
ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (161), 2021

Статті

Halyna FYLYPCHUK
ОRCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-2768-6706
the Department of Historical Ethnology, 
15, Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine,
e-mail: galsoloviy@ukr.net

Andrij FYLYPCHUK
ОRCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2717-8234
Deputy Research Director,
Communal Institution of Lviv Regional Council
«Administration of Historical 
and Cultural Reserve «Ancient Plisnesk»,
54, V. Lypynsky St., Lviv, 79024, Lviv, Ukraine,
e-mail: archandrij@ukr.net

NECROPOLISES OF ANCIENT PLISNESK  
IN THE CONTEXT OF ETHNOCULTURAL  
AND STATE-BUILDING PROCESSES

Based on archaeological materials, the article highlights the 
nature of the necropolises of ancient Plisnesk of the 9—13th cen-
turies. The main purpose of the publication is to explore the 
question of the evolution of the funeral rite of the local popula-
tion through the prism of ethnocultural and state-building 
processes.

It was found that soil cremations of the 9—10th centuries 
represented traditional Slavic burials. In the archeological exca-
vations, it was even possible to find the remains of a pagan 
building for the cremation of the dead, unique for Plisnesk. 
Later mounds of the 11—12th centuries appeared with the in-
clusion of our lands in Rus’ (after the Rus-Croatian war 
of 993). In general, burials under earthen mounds are repre-
sented by cremations and inhumations. Traces of coofinswere 
also found, and the graves sometimes contained a rich accom-
panying inventory (jewelry, household items, weapons, etc.). 
The mound rite in Plisnesk was started by the Vikings, and 
later their Slavicized descendants, and possibly representatives 
of the indigenous population, were buried on the burial ground. 
Mass laying of Christian cemeteries in the 12—13th centuries 
was also due to the active state-building processes. Burials were 
typical of the Christian custom of the time, without inventory, 
erected on the back of the body, facing the west. However, 
when the funeral rite changed, the same population ramained, 
only its religious and ideological orientations changed.

The research methodology is based on the general scientific 
principles of systematics, objectivity and historicism, as well as 
on the theoretical analysis of archaeological explication.

Keywords: Plisnesk, necropolises, burials, Slavs, Vikings, 
ethnocultural and state-building processes.
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Базуючись на археологічних матеріалах, у статті ви світ-
люється характер некрополів давнього Пліснеська ІХ—
ХІІІ ст. Основна мета публікації полягає у з’ясуванні 
питання еволюції поховального обряду місцевого населення 
крізь призму етнокультурних та державотворчих процесів. 
Досліджено, що ґрунтові кремації ІХ—Х ст. репрезенту-
вали традиційні слов’янські захоронення. Курганний об-
ряд на Пліснеську започаткували варяги (після русько-
хорватської війни 993 р.), а згодом на могильнику ховали 
і їхніх слов’янізованих нащадків, та, можливо, й представ-
ників корінного населення. Масове закладання християн-
ських цвинтарів у ХІІ—ХІІІ ст. також було зумовлене ак-
тивними державотворчими процесами. 

Методологія дослідження ґрунтується на загальнонау-
кових принципах системності, об’єктивності та історизму, а 
також на теоретичному аналізі археологічної експлікації. 

Ключові слова: Пліснеськ, некрополі, поховання, сло-
в’яни, варяги, етнокультурні та державотворчі про цеси.
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Вступ. Давній Пліснеськ — унікальна пам’ятка 
археології, репрезентована, передусім, горо-

дищами слов’янського (ІХ—Х ст.) й давньоукра-
їнського (ХІІ—ХІІІ ст.) періодів, що нині знахо-
дяться у с. Підгірці Заболотцівської ОТГ Львів-
ської обл. [1]. Оскільки Пліснеськ розташовується 
на межі історичних Галичини й Волині, в його роз-
витку завжди відчувалися впливи активних етно-
культурних та державотворчих процесів. Стосуєть-
ся це й поховальних пам’яток, які тут представлені 
ритуальними захороненнями язичницького культо-
вого центру VІІ—Х ст. 1, слов’янськими кремація-
ми ІХ—Х ст., курганним некрополем ХІ—ХІІ ст. 
та християнськими цвинтарями ХІІ—ХІІІ ст.

