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У статті публікуються нові знахідки часів трипільської культури, пов’язані з
обрядовою діяльністю землеробів енеолітичної доби. Подається їх детальний опис,
аналізується регіон, час та обставини виявлення. Проведене дослідження надало можливість
атрибутувати дані вироби як артефакти, що входять до колекції знахідок першовідкривача
трипільської культури Вікентія Хвойки.
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У зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»
зберігається досить представницька колекція археологічних матеріалів. Її формування
проходило протягом десятків років, починаючи з 1951 р. й продовжується нині. Окрему
частину даної збірки складають знахідки трипільської культури, що побутувала на теренах
південно-східної Європи з кінця VІ до початку ІІІ тис. до н.е. Значна частина цих музейних
предметів сьогодні демонструється у експозиції Музею трипільської культури
НІЕЗ «Переяслав». Тут представлено більше 500 артефактів із пам’яток основних регіонів
поширення трипільської культури. Вони розповідають про господарство, ремесла, побут та
культуру давніх землеробських племен, які проживали на території майже всієї
Правобережної та частково Лівобережної України у період енеоліту. Матеріали, що
репрезентовано в музеї походять із близько 40 пам’яток трипільської культури: Подніпров’я
(поселення Халеп’я-Коломийщина І та ІІ, Верем’я, Жуківці, Трипілля, Щербанівка, Стритівка,
Стайки, Юшки, Черняхів, Ржищів, Гребені, Переяслав, Комуна, Веселе, Гребля, Циблі,
Козинці), Побужжя (Чечельник, Черкасів Сад, Доброводи, Сушківка, Юрківка,
Косенівка, Аполянка), Подністров’я (Велика Слобідка, Ломачинці, Лоївці, Міцівці, Коновка,
Жванець-Щовб та Лиса Гора, Бакота, Грим’ячка, Непоротове, Великий Жванчик, Мала
Кужелівка) [6, с. 13].

Особливу групу із зібрання керамічних матеріалів трипільських племен у
НІЕЗ «Переяслав» складають сакральні вироби ранніх землеробів: антропоморфна та
зооморфна пластика, моделі транспорту та будинків, біноклеподібні вироби тощо. Нещодавно
її поповнили два нових артефакти: біноклевидний виріб та антропоморфна покришка. Вони
входять до колекції трипільських матеріалів, які опрацьовувала відома дослідниця культури
ранніх землеробів Т. Г. Мовша для створення експозиції Музею трипільської культури [1; 3].
Один із них – біноклеподібний виріб, належить до культової кераміки трипільців. Свою назву
він отримав від першовідкривача трипільської культури Вікентія Хвойки [9, с. 18]. Саме цей
дослідник назвав знайдені на території Київщини своєрідні за формою посудини –
біноклеподібними. «Двойные биноклеобразные сосуды сь сквозными отверстіями
(бездонные), сделанные изь обыкновенной красноватой или особо приготовленной желто-
беловатой глины (табл. ХХVІ, №17, 18, 21); поверхность первыхь бываеть всегда украшена
вытиснутымь по незатвердевшей еще глине глубокимь бороздчатымь орнементомь,
состоящимь изь несколькихь параллельныхь линій и окрашена однимь изь оттенковь
коричневаго цвета, переходящаго иногда вь красноватый [7, с. 805]. Загадкові «біноклі» не
зустрічають у жодній із археологічних культур від неоліту до доби раннього залізного віку. І
це є однією із причин складності інтерпретації їх призначення та використання [4, с. 46]. На
відміну від багатьох трипільських артефактів, біноклеподібні вироби з’являються лише на
середньому етапі розвитку культури. В. М. Даниленко вбачав у формах «біноклів»
антропоморфні риси. У той же час слід зазначити, що у більшість із них мають дуже
схематизовані зображення. Щодо призначення даних знахідок одностайної думки на сьогодні



немає, та, найімовірніше, вони пов’язані із землеробськими культами. Так, на думку
Б. О. Рибакова, «біноклі» використовувалися, під час обряду «поїння землі» – викликання
дощу [5, с. 16–17]. Також дослідники припускають, що їх могли використовувати під час
ритуалів  жертвоприношень, можливо, як барабани [4, с. 47].

До останнього часу в фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» перебував один повністю
збережений біноклеподібний виріб, що нині експонується у Музеї трипільської культури.
Його було знайдено на поселенні Косенівка в 1985 р. експедицією під керівництвом
Т. Г. Мовші. Складається цей виріб із двох порожнистих, порівняно тонкостінних, розтрубів,
циліндричних у середній частині та плавно розширених у конус з обох кінців, краї яких
(«вінця») злегка відігнуті назовні. Розтруби на рівні країв з’єднані між собою двома
горизонтальними перемичками з обох сторін. Зовнішня частина перемичок сплощена,
внутрішня – опукла. Вся поверхня вкрита коричневим ангобом, по якому нанесено орнамент
темно-коричневою фарбою [2, с. 21–22]. Ще один невеликий фрагмент сфероконічної чаші від
біноклеподібного виробу, що знаходиться у збірці НІЕЗ «Переяслав», походить із поселення
Володимирівка (південна околиця с. Володимирівка Новоархангельського району
Кіровоградської області).

