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БАГАТОШАРОВА ПАМ’ЯТКА ДУБКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Стаття присвячена археологічним знахідкам з пам’ятки Дубки біля с. Воскресінське
(Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл.). Особлива увага приділяється рідкісній знахідці
– медичному інструменту для кровопускання. Знахідка пов’язується з давньоруським
горизонтом пам’ятки.
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Навесні 2017 р. з поверхні пам’ятки Дубки було піднято залізний інструмент своєрідної
форми, візуально схожої на ключ. Інструмент прямокутний у перетині, має форму довгого
стрижня на одному кінці якого є перпендикулярно висунуте вістря, а на другому – вушко,
діаметром 2,5 см (рис. 1. 1). Загальна довжина предмету – 14,3 см, ширина коливається від 4
до 6 мм. Вістря довжиною 1,5 см, на кінчику ромбоподібне. При ударі створює надріз 4х2 мм.

Дубки – різночасова пам’ятка, котра знаходиться за 350 м на північний схід від
с. Воскресінське та за 2,1 км на південний схід від південної околиці с. Велика Каратуль в
однойменному урочищі, поряд з місцевим глиняним кар’єром. Займає край та схил високого
правого берега р. Броварка. Розміри: 500-600х50-80 м (3,8 га). Потужність культурного шару
– 0,4 м, частково зруйнований кар’єром. Поверхня пам’ятки розорюється. Відкрита розвідками
ПХАЕ ПХДІКЗ у 1990 р. [1, c. 32].

Судячи зі зборів на поверхні, пам’ятка, має два культурні горизонти. Нижній –
черняхівський з київськими елементами: 93 фрагменти кружальної кераміки провінційно-
римського типу (рис. 2. 31-39), 4 стінки груболіпного посуду київської культури, залізна
прогнута підв’язна фібула з дуговидною спинкою (рис. 2. 29), яка датується в широких межах
IV ст. і залізна овальна поясна пряжка (рис. 2. 30). Верхній горизонт датується давньоруським
часом. З ним пов’язані знахідки уламків кухонної кераміки (2 вінчика, 7 стінок) ХІІ–першої
половини ХІІІ ст. (рис. 2. 16), 8 залізних наконечників до стріл: плоский, втульчастий,
двошипний із завитою шийкою (тип 2 за А.Ф. Мєдвєдєвим) VІІІ–ХІІІ ст. (рис. 2. 2), плоский,
ланцетовидний без упору на черешку (тип 62 за А.Ф. Мєдвєдєвим) ІХ–ХІ ст. (рис. 2. 5), зрізень
у вигляді вузької витягнутої лопатки (тип 67 за А.Ф. Мєдвєдєвим) ХІІІ–ХІV ст. (рис. 2. 8), два
різновиди бронебійних з масивною бойовою голівкою ромбовидних обрисів і ромбічних у
перетині із шийкою і упором на черешку (тип 83 за А.Ф. Мєдвєдєвим) ХІ–ХІІ ст. (рис. 2. 1, 3),
бронебійний пірамідальний з масивною короткою бойовою голівкою, квадратною в перетині та
перехватом біля короткого черешка (тип 91 за А.Ф. Мєдвєдєвим) Х–ХІV ст. (рис. 2. 4), двоє
бронебійних шиловидних квадратних в перетині без упора (тип 93 за А.Ф. Мєдвєдєвим) Х–
ХІV ст. (рис. 2. 6, 7), 9 цвяхів з розплесканими шапочками (рис. 2. 20-28), 6 кухонних ножів (тип
Б за новгородською класифікацією) ХІІ–ХІІІ ст. (рис. 2. 10-15), бронзовий кулеподібний бубонець
ХІ–початку ХІV ст. (рис. 2. 9), скоба (рис. 2. 19), відерне вушко (рис. 2. 17) та уламок
горизонтальної шпори (рис. 2. 18), так званого, каролінгського типу (тип шпори І, тип шипа А),
яка датується за давньоруськими аналогіями ХІ–ХІІ ст. [2, с. 142; 3, с. 57, рис. 37, рис. 38, с. 64;
4, с. 56, 73, 75, 76, 81, 83, 84; 6, с. 156, 157, рис. 62, 15-17].