Археологічне вивчення поховальних пам’яток 
Пліснеська триває понад 200 р. [2]. За цей час ста-
раннями вчених ХІХ — початку ХХІ ст. (Т. Зе-
менцького, К. Гадачека, Я. Пастернака, І. Старчу-
ка, В. Гончарова, М. Кучери, Р. Багрія, М. Пеле-
щишина та Р. Чайки, М. Филипчука та ін.), а також 
зусиллями авторів, нагромаджено велику кількість 
джерельного матеріалу, частково введеного в нау-
ковий обіг. На жаль, комплексного його опрацю-
вання, глибинного аналізу в т. ч. через призму етно-
культурних та державотворчих процесів, за незна-
чними винятками [3; 4; 5; 6; 7], не було здійснено. 
Власне цим визначається й актуальність нашого 
дослідження. 

Методологія дослідження ґрунтується на загаль-
нонаукових принципах системності, об’єктивності та 
історизму, а також на теоретичному аналізі археоло-
гічної експлікації. 

Основна частина. І. ҐРУНТОВІ КРЕМАЦІЇ 
ІХ—Х ст.

Рештки кремаційних поховань слов’янського часу 
нині відомі у двох локаціях на городищі. Перша з 
них в урочищі «Замчисько» — неподалік культового 
осередку VІІ—Х ст. В результаті розкопок (2001) 
вдалося навіть віднайти унікальний для Пліснеська 
крематорій, що репрезентований об’єктом прямокут-
ної форми (1,80 x 0,80 м) із заокругленими кутами. 
Споруда дещо нагадувала нижню частину виготовле-

1 Кремації та інгумації з т. зв. «жертовного поясу» культо-
вого центру VІІ—Х ст. репрезентують не традиційні для 
типової поховальної обрядовості слов’ян, поховання. Це 
ритуальні захоронення, пов’язані, найшвидше, з культом 
предків, тож у цій публікації вони не розглядатимуться.

ного з глини саркофагу висотою 0,25—0,30 м й тов-
щиною стінок 0,10 м. На пропаленій до червонувато-
чорного кольору поверхні крематорію простежува-
лися сліди своєрідного підлощення (швидше за все 
жиру). Тут та на рівні денної поверхні вдалося від-
найти чимало дрібних кальцинованих людських кіс-
ток — решток поруйнованих кремаційних захоро-
нень кінця ІХ— Х ст. [8, с. 333].

Частину іншого некрополя другої половини ІХ— 
початку Х ст. виявлено (2007) у підніжжі валу чет-
вертої лінії захисту городища в урочищі «Високе го-
родиско». Йдеться про два поховання, здійснені у 
ямках овальної та округлої форм (діаметрами по 
0,20 м та 0,42 м й глибинами — 0,09 м). Серед 
кісточок одного з них візуально навіть простежува-
лися уламки черепа. Обриси ями цього захоронен-
ня були подекуди викладені дрібним камінням, без 
слідів вогню [9, с. 141].

І хоча відомості про типові поховання ІХ—Х ст. 
на Пліснеську є нечисленними, однак на теренах Га-
личини й Волині поховань цього часу відомо обмаль. 
Це пов’язано в т. ч. зі складністю археологічного ви-
явлення й станом збереження самих могил. В нау-
ковій археологічній літературі їх недарма називають 
«ґрунтовими», підкреслюючи цим терміном видиму 
нині відсутність надмогильних позначень. Пліснесь-
кі кремації слов’янського часу — важлива складо-
ва у вивченні проблеми еволюції поховального об-
ряду в контексті етнокультурних та державотвор-
чих процесів.

ІІ. КУРГАННИЙ МОГИЛЬНИК ХІ—ХІІ ст.
Курганний некрополь, який розташовується на 

півночі давнього Пліснеська (урочище «Поруби»), 
сьогодні налічує близько півтори сотні куполоподіб-
них насипів, більшість з яких — зовсім невеликі (се-
редня їх висота — близько 1 м, діаметр — 4—10 м; 
середня відстань між курганами — від 2 м). Раніше 
насипів було як мінімум удвічі більше. Та якоюсь мі-
рою передчасні масштабні розкопки могильника (з 
1810 р.), що нерідко мали на меті виключно скарбо-
шукацький характер, спричинилися до масштабного 
руйнування насипів, втрати цінної інформації. 

