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ДВА УНІКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ  

З ПОСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КОСЕНІВКА 

 

Публікуються унікальні знахідки – біноклеподібний виріб та зооморфна посудина з 

поселення трипільської культури поблизу с. Косенівка Уманського р-ну Черкаської обл., які 

експонуються у музеї трипільської культури НІЕЗ «Переяслав». 
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Стаття присвячена двом унікальним артефактам з керамічної колекції поселення 

трипільської культури Косенівка. Обидва предмети належать до фондової колекції 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» і експонуються в Музеї 

трипільської культури Заповідника.  

Поселення трипільської культури Косенівка відноситься до поселень-гігантів, площа 

якого складає близько 100-120 га. Пам’ятка розміщена в урочищі Бабаночка, на захід від 

с. Косенівка Уманського району Черкаської області. Займає мисоподібну ділянку плато на 

правому березі р. Гаврилівка (лівого допливу р. Ревуха), з півдня обмежену глибокою долиною 

ріки, зі сходу та заходу – давніми ярами. Археологічні дослідження унікальної пам’ятки 

проводились Косенівським загоном Трипільської комплексної археологічної експедиції 

Інституту археології Академії наук УРСР під керівництвом Т. Г. Мовши впродовж 1984-1985, 

1987-1988 рр. [13; 14]. (Рис. 1, 2). Розкопки були продовжені у 2004 р. Трипільською 

експедицією ІА НАНУ на чолі з В. О. Круцом [10, с. 77-92]. Внаслідок багаторічних розкопок 

відкрито рештки шести наземних жител, зібрана величезна колекція кераміки, знарядь праці з 

каменю, кістки та рогу, антропоморфна та зооморфна пластика, скарб мідних намистин, два 

скарби високоякісних крем’яних пластин тощо. Здобуті матеріали дозволили Т. Г. Мовші 

виділити окрему косенівську локально-хронологічну групу, яка є продовженнями південно-

східної лінії розвитку жванецької культури (за Т. Г. Мовшею) етапів СІ - СІІ. [12, с. 66, 70-72; 

14, с. 9-19]. Особливостям домобудівництва поселення Косенівка присвячені окремі публікації 

Г. М. Бузян та О. О. Якубенко [2, с. 58-64; 3, с. 18-26]. Керамічний комплекс пам’ятки 

висвітлений недостатньо. Хоча б частково надолужити цю прогалину має представлена 

публікація. 

У 1985 р. під час розкопок решток житла 2 (розкоп ІІІ, кв.10 и) знайдено керамічний 

біноклеподібний виріб (інв. № А-1520). Він є унікальним як за формою, так і за орнаментацією, 

а надто в поєднані цих двох складових. 

«Бінокль» знайдений на рівні нижньої підлоги другої камери житла № 2 (воно 

реконструюється як споруда з вертикальним розвитком), на глибині 0,6 м [2, с. 60-61]. 

Роздавлений предмет лежав компактно серед перепалених будівельних решток поряд з 

розвалом крупної біконічної посудини (Рис. 3). Неподалік виявлено унікальну фігурку 

ведмедиці. Збереженість виробу не повна. Він склеєний з трьох частин. Відсутня частина 

однієї перемички та вінця, які реконструйовані доповненнями з гіпсу. Вся поверхня виробу 

підлощена та вкрита коричневим ангобом, по якому нанесений розпис темно-коричневою 

фарбою. (Рис. 4). 

Глиняна маса, з якої виготовлений предмет, має домішку піску з крупними включеннями. 

Обпал нерівномірний коричнево-жовтих відтінків. За формою виріб складається з двох 

порожнистих, порівняно тонкостінних, розтрубів: циліндричних у середній частині та плавно 

розширених у конус з обох кінців, краї яких («вінця») заокруглені та злегка відігнуті назовні. 

