Miscellanea.
Нові а р х е о л о г і ч н і знах оди в Київ і.
В Київі майже що року трапляють ся важливі археологічні
знаходки, що сьвідчать про вельми давне історичне життє міста
і про істнованне на його місцї селитьб за часів доісторичних. Дві
подібні знаходки, що трапили ся недавно, звернули на себе особ
ливу увагу, хоча наукове значінне їх далеко нерівне.
На весні 1895 р. міністерство скарбу придбало собі веикий
їрунт на Кудрявськім переульцї (в крайнім закутку Старого
Київа) що-б заснувати там гуртовий склад вин. На тім ґрунті
був кусник якогось давнього валу, що треба було до пня скопати.
Один тамошній археолоґ-дилетант д. Кібальчич видруковав з сього
приводу ряд статей1), де, доводив, що наслідком знищення валу
буде невіднадгородна втрата для руської археології. Знищений вал
д. К. називав північним бастіоном валу, насипаного в. к. Яросла
вом, що прикрив собою останки якогось доісторичного . городища?
„може бути, давнього Птоломеївого Азагоріума, звістного околишним мешканцям під назвою „Загіря“ (sic). Бажаючи, яко мога,
нагородити втрату, д. К. зробив подрібний опис знищеного валу,
знайдених тамже, при розкопуванню, могил (одної спільної, яку
він назвав „славянеькою спільною боевою могилою“ і кількох
окремих, де покійники були поховані без труни) і декотрих річей
з каменя, кости, рога і бронзи. До статей додані були малюнки —
з самого ґрунту, знищеного валу і згаданих в статі річей. На*)
*) В часописи „Жизнь и искуство“ ч.ч. 215, 229 і 236.
Записки Наук. тов. їм. Ш евченка, т. IX.
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останку д. К. висловлював бажаннє. аби на тім місці була збудо
вана церква над спільною братерською могилою оборонців Сгарого
Київа, памятник Ярославу Мудрому, школа його імени, музей дав
нини або щось такого... лише не державний гуртовий склад спир
тових напоїв.
Статя д. К. звернула увагу ріжних вчених товариств в Петер
бурзі* і Москві, а предсїдатель московського історичного товариства
навіть звернув ся з запитаннем до київського історичного товариства
Нестора-лїтописця. З сїєї нагоди на засіданню товариства Несторалїтописця 15/27 жовтня проФ. В. Б. Антонович прочитав реферат*1),
де виясняв цілковиту безпідставність висловлених д. К. догадок.
Вал, про який іде мова, не має жадного звязку з валами Яро
слава, бо місце сих останніх і межи їх добре відомі. Самий
вигляд валу показує його пізнїйше походженнє. Сам д. К. зве його
бастіоном; але-ж бастіоном зветь ся певного роду кріпость, при
лажена для вживання пальної зброї. Скопаний вал, дїйстно, пред
ставляє з себе таку кріпость, і д. А. на підставі документовних
джерел і стародавніх плянїв уважає його за руйновище від ве
личезного валу, що оперізував ціле місто і був насипаний Фельд
маршалом Мінїхом року 1736. Думку про істнованнє під сим
валом доісторичного городища д. А. відкидає, але згоджуєт'ь ся,
що промежок в насипу, коли-б він був цілком сконстатований,
міг би служити доказом того, що вал насипали двома заходами.
„Братерську могилу“ д. Антонович вважає просто спільною мо
гилою мешканців, вигублених за часів одного з татарських на
падів, а окремі могили, без трун, нащадками жидівського кладо
вища, що істновало в сїй місцевости (на Кудрявцю) в XVI в. Що-ж
до знайдених річей, то не відкидаючи давньої дати деяких з них,
д. А. каже, що про те-ж вони не мають важного наукового зна
чіння. Се, як каже д. А., розріжнені побутові річи, що належить
до ріжних доб історичного життя, без хронолоіічного звязку одиоі
з другою; такі річи знаходять ся скрізь в культурних Грунтах
в тих кутках Київа, що були заселені з-давен (Старий город,
ІІодїл, Илоський учаеток)... Недавно дуже уважливий і тяму
щий збірач старовини В. Ч. Хвойко, доглядаючи за каналїзацийними роботами на Подолі, зібрав багату колєкцию стародавніх
річей і між ними — в значно більшім числі* і ріжнороднїйших
*) Реферат сей надруковано в часописи „Кіевское Слово“ ч.ч. 2.798, 2.806
і 2.807 і осібною відбиткою, а також має бути уміщений в „Чтеніяхъ“ київського
історичного товариства.