На загал поховання під земляними курганами 
представлені кремаціями й інгумаціями (іноді на-
віть парними). Зустрічаються на могильнику й ке-
нотафи — символічні захоронення без решток само-
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го покійника. Почасти фіксуються сліди домовин, а 
в могилах деколи простежується багатий супровід-
ний інвентар (прикраси, предмети побуту, озброєння 
тощо). Археологічно простежено також сліди триз-
ни у курганах. Наявність в окремих насипах тіло-
покладень, головою орієнтованих на захід, а також 
знахідки натільних хрестиків, свідчать про початки 
християнства на наших землях. Та його носіями була 
лиш частина тогочасної суспільної еліти. Більшість 
покійників ховали відповідно до язичницьких тради-
цій. В підосновах курганів трапляються сліди обпа-
лення вогнищем площадок під насипи, однак, вони 
не значні і репрезентують, мабуть, якісь локальні ри-
туали, не пов’язані з безпосереднім спаленням по-
кійників на місці [3; 10].

Пліснеські кургани відносяться до широкого хро-
нологічного діапазону. Найбільш ранні насипи здій-
снені на початку ХІ ст., не виключено й в кінці Х ст. 
Верхня ж хронологічна межа могильника відносить-
ся до середини ХІІ ст. Отож некрополь виник опісля 
знищення слов’янського городища. Він розташову-
вався на північ від неукріпленого селища ХІ ст., пе-
редуючи ще до кінця ХІ—ХІІ ст. появі літописного 
укріпленого міста, а потім ще півстоліття був синх-
ронний останньому [11].

ІІІ. ХРИСТИЯНСЬКІ ЦВИНТАРІ ХІІ—
ХІІІ ст.

Дослідженнями ХХ — початку ХХІ ст. (в т. ч. 
розкопками авторів у 2015 та 2016 рр.) вдалося від-
крити і вивчити кілька місцезнаходжень християн-
ських некрополів чи окремих поховань давньоукра-
їнського часу, що, найперше, мають стосунок до се-
редини ХІІ — середини ХІІІ ст. (дуже рідко тут 
фіксуються могили другої половини ХІІІ ст., закла-
дені вже після навали монголів).

Найбільшим за розмірами та найкраще дослідже-
ним є цвинтар на дитинці Пліснеська в урочищі 
«Замчисько». Його закладали при місцевій церкві, 
і, «розрісшись», він займав центральну та значною 
мірою південно-західну ділянки головної частини лі-
тописного міста. Тут розкопано понад півтори сотні 
могил, закладених, переважно, за типовим тогочас-
ним християнським обрядом. Абсолютна більшість 
поховань представлені випростаними на спині ті-
лопокладеннями, головами орієнтованими на захід 
(із сезонними відхиленнями на північ чи південь). 

Руки покійників часто були витягнуті вздовж тіла, 
складені на животі чи в районі тазу (можливо, як ре-
зультат сповзання з живота?). Поховальний інвен-
тар якщо не відсутній, то зустрічається не так вже й 
часто. Самі ж поховання були ґрунтові, переважно 
без видимих достовірно надмогильних позначень (не 
враховуючи великих каменів, які рідко фіксувалися 
чи власне підплитових захоронень). Поховання, як 
правило, закладали у неглибоких ямах, краще збере-
жені з яких завжди корелювалися з антропометрич-
ними параметрами небіжчиків. Захоронення інколи 
утворювали ряди; місцями простежувалося й віднос-
но хаотичне планування цвинтаря. Могили були різ-
ночасовими, а тому, іноді, перекривалися.

Окрім рядових, на головному християнському 
цвинтарі Пліснеська відомі й непересічні захоро-
нення (вже згадані підплитові могили, поховання з 
кам’яними подушками у головах і ногах, парне, сі-
мейне поховання, саркофаг) [5; 12]. 

Переважно одноманітними й простими за рештка-
ми поховального обряду були захоронення на поса-
ді літописного міста (урочище «Високе городиско»), 
виявлені у чотирьох локаціях, а також одне поховання 
у межах та одне поблизу церкви в урочищі «Церк-
виська» (окремій частині літописного міста). Ціка-
во, що поблизу легендарної церкви ХІІ—ХІІІ ст. в 
урочищі «Оленин Парк», закладеної поверх рані-
шого язичницького культового центру VII—Х ст., 
поховань не простежено [13, с. 21—33].

ІV. НЕКРОПОЛІ ІХ—ХІІІ ст. ДАВНЬОГО 
ПЛІСНЕСЬКА: ЕВОЛЮЦІЯ ЧИ РЕВОЛЮ-
ЦІЯ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ?