Розтруби на рівні країв з’єднані між собою двома плоскими горизонтальними перемичками з 

обох сторін. Зовнішня частина обох перемичок пласка, внутрішня – опукла.  
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Узор розпису простий: по шість смуг зафарбованих трикутників – “зубців” симетрично 

оперізують обидва розтруби на переході центральної циліндричної частини в конічну, по 

зовнішньому вертикальному краю та по внутрішній сплощеній горизонтальній поверхні 

вінець. Перемички з обох сторін прикрашені широкими паралельними смугами – на повністю 

збереженій перемичці їх нараховується шість, включно з крайніми смужками, які зливаються 

зі смугами зубців на краях-вінцях. Розміри посудини: висота – 145 мм; загальна ширина – 270-

280 мм; діаметр вінця розтрубів з обох кінців – 115-120 мм; ширина перемички – 50 мм, 

довжина перемички – 40 мм (Рис. 5). 

Характерною особливістю виробу є те, що в ньому немає звичного «верху» та «низу», 

тобто, він абсолютно симетричний. Симетричною є й орнаментація «бінокля». З огляду на цю 

особливість, повної аналогії нашій посудині немає. Порівняно близькою аналогією з 

опублікованих артефактів можна вважати біноклеподібний виріб з приватної колекції 

«Платар», знайденій на Побужжі (на жаль, невідоме точне місце знаходження), віднесений до 

етапу СІ [16, с. 32, рис. 16h]. Схожі за формою «біноклі» зустрічаються на Побужжі на 

пам’ятках різних локально-хронологічних груп, зокрема, на поселенні Кліщів (етапи В І – 

В ІІ) [6, с. 117, рис. 50, 18], Чечельник (етап СІ) [8, с. 97, рис. 7, 4]. Формою розтрубів, 

стрункістю обрисів до косенівського «бінокля» близько стоять біноклеподібні предмети з 

колекції В. В. Хвойки, які походять з коломийщинської групи Правобережжя Середнього 

Подніпров’я [21, с. 59-62, рис. 1-5]. Загалом, характерною формою, в якій відсутня середня 

перемичка, вирізняються біноклеподібні «посудини», що зустрічаються на Побужжі та в Буго-

Дніпровському межиріччі на етапах ВІІ-СІ у томашівській, чечельницькій та томашівській 

групах [9, с. 45-46, 20, с. 108, 111, рис. 3; 7, с. 233, 354, 355, 362, 536; 16, с. 32, рис. 16 f, g, h]. 

Але ці відомі подвійні вироби не є симетричними через опуклість однієї з перемичок та різний 

діаметр конічних чаш розтрубів.  

Максимально спрощений узор на нашому «біноклі», який складається із паралельних 

смуг та смуг зафарбованих дрібних трикутників – зубців, що оперізують розтруби, поширений 

саме в орнаментальних схемах кераміки косенівського типу. Проте даний вид кераміки – 

„бінокль”, не є характерним ні для косенівських пам’яток Побужжя, ні для жванецько-

бринзенської групи пам’яток Подністров’я, від якої генетично походить перша. Зате він 

широко розповсюджений на пам’ятках томашівської групи, від населення яких традиція 

виготовлення цього виду культових виробів, певно, була успадкована “косенівцями”. Якщо ж 

пригадати й зооморфну фігурку “вагітної” ведмедиці, виявлену неподалік «бінокля», яка є 

наслідуванням томашівським зразкам, то переплетення елементів двох етнокультурних типів, 

що проявляються в окремих деталях матеріальної культури, є беззаперечним фактом. Відома 

думка Т. Г. Мовші про співіснування на одній території на певному етапі двох генетичних 

ліній розвитку Трипілля-Кукутень – томашівської та жванецької – дістає підтвердження й у 

випадку із винятковим «біноклеподібним» виробом з поселення Косенівка [12, с. 66, 71-77]. 

