третій могильник, біля якого не знайдено ніякого поселення. Він
дуже умовно датується II-І ст. до н. е. Могильники Китаєва, як i саме
городище, по-справжньому так i не досліджені.
Проте є ще й інші напрями дослідження. В. Хвойка у 1908 р. відкрив
біля приміщення історичного музею поганське капище. Там було вугілля та
попіл. Добути його, піддати радіовуглецевому аналізу i тим самим
встановити час активних культових відправлень на Старокиївській горі дуже
важливо i не так уже й складно. Цікаво було б дослідити матеріали розкопок
валу біля Перунового горба, розкопати вал на Кудрявці, стоянку на
Юрковиці тощо.
З проблемою з’ясування дати заснування Києва пов’язується питання
про виникнення назви «слов’яни». Філологи створили багато гіпотез про цю
назву. З них одна привернула нашу увагу. Деякі лінгвісти вважають, що назва
«слов’яни» містить у своєму складі литовське «sala» – острів, а тому, мовляв,
сусідні племена називали мешканців якогось острова слов’янами.
Розглянемо карту Київщини. Значна її частина справді видається
островом. Дніпро – Ірпінь – Унава – Стугна (периметром понад 200 км)
майже повністю оточували частину Київщини з Києвом. Лише один кілометр
суходільного перешийку біля с. Велика Снітинка з’єднував район Києва з
довколишньою територією. Більше того, якщо Дніпро у ті далекі часи був
повноводніший, а долини згаданих річок глибші, то долина Стугни впродовж
майже 40 км і, можливо, значна частина долини Ірпеня вважалися просто
величезними затоками Дніпра, а інші річки, хоч i були меншими, але
достатньо заболоченими. Ось чому для прибулих здалеку, які не знали про
наявність однокілометрового перешийку, люди, які жили в середині
згаданого «трикутника», були острів’янами.
Населення «острова», надійно захищене природними та збудованими
валами, довгий час жило спокійно, збільшувалося і поступово відсувало межі
своєї батьківщини на південь та захід, за традицією обгороджуючи валами
освоєну територію.
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Центральна частина Київщини
оточена річками Дніпро, Ірпінь і Стугна – «Київський трикутник»

Багато суперечок точиться навколо того, чи була у слов’ян
прабатьківщина. Дехто вважає такою прабатьківщиною Волинь і Поділля, де,
як писав М. Надєждін, «все пройняте, все звучить слов’янізмом» i де «бачимо
себе не скраю, а в середині слов’янського світу, який звідси поширювався в
усі боки». Інші історики, особливо у XIX ст.., висували концепцію
прибалтійської,
привіслянської,
прикарпатської,
прип’ятської
прабатьківщини слов’ян.
Глибше i грунтовніше вивчення історії Києва i Київської землі,
очевидно, покаже: ні на одній із названих територій не було таких
сприятливих умов для тривалого i незалежного існування слов’ян, як тут.
Ніде не можна знайти таких свідчень наявності центру цілого народу, як у
«Київському трикутнику».
Історія Києва – це історія слов’ян з найдавніших часів. Даремно М.
Брайчевський у своїй книзі «Походження Русі» пише «...формування Русі...
відбувалося на території Східної Європи протягом другої половини I
тисячоліття н. е. Спускатися при вивченні цього питання в епоху бронзи (як
це робить дехто) було б зовсім недоречним».
На нашу думку, навпаки, – доречним.

Газета «Молодь України», 25.07.1969.
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ТАЄМНИЦЯ ЗМІЙОВИХ ВАЛІВ
Змійові вали – це грандіозні земляні насипи на правому й подекуди на
лівому березі Дніпра. На Правобережжі Дніпра вали зосереджені головним
чином на території, обмеженій Дніпром, Тетеревом і Россю та її притоками.
Цей простір можна умовно назвати Київщиною, хоч сюди входить i частина
Черкаської та Житомирської областей. Значна частина валів розміщена над
річками Вітою, Бобрицею, Стугною, Красною, Россю та деякими іншими. Є
вали короткі – на кілька сот метрів, а є й такі, що тягнуться на десятки й сотні
кілометрів. Загальна висота їх ще й тепер подекуди досягає 8 м при ширині
основи 15-16 м.