«Еволюція чи революція?» — головне питання у 
плані вивчення решток поховального обряду мешкан-
ців давнього Пліснеська ІХ—ХІІІ ст. через призму 
етнокультурних та державотворчих процесів. Щоб 
відповісти на нього, найперше слід з’ясувати похо-
дження кожного з вищеописаних типів поховальних 
пам’яток. Почнемо з того, що сьогодні ми впевнено 
можемо говорити про типові пліснеські кремаційні 
поховання ІХ—Х ст., як «продукт» духовної куль-
тури давніх слов’ян. Адже вони мають добрі синх-
ронні аналогії у старожитностях райковецької ар-
хеологічної культури VІІІ—Х ст. (напр. ямні кре-
мації й крематорій відкриті на городищі у Ревному 
[14], урнові кремації відомі за матеріалами городи-
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ща у Старому Збараж [15]), а також у старожит-
ностях її генетичної попередниці — празької куль-
тури V—VІІ ст. [16, с. 40—41]. Отож вони мають 
місцеву підоснову формування, чого не скажеш про 
курганний могильник ХІ—ХІІ ст. на Пліснеську. І 
хоча нині склалося вже усталене уявлення про кур-
ганні некрополі, як характерний елемент духовної 
культури слов’ян третьої чверті І тис. н. е., в т. ч. 
Подністров’я та Волині (Чепоноські, Миропільські 
кургани) [16, с. 41—42], достовірно слов’янських 
курганів в райковецькій культурі досліджуваних ге-
ографічних рамок не відомо.

Пліснеські кургани відображали явно не 
слов’янську поховальну традицію. Вона появилася 
тут лише з кінця Х ст., опісля завершення русько-
хорватської війни (993 р.) й включенням наших зе-
мель до складу Русі. В своїй основі курганна тра-
диція належала варягам, що складали кістяк війська 
київських князів. Якась частина останнього й осіла 
тут внаслідок освоєння (в т. ч. одержавлення) на-
ших теренів зі сторони Києва [17]. Звісно, на мо-
гильнику згодом ховали слов’янізованих нащадків 
пліснеської залоги і, можливо, й представників ко-
рінного населення (цікаво, що власне слов’янських 
ґрунтових кремацій ХІ ст. не відомо ані на Пліснесь-
ку, ані в Галичині). На пізніх етапах функціонуван-
ня насипи некрополя могли відображати своєрідний 
симбіоз місцевої та прийшлої традицій. 

Вже нащадки мешканців неукріпленого хутора 
ХІ ст., які репрезентували популяцію пізнішого лі-
тописного міста, і яких ми сміливо можемо назвати 
давньоукраїнським населенням Пліснеська, з серед-
ини ХІІ ст. здійснюють поховання небіжчиків відпо-
відно до нових релігійних та світоглядних уявлень. 
Правда, в цьому випадку, ми не спостерігаємо зміну 
населення, а лише зміну релігійних орієнтирів. Саме 
цей хронологічний рубіж є часом масового прийнят-
тя християнства на наших теренах.

В цьому контексті не можна тут оминути ціка-
вих міркувань знаного фахівця даної проблемати-
ки — Б. Томенчука. Археолог вивчає некропо-
лі Галичини через схему розвитку поховальної об-
рядовості південно-руських земель, що розроблена 
О. Моцею [18, с. 6]. Останній розглядає еволю-
цію поховальних пам’яток VІ—ХІІ ст. через при-
зму соціально-економічних формацій: від «крема-
ції на стороні» (VІ—ІХ ст.), «кремації на місці» 

