


1

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ 
ЗАПОВІДНИК „ПЕРЕЯСЛАВ”

ПЕРЕЯСЛАВІКА
Наукові записки

Збірник наукових статей
Випуск 5 (7)

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
2011



2

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

Національний історико-етнографічний
заповідник «Переяслав», 2011

©

УДК    902/904 (477.4/5) «63/65» 
ББК    Т4 (4УКРА) 2/4 Я 43
           П27

ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» / Збірник наукових статей. – Вип. 5 (7). – 2011. – 434с.

Рецензенти: Н.О. Гаврилюк – доктор історичних наук;

  Д.Н. Козак – доктор історичних наук
Редакційна колегія: М.І.Сікорський – Герой України, почесний директор НІЕЗ 

«Переяслав»; П.О.Довгошия – генеральний директор НІЕЗ «Переяслав»; Г.М.Бузян 
– заслужений працівник культури України; В.П.Мельник – заступник генерального 
директора з питань наукової роботи, заслужений працівник культури України 
(відповідальний редактор); М.В.Роздобудько – старший науковий співробітник НІЕЗ 
«Переяслав»; Д.А.Тетеря – завідувач науково-дослідним відділом НІЕЗ «Переяслав»; 
М.Т.Товкайло – кандидат історичних наук; О.В.Юрченко – старший науковий співробітник 
НІЕЗ «Переяслав».

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

(протокол №11 від 10.09.2010 р. )
До збірника увійшли статті учасників науково-практичної конференції «Археологія 

Середньої Наддніпрянщини: проблеми, пошуки, перспективи» (до 30-річчя археологічного 
відділу НІЕЗ «Переяслав»), яка відбулася у м. Переяславі-Хмельницькому 16-17 вересня 
2009 року. Представлено розгляд проблем археології Середньої Наддніпрянщини та 
суміжних територій від первісності до пізнього середньовіччя, публікуються нові 
матеріали і результати досліджень археологічних пам’яток, розглядаються питання 
охорони та музеєфікації археологічних об’єктів.

Для археологів, істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться 
проблемами археології та давньої історії.

Collection was entered by the articles of participants of scientific and practical conference 
«Archaeology of the Middle Naddniprianschyna : problems, searches, prospects», which took 
place in Pereyaslav-Khmelnitskyi on the 16-17 of September 2009. Consideration of problems 
of archaeology of the Middle Naddniprianschyna and contiguous territories is presented from the 
primitive state to the late middle ages, new materials and results of researches of archaeological 
sights are published, the questions of guard and maintenance the archaeological objects in the 
museums are examined. For archaeologists, historians, researchers of a particular region, gradu-
ate students, students, all, who is interested in the problems of the archaeology and old history.

Зважаючи на свободу наукової творчості, редколегія бере до публікації й статті тих авторів, 
думки яких не в усьому поділяє.

Відповідальність за достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Передрук та відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом дозволяються лише при 
посиланні на «ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав».

На першій сторінці обкладинки: залишки церкви-усипальні кінця ХІ ст. 
музеєфіковані в археологічному музеї НІЕЗ «Переяслав».

ISBN



3

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

ЗМІСТ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«АРХЕОЛОГІЯ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ: ПРОБЛЕМИ, 

ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
(до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав»)

АРХЕОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛУ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» - 30 РОКІВ . . . . . . . . . . . . . . 11

ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

РОЗДІЛ І. АРХЕОЛОГІЯ ЕПОХИ КАМЕНЮ, МІДІ, БРОНЗИ І РАННЬОГО 
ЗАЛІЗНОГО ВІКУ.

ЗАЛІЗНЯК Л. 
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПРОЦЕСИ У СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ’Ї У ПЕРВІСНУ ДОБУ . . . . . . . . . . 40

КРОТОВА О.
КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ЕПІГРАВЕТСЬКИХ ПАМ’ЯТОК АЗОВО-
ЧОРНОМОРСЬКИХ СТЕПІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

ПАЛІЄНКО С.
КРИТЕРІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ АТРИБУЦІЇ  ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК СЕРЕДНЬОГО 
ПОДНІПРОВ’Я (60-ТІ РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ПАЗИНИЧ В.
ВПЛИВ КАТАСТРОФІЧНИХ ПОВЕНЕЙ ГОЛОЦЕНОВОГО ПЕРІОДУ НА РОЗСЕЛЕННЯ В СЕРЕДНЬОМУ 
ПОДНІПРОВ’Ї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

СТЕПАНЧУК В.
ПРО МОжЛИВІ ЗВ’ЯЗКИ ДНІПРОВСЬКОГО ТА КАРПАТО-ДНІСТРОВСЬКОГО РЕГІОНІВ У ВЕРХНЬОМУ 
ПАЛЕОЛІТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТОЯНКИ МІРА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