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типах, — подибуєть ся багато річей, ділкові подібних до перечислених д. К.
Реферат В. Б. Антоновича викликав цілий ряд статей д. К.
(в часописи „Жизнь и искусство“) де він з запалові, вартиві
ліпшого дїла, силкував ся оборонити свої гіпотези і понизити авто
ритет В. Б. Антоновича; вхи не вважаєаі потрібниві викладати тут
зміст сих статей. Опріч статей д. д. А. і К. з’явились ще дві за
витки д. д. Завитневича і Щербини. Д. Завитневич1), що висліджу
вав савшй вал, коли його розкопувано, зконстатував під шарові
насипаної зеаїлї (глина) шар чорнозевіу, що представляв з себе
так званий культурний їрунт, — се сьвідчило, що та віісцевість
була заселена досить довгий час; але знищений вал д. 3. вважає
мінїхівеьким „ретраншементові“ і, як доказ, додає до своєї статі
плян Київа 1745 р., де змальовані віінїхівські Фортеці.
Д. Щербина2), вважаючи на плян Київа 1695 р., висловив
догадку, що віінїхівський вал в тій віісцевости було насипано
на віісцї ще давнїйшого валу (литовського періоду), по його дувіцї,
того, що зветь ся в докувіентах „Пробитиві валові“ і що, вюжливо
дуже, був огорожою завіку київського католицького бискупа (віісце,
де був той завюк, десь на Кудрявцї, з певностию не звісно).
Такиві робовт єдиниві позитивної наслідкові наведеної поле
мики був вивіін дувюк про одне не розважене питаннє історичної
топоїрафії Київа.
Незрівняно важнїйшою з наукового боку була друга археоло
гічна знахідка, про яку подав звістку В. Б, Антонович на засіданню
товариства Нестора-лїтописця 17/29 грудня. Ще року 1893 В. Ч.
Хвойко робив археологічні досліди ,при розкопуванню в двох при
ватних їрунтах на Подолі, на Кирилівській вулиці*. Обидва їрунти
лежать по части на низині, що була колись прибережною стежи
ною, по части на сувіежновіу узгірю. В 1893 році розкопували
низову частину обидвох ґрунтів. При копанню були знайдені кре
мінні відбивані знаряддя разові з кісткавіи мамута, що належали
принаймні до чотирьох .індівидуумів. Знайдені річи, як вияснив
професор Геології П. Я. Араіашевський, лежали в глибині 6, 7-ох
сажнів від поверхні* „в сірих пісках післяледового віку, що
Вїіетил и в собі невеликі кругляки ріжних родів“. Зверх пісків
лежав шар,' піскового суглинку завширшки коло 1 сажня, прикри
тий також льосові товщиною 4 сажні“. На дувіку пр. В. Б. Анто
*) „Кіевское Слово *, ч. 2826. .
2) „Кіевская Старица“ 1895, ч. 11.
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новича, знайдені річи представляють слїди давньої осади палеолітич
ного періода і навіть „Фабрики“ камяного знаряддя, про що сьвідчать
знаходки разом з знаряддєм нуклеусів і цїлої купи креміння. Знаходка ся становить найдавнїйший слїд істновання людей на тери
торії Роеиї і може бути поставлена поруч з дуже нечисленними
(не більш, як 6) знаходками такого роду в Европі1).
Р. 1895 Хвойко розпочав вдруге свої археологічні досліди
на тих же ґрунтах, але вже при роскопуванню горової частини їх.