(Х ст.) до «інгумації» [19, с. 42—46]. На цій основі 
Б. Томенчук подав найбільш ґрунтовну, на наш по-
гляд, картину християнізації Галичини. Вчений вва-
жає, що зміна поховального обряду була пов’язана 
із різними етапами зовнішнього одержавлення на-
ших теренів з боку Києва [20]. Зокрема, перше зо-
внішнє одержавлення на галицьких землях припало 
ще на початок Х ст. Тоді хорватський ареал вклю-
чили в орбіту політичного й торгового впливу Київ-
ської Русі. В цей час на землях волинян і хорватів 
з’явилися «круглі» городища та «відкриті торгово-
ремісничі поселення», а також підкурганні могильни-
ки з тілоспаленнями на стороні (зокрема, у Чорнів-
ці). Після внутрішнього великохорватського одер-
жавлення (друга половина Х ст. — після 971 р.), 
(який ми радше назвемо внутрішнім державотворен-
ням) виникло Великохорватське князівство, у 993 р. 
З цього часу розпочався період другого внутрішньо-
го одержавлення з боку Києва. Поблизу ліквідова-
них великохорватських центрів засновані нові вели-
кокиївські осередки, де знаходилася військова дру-
жина та київська адміністрація. Саме їм і належали 
курганні тілопальні могили в дерев’яних зрубах, а 
також перші курганні інгумації (зокрема, некрополі 
у Пліснеську, Новосілках, Кам’янополі та ін.). На 
Волині ж, у кінці Х — на початку ХІ ст. одночасно 
з київськими землями, на думку археолога, серед на-
селення старих великокиївських центрів впроваджу-
ється «ранньохристиянський поховальний обряд»: 
підкурганні тілопокладення у зрубах. Натомість, на 
галицьких землях — в кінці ХІ ст. (з 1084 р.) три-
вав процес нового внутрішнього одержавлення, очо-
леного представниками києво-руської влади, що за-
кінчився створенням удільних князівств. Було від-
новлено окремі старі хорватські фортеці, в т. ч. Галич, 
поблизу яких з’явилися некрополі з тілопокладення-
ми у зрубних ямах (належали передусім вищій кня-
зівській дружині і їхнім сім’ям). Фактично, саме у 
кінці ХІ ст. розпочалася, згідно Б. Томенчука, хрис-
тиянізація населення Прикарпаття і Подністров’я. 
Перший у регіоні кам’яний храм було споруджено 
тільки у 1119 р. (церква Івана Хрестителя у Пере-
мишлі). Масової християнізації ж не відбувалося. 
І лише у середині ХІІ ст. з’явилися перші церковні 
комплекси: сільські, міські та монастирські. Саме у 
цей час (1143 р.) князь Володимирко Володаревич 
під своєю рукою й зібрав Перемишлянське, Звени-



1039Некрополі давнього Пліснеська в контексті етнокультурних та державотворчих процесів

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 5 (161), 2021

городське, Теребовлянське і Галицьке князівства, які 
об’єднав в одне Галицьке [21]. 

Але тут слід підкреслити, що по-перше: етапи вну-
трішнього одержавлення на наших землях, зокре-
ма, і у Пліснеську, більше виглядають на державот-
ворчі процеси, про що писав М. Филипчук [22]. 
По-друге, дискусійним є питання про те, чи можна 
пов’язувати появу інгумацій у підкурганних захоро-
неннях із безпосереднім впливом християнства, як 
про це міркують учені [19, с. 74—80], а тим біль-
ше говорити про подібний тип захоронень, як ран-
ньохристиянські [18, с. 126]. 

Такі міркування, однак, є лише нашим власним 
баченням окремих аспектів християнізації регіону. 
Розставляння різних наголосів не змінює загальну 
«канву». Незаперечним є і твердження, що впрова-
дження християнства спиралося саме на князівську 
владу. Думку Б. Томенчука у цьому плані підтриму-
вав й М. Филипчук, який писав: «Поява ґрунтових 
інгумаційних могильників у Пліснеську (середина 
ХІІ — середина ХІІІ ст.) свідчить про повне під-
корення міста великокнязівському Києву в усіх сфе-
рах, в тому числі, й духовній. Якщо курганні насипи 
ще певною мірою зберігають язичницькі традиції, то 
поява ґрунтових тілопокладень свідчить про майже 
повну зміну релігійно-культурних орієнтирів та впро-
вадження християнської ідеології» [1, с. 53]. 

Це й не дивно, адже християнство було введе-
но у ранг державної політики багатьох державних 
утворень Європи, а на наших теренах — й Галиць-
кої та Галицько-Волинської Русі. Однак, не мож-
на заперечити й того факту, що до середини ХІІ ст. 
тут, і зокрема у Пліснеську, народною вірою зали-
шалося ще язичництво. Це добре демонструють ті 
сліди духовної й матеріальної культури, що фіксу-
ються на матеріалах археології. Інша річ, що поя-
ва ґрунтових інгумаційних поховань у Пліснеську, 
не була, на наш погляд, відображена у ланці пря-
мого процесу еволюції поховального обряду протя-
гом слов’яно-руського часу. І хоча, у курганах з ін-
гумаційними похованнями інколи фіксували натільні 
хрестики, та самі ж захоронення відносяться до най-
більш раннього часу функціонування курганного не-
крополя (кінець Х — початки ХІ ст.), й належали 
вони представникам київської еліти. Такі знахідки 
поодинокі й вказують, що офіційною релігією яко-
їсь частини представників влади було християнство 