Під час досліджень 1988 р. на глибині 0,40 м у сміттєвому звалищі, що утворився на місці 

згорілого житла № 5, були виявлені фрагменти від рідкісної зооморфної посудини у вигляді 

чаші з наліпами та з внутрішньою перегородкою (інв. № А-1521).  

Посудина реставрована з 10 уламків, відсутні фрагменти догіпсовано (Рис. 6). Глиняна 

маса має домішку піску, крупні фракції та дрібні включення кровавику. Обпал світло-

коричневий, рівномірний. Зовні та зсередини поверхня ретельно загладжена, підлощена, 

місцями збереглися сліди пофарбування. Зовнішній шар пофарбування стертий практично 

повністю, лише в кількох місцях залишилися незначні рештки червоної фарби (охри), 

найвиразніше – на більшому за розміром наліпі. Всередині виробу по загладженій поверхні на 

окремих ділянках добре помітні сліди червоного пофарбування, зокрема, на перегородці та на 

стінках.  

Посудина має складну в плані злегка еліпсоїдну форму глибокої чаші з плоским дном та 

з вертикальною перегородкою всередині, що ділить її по повздовжній осі навпіл. Перегородка 

пряма потовщена до дна, верхній край заокруглений, нижчий від краю вінець чаші на 10-15 

мм. Вінця посудини прямі й злегка зрізані в горизонтальній площині. Стінки опуклі, до дна 
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заокруглені. Товщина стінок із зовнішнього боку від перегородки з обох кінців у верхній 

частині стінок є невеликі наліпи у вигляді горизонтально сплощених конусоподібних 

виступів: один більший розміром: 20 мм ширина 9 мм товщина виступає на 11 мм, другий, 

менший, має розмір: 14 та 8 мм і виступає на 8 мм. Зовні на поверхні рельєфно виділена 

заглибина-ровик шириною 10-15-20 мм, направлена від вінець з обох торців вертикально вниз 

по стінках посудини і продовжена на її дні по повздовжній осі під перегородкою, що 

підкреслює поділ посудини надвоє. Розміри посудини: довжина по вінцях – 150 мм, ширина – 

154 мм, висота – 8 мм, довжина по дну – 13 мм, ширина дна – 125 мм, висота перегородки 

всередині – 45 мм. товщина (Рис. 7). 

За формою посудина нагадує схематизовану фігуру тварини (бовина), де перегородка 

слугує її хребтом, а два наліпи, відповідно, імітують голову та хвіст, повздовжня зовнішня 

заглибина достатньо натуралістично відображає деталі тіла тварини спереду та ззаду. 

Посудину можна зарахувати до рідкісного типу двійникових зооморфних чаш з внутрішньою 

перегородкою, поширених здебільшого на пам’ятках Побужжя. Т. Г. Мовша 

свого часу відзначала появу таких чаш як одну із специфічних ознак томашівської 

культури [15, с. 152-153]. Означені посудини поділяються на дві групи: чаші на ніжках та чаші 

з плоским дном. До першої відносяться чудові зооморфні чаші з поселення Черкасів Сад І 

(розкопки А. Л. Єсипенко) та з поселення Чечельник (розкопки В. О. Косаківського) з 

реалістично виконаними голівками баранів [7, с. 195, 607]. До посудин другої 

групи належать відома чаша з поселення Білий Камінь (розкопки 1928 р. 

М. Л. Макаревича) [11, с. 464, рис. 16], декілька посудин з колекції «Платар», опубліковані в 

каталозі колекції [16, с. 33, рис. 17 а, b, с]. У цьому ряду окремо стоїть унікальна чаша, 

прикрашена заглибленим орнаментом, без ніжок, із двома схематизованими голівками, 

перегородкою і хвостом, віднесена до східнотрипільської культури [16, с. 46, рис. 24 с]. За 

формою і загальними обрисами до косенівської посудини наближаються згадані чаші з 

поселення Білий Камінь (чечельницька локальна група) та з колекції «Платар» (17а), яка 