КУХАРЧУК Ю., РОМАНЧУК О.
КУЩ ПАЛЕОЛІТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК В РАЙОНІ М. НЕТІШИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ВЄТРОВ Д. 
ГРАВЕТСЬКА СТОЯНКА ТРОЯНОВЕ 4 НА КІРОВОГРАДЩИНІ ТА СТОЯНКА ПУШКАРІ 1 НА 
ЧЕРНІГІВЩИНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯННЯ КРЕМ’ЯНИХ ВИРОБІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

СНІЖКО І.
СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОГО ШАРУ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ БІЛЯ С. КАМ’ЯНКА НА 
ХАРКІВЩИНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

НЕРАДЕНКО Т.
НЕОЛІТИЧНЕ ПОСЕЛЕННЯ МОЛЮХІВ БУГОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

НЕРАДЕНКО Т., СЛЄСАРЄВ Є.
РОЗКОПКИ МОЛЮХОВА БУГРА У 2008-2009 РОКАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105



4

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

ВІДЕЙКО М.
ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА У СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ’Ї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

БУЗЯН Г., БІЛОУСЬКО В.
ПОСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЦИБЛІ-УЗВІЗ НА ЛІВОБЕРЕжжІ ДНІПРА . . . . . . . . . . . . . . . . 120

БУРДО Н.
АНТРОПОМОРФНІ ОБРАЗИ В ТРАДИЦІЇ ТРИПІЛЛЯ-КУКУТЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ЯКУБЕНКО О.
РОЗПИСНИЙ ПОСУД З ТРИПІЛЬСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ В.В. ХВОЙКИ (ЗІ ЗБІРКИ НМІУ) . . . . . . . . . . . . . . . 144

ОТРОЩЕНКО В.
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК БАБИНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ . . . . 159

ЛУГОВА Л., ЛУГОВИЙ Р., ТКАЧЕНКО О.
ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.М. ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
РОЗКОПОК НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

РОЗДОБУДЬКО М.
КЕРАМІЧНИЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ З 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕжжЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

КУШТАН Д.
НОВА ПАМ’ЯТКА ФІНАЛУ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ У СУБОТОВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

СКОРИЙ С., СУПРУНЕНКО О.
КУЛЬТОВИЙ КОМПЛЕКС ПІЗНЬОЧОРНОЛІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  НА ПІВДНІ ЛІВОБЕРЕжНОГО 
ТЕРАСОВОГО ЛІСОСТЕПУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

ГОЛОВКО І.
ПОХОВАННЯ СКІФСЬКОГО ЧАСУ БІЛЯ С. КРЯЧКІВКА: РЕТРОСПЕКТИВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

ДЕРЕВ’ЯНКО Н.
ПРИКРАСИ ІЗ АРХЕОЛОГІЧНИХ КОЛЕКЦІЙ ПЕРЕДСКІФСЬКОГО ТА СКІФСЬКОГО ПЕРІОДІВ ІЗ 
ФОНДІВ НІКЗ «ЧИГИРИН»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

БРЕЛЬ О.
ВНЕСОК О.І. ТЕРЕНОжКІНА У ДОСЛІДжЕННЯ ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПАМ’ЯТОК 
ЧИГИРИНЩИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

ГОЛОВКО І.
ІСТОРІЯ ДОСЛІДжЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИЯВЛЕННЯ  ПАМ’ЯТОК СКІФСЬКОГО ЧАСУ  В 
СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЇ Р. УДАЮ (БАСЕЙН Р. СУЛИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

РАДІЄВСЬКА Т.
ХВЕДІР ВОВК. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДжЕННЯ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

ПУДОВКІНА А.
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ЯКОВИЧА РУДИНСЬКОГО 
ПІД ЧАС РОБОТИ У КИєВІ (1924-1934 РР.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

ВЕКЛЕНКО В., НЕСПРАВА М.
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДжЕННЯ ЛІВОБЕРЕжНОГО НАДПОРІжжЯ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ 
ВИВЧЕННЯ НИжНЬОГО ПРИСАМАР’Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220



5

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

ПОСТОВИЙ В. 
ЕТНОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї В СВІТЛІ ТЕОРІЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

РОЗДІЛ ІІ. АРХЕОЛОГІЯ РАННІХ СЛОВ’ЯН, КИЇВСЬКОЇ РУСІ, ПІЗНЬОГО 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ОХОРОНА ТА МУЗЕЄФІКАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ 

ПАМ’ЯТОК.

РУДЕНКО С.
ПАМ’ЯТКИ ЗАРУБИНЕЦЬКОГО ТИПУ В СЕЛІ СУБОТІВ ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ . . . . . . . . . . . . . . . . 234

КРАКАЛО І.
НОВІ ЧЕРНЯХІВСЬКІ ПОХОВАННЯ З ШУШВАЛІВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

БРЕЛЬ О.
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДжЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ БІЛЯ С. ВЕРШАЦІ 
ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243

ЮРЧЕНКО О.
МОГИЛЬНИК ЧЕРНЯХIВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В С. ЛЕЦЬКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

ВОВКОДАВ С.
МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНИХ ЗОН ПОСЕЛЕНЬ ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ БАСЕЙНУ Р. БРОВАРКА 
НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