[6, с. 132—133], але не свідчать, що варязька дру-
жина повністю була християнізована, чи що місцеве 
слов’янське населення зазнало впливів християніза-
ції у цей час. Інші ж матеріали з курганного некро-
поля вказують на суто язичницьку традицію небіж-
чиків, похованих тут у другій половині ХІ— сере-
дині ХІІ ст. [5, с. 56].

Важливо також розуміти, що різниця між кур-
ганними захороненнями (різних варіантів) та інгу-
маційними ґрунтовими похованнями вже христи-
янського зразку, просто разюча. Відсутність кур-
ганного насипу, відсутність, як правило, значного 
інвентарю (окрім прикрас, що цілком логічно; рід-
ше — предметів особистого вжитку у побуті тощо), 
західна орієнтація кістяків небіжчиків та інше — 
усе це не могло появитися внаслідок еволюції по-
ховального обряду від курганного типу поховань 
до грунтових інгумацій. Це була радше революція 
релігійних та палеопсихологічних поглядів, яка при 
підтримці сильної публічної, військової та духовної 
гілок влади, змусила мешканців Пліснеська й ціло-
го Галицького краю перейти до нового способу за-
хоронення покійників. Революцією, на наш погляд, 
такий перехід був, також з причини відсутності в 
нашому регіоні підґрунтя нового віровчення у по-
передніх епохах.

Висновки. Поховальні пам’ятки давнього Пліс-
неська ІХ—ХІІІ ст. відображають багату духовну 
культуру мешканців цього унікального й добре ви-
вченого городища. Місцеве автохтонне слов’янське 
населення у ІХ—Х ст. ховало своїх небіжчиків шля-
хом кремації на стороні (для спалення використову-
вався крематорій). Перепалені рештки зсипалися у 
ямки. Рештки цього обряду знаходять яскраві ана-
логії як у синхронних, так і хронологічно раніших 
похованнях слов’янського світу. В кінці Х ст. зі зни-
щенням слов’янського Пліснеська військами Воло-
димира Святославовича (993) перервалася місцева 
традиція поховань; їй на зміну прийшов курганний 
спосіб захоронень. У найраніших могилах курганно-
го некрополя зустрічаються окремі предмети хрис-
тиянського культу, однак вони, щонайбільше, могли 
свідчити про християнізацію їхніх власників. Біль-
шість поховань курганного некрополя — язичниць-
кі. У насипах ХІ — середини ХІІ ст., мабуть, окрім 
варягів та їхніх слов’янізованих нащадків, могли хо-
вати й представників уцілілого місцевого населення. 
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Фактично зміна поховального обряду в кінці Х ст. 
є яскравим свідченням зовнішнього одержавлення 
з боку стольного Києва. 

Зовсім інша ситуація характерна для Пліснеська 
середини ХІІ ст. За сто п’ятдесят років з часу офі-
ційного Хрещення Русі на наших землях відбували-
ся складні процеси, пов’язані з адаптацією під ки-
ївську адміністрацію, феодальною роздробленістю 
та поступовим зміцненням влади Галицького князів-
ства. У цей час місцеве населення ще не стало хрис-
тиянським і не відмовилося, звісно ж, від своєї ста-
рої віри. Станом на середину ХІІ ст., коли в Галичи-
ні відбувається суттєвий підйом рівня матеріальної 
культури, що досить важливо, при сильній опорі на 
князівську владу, відбувається перехід статусу хрис-
тиянства від офіційної державної, але не народної, до 
офіційної державної, та ще й народної релігії. Ясна 
річ, т.зв. «двовір’я» ще існувало у тих чи інших фор-
мах, а почасти зустрічалися й чисті випадки язични-
цтва. Останнє, однак, було вже приречене. Широ-
ке прийняття християнства мешканцями Пліснеська 
в середині ХІІ ст. виражене, насамперед, у появі цер-
ков та масовому закладанні на цвинтарях поховань 
за типовим для нового віровчення обрядом. Остан-
ній не виник на базі раніших традицій місцевого на-
селення, а репрезентував своєрідну революцію релі-
гійних та палеопсихологічних поглядів. 
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