походить, за визначенням каталогу, з пам’ятки томашівської групи (точне її місцезнаходження 

не вказане). Стилістично близька до неї й чаша на ніжках з пам’ятки Черкасів Сад І, яка 

відзначається певними рисами натуралізму і нагадує косенівську як за формою чаші, так і за 

манерою моделювання поверхні. Повних аналогій посудині, що публікується, нами не 

виявлено. Косенівська посудина виокремлюється серед інших ритуальних посудин 

трипільської культури своєю незвичністю, де поєднуються натуралістичні риси з 

максимальною схематизацією ознак зооморфізма, що лише підкреслює символізм даного 

предмета магічної дії. 

Трипільські подвійні посудини, до яких відносяться й керамічні вироби, відомі під 

широко уживаною назвою «біноклеподібні», «біноклі», й зооморфні чаші з перегородкою, 

визначаються дослідниками як предмети магічної практики, магічні символи – їх могли 

використовувати під час магічних ритуалів та культових церемоній [4, с. 367-371]. Зокрема, в 

обох косенівських артефактах яскраво проявилась така ознака як парність, типова для магії 

трипільців, яку пов’язують з ідеєю благополуччя родини й роду. Загальновідоме припущення 

Б. О. Рибакова про використання «біноклів» в обряді «поїння землі», 

поширена також думка про застосування їх як барабанів у ритуалах землеробського 

спрямування [19, с. 161-212; 5, с. 47]. Обом трактуванням не суперечить орнаментація нашого 

«бінокля», в якій може бути зашифрована символіка землі (зафарбовані трикутники) та води 

(паралельні смуги) [17, с. 24-47; 18, с. 13-33].  

Застосування зооморфних чаш в обрядових дійствах давніх народів як замінників 

тварини-божества, тіло і кров якої споживали під час ритуалу жертвоприношення, достатньо 

висвітлено в літературі [1, с.12; 4, с. 371; 5, с. 52]. Посудина напевне була пофарбована у 

червоний колір, принаймні, беззаперечно «голівка» зовні та внутрішня поверхня ритуальної 

чаші були вкриті вохрою, що у всі часи і у багатьох народів символізувало кров, життя, тобто, 

живу тварину-жертву.  
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Обидва культові предмети з Косенівки – і «бінокль» і зооморфна чаша – поєднують у 

собі такі спільні ознаки як максимальна схематизація, симетричність та символізм, що можна 

вважати визначальними ознаками мистецького та сакрального стилю керамічного комплексу 

косенівської локальної групи Трипілля-Кукутень. 
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Valentyna Bilousko, Halyna Buzyan  

TWO UNIQUE ARTEFACTS OF TRYPILLIA CULTURE SETTLEMENT KOSENIVKA 

Published unique finds – binoculars product and zoomorphic vessel from Trypillia culture 

settlement near the village Kosenivka Uman district, Cherkassy region, which are exhibited in the 

museum Trypillia culture NHER «Pereyaslav». 

Keywords: Trypilila culture, archaeological research, Kosenivka settlement, artefacts, 

museum. 

 

 
Рис. 1. Косенівка. Вигляд розкопу залишків житла № 2.  Світлина 1985 р. 

 
Рис. 2. Косенівка. Робочий момент розкопок житла № 2.  Світлина 1985 р. 
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Рис. 3.Косенівка. Вигляд біноклеподібного виробу під час розкопок. Світлина 1985 р. 

 

 
Рис. 4. Косенівка. Біноклеподібний виріб: світлина. 
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Рис. 5. Косенівка. Біноклеподібний виріб: малюнок: вигляд з двох позицій. 

 
Рис. 6. Косенівка. Зооморфна посудина. Світлина. 
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Рис. 7. Косенівка. Зооморфна посудина. Малюнок.  

Вигляд з п’яти позицій:  

А-зверху; Б- знизу (дно); В, Г, Д – з трьох боків (профілі). 

  