Інструменти подібні нашому, були знайдені на давньоруському городищі Х–ХІV cт.
Зелена Липа (с. Перебиківці, Чернівецька обл.) (рис.1. 5), а також на багатошаровій пам’ятці
Парня V (с. Літки, Київська обл.) (рис. 1. 4) де присутня кераміка ХІІ–ХІІІ ст. [2, с. 158; 5, с.
260, 261 рис. 152, 3-11]. За межами України схожі інструменти знаходили у Латвії, зокрема на
Талсинському городищі в шарі ХІІ ст. (рис. 1. 2), на городищі Кішукалнс, де інструмент
датовано ХІІ–ХІІІ ст., у Локстенському замку в горизонті другої половини ХІV ст., два
інструменти було знайдено у Кокнеському замку, відповідно у шарах ХІV і ХVІ–ХVІІ ст., ще
один випадково знайдений інструмент походив із колишньої Лієлвардської волості
(рис. 1. 3) [7, с. 329].



Судячи з етнографічних та археологічних даних, вказані інструменти (скарифікатори)
призначалися для кровопускання. Методика лікувального кровопускання набула єдиного та
найпоширеного способу лікування багатьох видів хвороб у середньовічній Європі, а тому
дожила аж до початку ХХ ст. Кров зазвичай пускали б’ючи лезом по вені внутрішньої частини
витягнутої руки або ноги: в області ліктьового чи підколінного згину. Перед початком
процедури кінцівка туго перев’язувалася вище місця розрізу вени. Суть кровопускання
полягала в тому, щоб звільнити людський організм від так званої «брудної» крові, запустивши
резервні механізми кровотворення. Пусканням крові лікували такі хвороби як застій крові,
серцеву недостатність, еритему, сказ, головний біль, отруєння, підвищений тиск, набряк
легень та ін. Лікували кровопусканням також і домашніх тварин. [7, с. 329; 8].

Знахідки медичних інструментів (скарифікаторів) як бачимо розосереджені в часі. Усе ж
основна їх кількість припадає на ХІІ–ХІV ст. Інструмент з Дубків слід також пов’язувати з
давньоруським горизонтом пам’ятки, але зважаючи на супутні йому підйомні знахідки
керамічних та металевих предметів, дозволяють звузити час його побутування до ХІІ–першої
половини ХІІІ ст. Знахідка скарифікатора для кровопускання є досить рідкісним та унікальним
випадком виявлення медичного інструменту на одній з давньоруських пам’яток
Переяславщини.
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Olexandr Yurchenko
MULTILAYER SITE DUBKI IN PEREYASLAVL REGION

The article is devoted to archaeological finds from the Dubki monument near the village
Voskresinske (Pereyaslav-Khmelnytskyi region, Kyiv oblast). Particular attention is paid to the rare
find – a medical instrument for bloodletting. The find is associated with the Ancient Rus horizons of
the monument.

Key words: scarifier, Ancient Rus period, Brovarca river, Voscresinsce village, Pereyaslav
region.



Рис. 1. Медичні інструменти для кровопускання: 1 – Дубки; 2 – Талсинське городище;
3 – колишня Лієлвардська волость (2-3 – за В.А. Уртан); 4 – Парня V (за П.С. Шидловським,
С.Д. Лисенком, О.С. Кириленком та ін.); 5 – городище Зелена Липа (за І.П. Возним, масштаб

довільний).



Рис. 2. Знахідки з пам’ятки Дубки: 1-8, 10-15, 17-30 – залізо, 9 – бронза, 16, 31-39 – кераміка.