Про знаходки, що трапили ся на сей раз, читав свій реферат д. Анто
нович. Тут знайдено було: куча кухонних останків їжи завдовжки
3‘ саж. а вглиб і вширки 1 с., що мала в собі багато ріжних чере
пашок (unio pictorum і anadonta cygnea), кістки вола, дикої свинї,
оленя і бобра, примітивні огнища (печи) (31), се-б то точки, з твер
до втоптаної землї, покритої попелом, вугіллем і останками якоїсь
їжи, печі для випалювання посудини (5), що представляли з себе нїши,
де склепінне, стїни і дїл було вишпарувано червоною глиною, що три
мала ся на рештованню з деревляних кілків; в одній печи знай
дено пять посудин ріжної Форми і величини, — веї вони стояли
трьома поверхами один над одним. Опріч сього знайдено багато
ріжної зброї з креміння, оленячого рогу і кісток, багато глиняних
черепків від посудів ріжного виробу, починаючи від найгрубших,
з лихої глини, без ніяких орнаментів і кінчаючи чудесно вироб
леними з твердої глини і примітки товчених черепашок, гарно орна
ментованими і розмальованими. Знайдено також труну з кістяком
в сидячім положенню; кістяк невеликий на зріст, типу долихоцеФаличного, біля нього знайдено маленьке горнятко з слїдами охри
в середині, сокірка і кілько нанівобточеного каміння. Невелике число
камяної зброї і переважна більшість рогової і кістяної каже від
нести сю нахідку до кінця камяного періода, а присутність жовтої
Фарби в похоронній посудинї дає можливість зачислити її до т. зв.
скитського часу.
Річи, подібні до найдених тепер д. Хвойком, знаходилось і 1876 р.
в печерах коло Кирилівського монастиря, недалеко від місця сучас
них археологічних дослїдів. Дуже можливо, що печери були зимо
вим житлом для початкових мешканців Київа, а узгірє вподовж
Кирилівської вулиці було місцем лїтнього перебування їх табору.
*) Звістку про сі археологічні досліди пр. Армашевського і Антоновича
надруковано в скороченім внкладї в „Щоденнику росийських природознавців і ліка
рів“ ч. 17, в „Записках Київського Товариства Природознавці“ 1395 ч. 1, і в За*
писках наших т. III.
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Далї демонстрував д. А. декотрі з найдених річей, а також малюнок
художника Сьвятославського, що представляв, на основі зроблених
дослідів, табор першочасних людей. Своїх археолоїічних дослідів
д. Хвойко ще не скінчив і розпічке їх знову на весні 1896 р.
В. L

До істориї німецького права на Руси Литовській.
Низше ми подаємо документ, вийнятий з Метрики Литовської.
Се — наданнє дїдича села Бацикович, Якуба Немировича р. 1469
свому дякови Федорови війтівства в с. Бациковичах1). До війтівства
він додає дві волоки їрунту; війт має осаджувати людей, а їм
обіцюєть ся шістьнадцять літ „волї“. ГІо скінченню волї, ті, що
осїли, мають давати таку данину: по двадцять грошей чиншу, по
два корця вівса, по 2 курки і полукіпок яєць. Речинець збирання
данини — звичайний в західних руських землях день св. Мартина.
Новооселені мусять також відбувати і тяглу службу „подлуг обы
чая землі“. Важне тут те, що сам дідич надає війтови право суду
з вийнятком декотрих „члоиков“, що „выняты“ на право земське.
Що до свого дїдича війт обовязаний ставати узброєиим на війну,
коли в тім буде потреба дїдичеви.
Сей документ, вписаний в книги, як видно — дуже не поправно,
цікавий з багатьох поглядів. Ми мало знаємо документів, надто-ж
давнїйших, даваних приватними особами. Для потвердженя всякої
справи — дара, купна, продажу і иньш. звертались до в. князів
ської канцеляриї і вона давала „привилей“, „листи“ або „потвер
дження“, що під звиклим пером в. князівських писарів приймали
одноманітні Форми. Безперечно і сей документ, коли-б його було
подано для потвердження в. князю^ то й він мав би звичайну Фор
му „привилея на осаду мѣста, торгъ и корчму“ або „привилея
на війтівство“ і доконче „з ласки нашое“ і т. д .; внутрішній підклад справи сховав ся-б від ока історика. Тепер же — сей документ
дуже виразно вказує на те, що дїдич міг вільно порядкувати сво
їми ґрунтами, як приватною власностю2) ; він міг оселити свої
землі* на німецькім праві, не питаючи на те королівського дозволу
х) С. Бациковичи — коло Мельника, на Підлясю, на північній окраїні україн
ської територій.
2) Проф. Владимирсышй-Буданов на підставі в. князівських надань не при
знає істновання інституту приватної власиости земельної в часи до Упїї, див. його
„ІІомістя Литовсько-Руської Держави.