Лісами i полями, над річками i болотами, іноді перерізаючи вододільні
підвищення, ідуть вали в далечінь. Місцями, здебільшого на полях, вали
поступово понижуються i навіть зникають, у лісах вони збереглися ще й
тепер, хоч і піддалися руйнівному впливові часу.
Могутніми концентричними дугами, які з одного боку доходили до
Дніпра, а з другого – до Ірпеня, Здвижу i Тетерева, з їхніми непрохідними
колись заплавами, Змійові вали охоплювали широкі території навколо
якогось міста. Можливо, воно було саме Києвом.
Про значення проблеми Змійових валів i їх стан правильно сказав
академік Академії наук СРСР Б. О. Рибаков: «Змійові вали – одна з
найбільших i найцікавіших загадок древньої історії нашої Батьківщини. На
жаль, зовсім незаслужено вони були забуті археологами, i в останній час
робіт по них ніяких не велось».
Конкретизуючи проблему, Б. О. Рибаков зокрема говорить: «Поки що
час створення Змійових валів ми визначаємо дуже приблизно – від VІІ-VІ ст.
до н. е. i до IV-V ст. н. е.». Як бачите, діапазон – більше 1000 років. Отже, по
суті, ця частина проблеми не розв’язана. За цих умов нічого говорити i про
те, хто з наших предків будував вали. Врешті, треба сказати, що досі не було
доброї карти Змійових валів, без якої не можна було встановити кордонів
того суспільного об’єднання, яке будувало їх, визначити рівень воєнної i
загальної культури будівників. Лише в загальних рисах відомі конструктивні
особливості валів i зовсім не досліджена технологія їхнього будівництва.
Цікаво відзначити, що територія від Дніпра до Тетерева поділяється на
дві частини за деякими, хоч i не до кінця виявленими, ознаками. Перша
частина, обмежена Дніпром, Россю й Ірпенем, якраз та, що була заселена
полянами, i друга – між Ірпенем і Тетеревом, що була, мабуть, частиною
землі древлян.
На землі полян першою, найближчою до Києва лінією оборони були
Змійові вали вздовж річок Віти i Бобриці. З ними були тісно зв’язані
укріплені городища в селі Віта Поштова і в місті Боярка. Їх і можна вважати
найближчими до Києва «богатирськими заставами». Друга лінія оборони
проходила від Трипілля лівим берегом річки Стугни до хутора Хлепча, звідки
вал ішов по межиріччю Стугни й Ірпеня через село Плесецьке до села
Перевоз на Ірпені. Але вал починався тільки від села Заріччя, бо високий
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лівий берег Стугни коло Старих i Нових Безрадичів не вимагав додаткових
укріплень. Третя лінія оборони проходила лівим берегом річки Красної i,
врешті, четверта йшла понад Россю до села Яроповичі на Ірпені, яке було
близько i від верхів’я річки Здвиж, і від верхів’я однієї з приток Тетерева.
Між річками Ірпінь – Здвиж та Здвиж – Тетерів, по землі древлян,
проходила окрема лінія валів, з якою пов’язувалися городища в
Чорногородці, Бишеві, Мотижині, Макарові та Paдомишлi.
Вали в трикутнику Дніпро – Ірпінь – Стугна досліджені ще в
дореволюційні часи. Що ж до валів за межами трикутника, то вони були
описані і нанесені на карту професором Київського університету Б. В.
Антоновичем у 1895 р. Але цей опис і карта, складені автором на основі
далеко не достовірних повідомлень місцевих старост й ісправників, були
далекими від істини, що визнавав і сам автор.
На відшукання археологічних матеріалів, що датують будівництво
валів, та на створення карти Змійових валів за межами Київського
трикутника і були спрямовані зусилля нашої групи.
Немає рації розповідати в деталях про наші пошуки. Було багато
цікавих епізодів. Не обійшлося i без комічних ситуацій. Але, головне, був
великий труд. Багато студентів брало участь у походах до закінчення
інституту i поїхали працювати в школи з найкращими спогадами про походи
i бажанням захопити цією цікавою і потрібною справою своїх учнів.
Головне, що праця не була марною. Наші сподівання, що люди не
могли не залишити речових доказів своєї діяльності, виправдалися. Але це не
були скарби дорогоцінностей, які так приваблюють багатьох. Ми знайшли
дорожче: можливість встановити час будівництва валів, а значить, i хто з
наших предків їх будував. Найбільшою знахідкою виявилося звичайне
деревне вугілля, радіовуглецевий аналіз якого вкаже, коли дерево припинило
своє життя, а значить, i коли будувався кожен вал. 63 проби вугілля зібрали
ми з різних ділянок кожного дослідженого валу. Ще в березні 1969 року
частина зразків була передана до лабораторії абсолютного віку Геологічного
інституту АН СРСР. У червні 1970 р. ряд проб було надіслано до лабораторії
археологічної технології Ленінградського інституту археології.