Нижче наводимо опис нового артефакту, що поповнив музейну колекцію «біноклів».
Біноклевидний виріб ліпний, оздоблений заглибленим орнаментом (рис. 1). Декор

складається із груп паралельних врізаних ліній та насічок, розміщених горизонтально та
вертикально. У лініях заглибленого орнаменту прослідковуються залишки інкрустації білою
пастою.

Виріб складається із двох розтрубів порожнистих у середній частині та конічно
розширених догори й донизу. Нижні чаші дещо менші від верхніх: одна на 1 см, інша на 0,5 см.
Один із розтрубів відбитий від основної частини у місті з’єднання із нижньою перемичкою.
Розтруби, що поєднані між собою двома перемичками, мають вертикальні отвори діаметром
4 см.

Верхня перемичка втрачена. Можливо, вона була піднята дугою над чашами й оздоблена
насічками по краях та паралельними відрізками-жолобками, що розміщувались поперечно до
дужки, на горішній поверхні. Кілька таких відрізків збереглося на верхній частині однієї з чаш,
де приєднувалась перемичка.

Нижня перемичка пласка. Верхня її частина має трапецієвидну форму, нижня –
розширена й утворює широку смугу у вигляді піддону. Вона з’єднує розтруби від середини до
нижньої площини. У верхній підтрикутній площині перемичка декорована заглибленими
стрічками з чотирьох паралельних жолобків, які повторюють обрис кута і опоясують нижні
чаші по всьому периметру. У центральній частині перемички мітиться наскрізний отвір,
діаметром 1,8 см, оздоблений із двох сторін насічками-променями (з однієї тринадцять, на
іншій – дванадцять). Від отвору-сонця відходять 14 пар горизонтальних подвійних відрізків-
жолобків, які нанесені по периметру нижніх чаш та перемички.

Вінця чаш і краї перемичок оздоблені навкісними вертикальними насічками, на верхніх
чашах їх окреслює горизонтальний жолобок.

Верхня смуга орнаменту складається із чотирьох паралельних жолобків, що огинають
дугою верхні чаші від зовнішньої сторони до верхньої перемички.

У центральних конічних частинах розтрубів нанесено горизонтальні потрійні (із
зовнішніх боків) та подвійні (на передній стороні) врізані відрізки-жолобки, а біля з’єднання
з перемичкою – овали, у середині яких по дві пари подвійних відрізків-жолобків.

Очевидно, орнаментація на виробі пов’язана із семантикою води та сонячно-місячною
символікою ранніх землеробів-трипільців. Можливо, заглиблені стрічки-жолобки, що
оперізують розтруби та нижню перемичку, символізують воду та водно-сонячних драконів-
змій, насічки по краю верхніх чаш, що підкреслені горизонтальною смугою – запаси небесної
вологи, а насічки на нижніх чашах – краплі води-дощу. Поверхню землі-поля відображають
подвійні та потрійні відрізки-жолобки, нанесені на нижніх чашах та в центрі розтрубів.
Сонячно-місячну символіку відображає отвір на нижній перемичці, з обох сторін якого
нанесені насічки-промені.



Поверхня артефакту має рівномірний обпал, глиняне тісто містить домішку піску та
білих вапнякових включень. Висота біноклеподібного виробу – 10 см, ширина по верху 29,5,
по низу – 28 см, діаметр верхніх чаш – 12,5 см, нижніх – 12 та 11,5 см.

Точне місце та час знахідки невідомі. Прямого прототипу виробу нами не знайдено.
Можемо припустити, що даний артефакт, належить до неатрибутованих знахідок Вікентія
Хвойки, виявлених ним на Київщині. За такими ознаками, як заглиблений орнамент,
спірально-жолобчасті смуги, заповнення білою пастою, трапецієвидні перемички із
солярними та антропоморфними знаками, подібні знахідки відомі з трипільських пам’яток
Дніпро-Бузького регіону. Представлений нами біноклеподібний виріб можливо датувати
періодом ВІ–ВІІ. Близька аналогія до нього походить із поселення Шкарівка [8, с. 51].

Наступний виріб, що поповнив колекцію музейних предметів НІЕЗ «Переяслав» –
покришка антропоморфна. Нижче подаємо її опис.