Не менш важливими є також карти деяких Змійових валів, створені
нами. Яскравим прикладом є хоч би карта валів у межиріччях Ірпеня і
Здвижа та Здвижа i Тетерева. Як ми виявили, від Чорногородки на Ірпені до
Радомишля на Тетереві наші предки збудували не вал, а цілу систему валів,
які йдуть смугою завширшки від 4 до 12 км, створюючи глибоко
ешелоновану систему оборони.
Оборонні смуги від Трипілля до села Перевоз та по лінії Чорногородка
– Макарів – Радомишль, як показали дослідження i створена карта, мали
особливо важливе значення. Вони доповнювали природні рубежі Дніпра,
річок Ірпінь, Здвиж, Тетерів. Території, обмежені цими річками завдяки
побудові валів, були могутніми укріпленими районами з круговою обороною
в сучасному розумінні. На це раніше не зверталося уваги. Між іншим, саме
вміле використання фізико-географічних та природних умов відповідних
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територій, як і висока технологія будівництва, вдале розміщення укріплених
городищ по всьому периметру названих територій, свідчать про високу
загальну i воєнну культуру будівників.
Могутні Змійові вали є ще й тепер біля сіл Іванковичі, Здорівка, між
селами Плесецьке i Перевоз та в багатьох інших місцях. Велетенський труд і
великий талант треба було вкласти нашим предкам, щоб збудувати на
Київщині близько 800 км таких валів. Немає ціни історичній пам’ятці, яку
залишили нам наші предки. Наш обов’язок – повернути її з небуття i зробити
надбанням усього прогресивного людства.
Змійові вали цінні для нас не просто як історичні пам’ятки древності.
Розгадавши їхню таємницю, ми зможемо встановити достовірність існування
сильної i могутньої держави ще задовго до Київської Русі.
Багато поетичних легенд створив народ про Змійові вали. За однією з
них, страшний Змій заліг біля Дніпра i вимагав від киян данини дітьми.
Щороку страшне горе очікувало сім’ї киян, коли треба було давати цю
страшну данину. Проте i серед киян знайшовся велет, якого боявся сам Змій
– Кирило Кожум’яка. Він переміг Змія, запряг його у величезний плуг i
примусив проорати борозну. Насип її люди i стали називати Змійовим валом.
Стомлений Змій зупинився на березі річки, випив її майже всю i у страшних
муках, тяжко стогнучи, загинув. Невеличкий струмок, який залишився від
річки з того часу, й зветься Стугною.
Легенда. Але яке б не було її справжнє джерело, вона свідчить про
одне: у всі часи доводилося нашому народові відстоювати свою незалежність
від лютих ворогів-зміїв. І він відстояв її, проніс свою сутність через
тисячоліття.

Газета «Вечірній Київ», 26.01.1971.
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ЗМІЙОВІ ВАЛИ
ЗМІЙОВІ BAЛИ – стародавні земляні оборонні споруди, поширені в
Європі, зокрема в СРСР. На Придністров’ї вони відомі як Траянові вали.
Довжина З. в. на Україні – понад 2000 км, у т. ч. на Київщині – бл.800 км.
Біля кожного валу з напільного боку йшов широкий i глибокий рів. Вали
доповнювалися й іншими оборонними спорудами, зокрема ескарпами.
Довжина деяких валів – від десятків до сотень кілометрів, ширина основи –
від 8 до 22 м, висота в окремих місцях і тепер досягає 9 м. З. в. найкраще
вивчені в Київ. обл. Тут виявлено ряд територій, значною мірою оточених
річками (див. карту). Залишки валів є вздовж цих річок та в межиріччях, де
вали захищали простір між річками. Є ділянки, де вали йдуть і перед річками,
захищаючи їх. По лінії валів або поблизу від них відомі невеликі круглі
городища, периметр яких бл. 200 м. Радіовуглецевий аналіз деревини з валів
показав, що системи укріплень створювались від ІІ ст. до н.е. до VII ст. н.е.
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