Покришка антропоморфна, ліпна, орнаментована заглибленим орнаментом (рис. 2). Має
конічну форму з двома ручками-«вушками» з наскрізними вертикальними проколами. Вони
орнаментовані паралельними врізними відрізками (на одній – 12, на іншій – 9). Верхня
частина – ручка у формі конічної чаші. Вона оздоблена чотирма горизонтальними боріздками-
жолобками, а по верхньому краю – навкісні насічки. Орнаментальна композиція основної
частини покришки розміщується по обидва боки від ручок-«вушок». Її складають два
підтрикутні сегменти обмежені з двох сторін п’ятьма паралельними заглибленими навкісними
жолобками, опущеними від нижньої частини верхньої ручки-чаші. У середині кожного з них
розміщено трикутник заповнений навкісними лініями-жолобками (в одному – 11, в іншому
збереглося – 3), по вінцю нанесено навкісні насічки по площині, де відсутній жолобковий
декор.

Орнаментальну композицію можливо пов’язати із землеробською обрядовістю
трипільських племен. Ручка-чаша, з нанесеним на ній узором, символізує верхнє небо із
запасами вологи, навкісні лінії та насічки – дощ та краплі води, трикутники вершинами до
верху – зоране поле.

Обпал поверхні покришки рівномірний, коричневого кольору простежуються залишки
ангобування теракотовою фарбою. Частина втрачена та дореставрована. Висота покришки –
9 см, ширина – 16 см, висота ручки-чаші – 3,5 см, її ширина – 6,5 см.

Дана знахідка походить із досліджень Вікентія Хвойки. Вона оприлюднена дослідником
у доповіді «Каменный век Среднего Поднепровья» на ХІ Археологічному з’їзді у Києві у
1899 р. Належить до матеріалів, які дослідник відніс до культури А, виявлених ним на двох
окремих пагорбах, що знаходились на лівому березі р. Красної біля м. Трипілля, поблизу
с. Щербанівки, на південно-західній околиці с. Верем’я та околиць с. Черняхів [7, с. 805]. Нині
ці матеріали дослідники датують середнім етапом трипільської культури ВІ–ВІІ.

Вивчаючи зібрані матеріали, першовідкривач культури В. В. Хвойка за певними
ознаками розділив керамічні вироби на декілька типів. Подібні покришки він описав таким
чином: «Плошкообразные сосуды  сь  более или менее высокой ножкой, сьуженной или сильно
расширенной вь нижней  ея части (табл. ХХVІІ – два верхних ряда). Такіе сосуды бывають
украшены темь же вытиснутымь линейнымь орнаментомь, дополненіемь котораго служать
еще два обращенных книзу ушка различной формы. Поверхность, подобно предыдущимь,
покрыта коричневой краской разныхь оттенковь, а величина варіируется между большими и
малыми размерами» [7, с. 806].

Сучасні дослідники атрибутують такі артефакти антропоморфними покришками. Вони
йшли в комплекті, як накривки до грушоподібних посудин. Одна з таких посудин, що також
походить із колекції знахідок В. В Хвойки, експонується у Музеї трипільської культури
НІЕЗ «Переяслав». У такій композиції вони символізують антропоморфний образ жінки-
богині. Конусоподібні ручки-наліпи в покришки можна трактувати як підняті до верху руки
«Оранти». Орнаментація даних виробів поєднувалася із декором самої посудини. У сукупності
вони відтворювали певний сакральний зміст, пов’язаний із землеробськими культами.

У фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав» до останнього часу знаходилось три посудини
з колекції Вікентія Хвойки (нині експонуються у Музеї трипільської культури), які були
опубліковані ним у матеріалах ХІ Археологічного з’їзду [7, с. 776; рис. 79 (№ 1, 4), табл. ХХVІ



2 ряд № 6]. Тож введені нами до наукового обігу два сакральні вироби Трипілля-Кукутень
значно доповнюють та розширюють це унікальне зібрання.
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Dmytro Teterya, Valentyna Bilousko
SACRAL PRODUCTS OF TRIPOLIAN CULTURE: NEW RECEIPTS FOR THE

COLLECTION OF THE NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE
«PEREIASLAV»

The article publishes new finds of the times of the Trypillian culture, related to the ceremonial
activity of the farmers of the Age of the Epoch. Their detailed description is provided, the region, time
and circumstances of the detection are analyzed. The study made it possible to attribute these
products as artifacts included in the collection of finds of the discoverer of Trypillian culture
Vikentiya Khvoyki.

Key words: Trypillian culture, sacred products, binocular product, anthropomorphic tire.



Рис. 1. Біноклеподібний виріб. Трипільська культура. Етап ВІ – ВІІ



Рис. 2. Покришка антропоморфна. Трипільська культура. Етап ВІ – ВІІ