МОРГУНОВ Ю.
О НАЧАЛЕ «ОКНЯжЕНИЯ» РУСЬЮ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ ПЛЕМЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕТОПИСНЫХ СЕВЕРЯН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

МОЦЯ О.
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДжЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

ТЕТЕРЯ Д., ТОВКАЙЛО М.
МАТЕРІАЛИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДжЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ДАВНЬОГО ПЕРЕЯСЛАВА В 2008 Р . . . . . 278

ЛИЗОГУБ Н. 
ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВ ДОСЛІДжЕННЯ єПИСКОПСЬКОЇ БРАМИ ПЕРЕЯСЛАВЛЯ 
РУСЬКОГО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

ВЕРЕМЕЙЧИК   О.
РОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ І.І. ЛЯПУШКІНА 1947 Р.  НА ЧЕРНІГІВЩИНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

СИТАЯ Л., ШЕКУН А.
К ВОПРОСУ О ЧЕРНИГОВСКОМ ПОДОЛЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

СКОРОХОД В., СИТИЙ Ю.
ЗНАХІДКИ ВИРОБІВ ЗІ СЛАНЦЮ НА РОЗКОПІ № 1 ПОСАДУ ГОРОДИЩА КОРОВЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . 318

ЯСНОВСЬКА Л. 
ДО ІСТОРІ Ї  ДО СЛІДжЕНЬ ДАВНЬОРУСЬКИХ СТАР ОжИТНО СТЕЙ ЧЕРНІГОВА 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

КОВАЛЕНКО О., ЛУГОВИЙ Р.
КОЧІВНИЦЬКЕ ПОХОВАННЯ ХІІІ СТ. БІЛЯ С. СТОРОжОВЕ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ . . . . . . . . . . . 334



6

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

МЕЛЬНИКОВА І.
РЕЧОВИЙ КОМПЛЕКС ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ ІЗ ТАРАСІВСЬКОГО ГОРОДИЩА В ПОСУЛЛІ . . . . . . . . . 345

ПУЦКО В. 
ПРО СИМЕОНІВ БРОНЗОВИЙ ХРЕСТ-ЕНКОЛПІОН З ЕМАЛЕВИМИ ЗОБРАжЕННЯМИ . . . . . . . . . . . . 349

КОРНІЄНКО В.
ГРАФІТІ НА УЛАМКАХ ФРЕСКОВОГО ТИНЬКУ З РОЗКОПОК 2002 РОКУ НА ПОДВІР’Ї СОФІЇ 
КИЇВСЬКОЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 

СУПРУНЕНКО О., ШЕРСТЮК В.
ПОЛЬОВИЙ СТАН СЕЛІТРОВАРІВ НА БІЛЬСЬКОМУ ГОРОДИЩІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

НЕСТЕРЕНКО В., НЕРОДА В.
КАХЛЯНА ПІЧ ХVІІ CТ. З СЕЛА ОРАДІВКА У ФОНДАХ ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАєЗНАВЧОГО 
МУЗЕЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

ЧМІЛЬ Л.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОПИСКУ НА КЕРАМІЦІ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ У XVII – XVIII СТ. . . . 377 

СЕРГІЙЧУК Л.
РжИЩІВСЬКИЙ ЗАМОК ХVІ – ХVІІІ СТОЛІТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

ДІДЕНКО Я.
МОНЕТНО-РЕЧОВИЙ СКАРБ XVII СТОЛІТТЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

ПИСКУН О.
КЕРАМІЧНИЙ ПОСУД XVII – ПОЧ. XVIII СТ. ІЗ КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО . . . . . . . . . . 391

КУКСА Н.
КАМ’ЯНА БАБА В СУБОТОВІ: СПРОБА АТРИБУЦІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

МІНАЄВА Н.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ . . . . . . . 400

ГУБОЧКІН М.
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДжЕННЯ ЛІВОБЕРЕжНОЇ ЧЕРКАЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ . . . . 406

НЕРОДА В., НЕСТЕРЕНКО В.
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЛІВОБЕРЕжНОЇ КАНІВЩИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

КОЗІЙ Г.
З ІСТОРІЇ МУЗЕєФІКАЦІЇ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ДОБРАНИЧІВСЬКА СТОЯНКА» . . . . . 416

ЖАМ О.
СТВОРЕННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО РОЗДІЛУ МУЗЕЮ ХЛІБА НАЦІОНАЛЬНОГО 
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

INFORMATION ON THE AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429



7

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

CONTENTS

SCIENTIFIK AND PRACTIKAL CONFERENCE
«ARCHAEOLOGY OF MIDDLE DNIEPER AREA: PROBLEMS, 

SEARCHES, PROSPECTS» (to 30 years of archaeological department of 
NHEP «Pereyaslav»)

TO ARCHAEOLOGICAL DEPARTMENT 
OF NHEP «PEREYASLAV» - 30 YEARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

APPEAL OF PARTICIPANTS OF CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

A SECTION I. ARCHAEOLOGY OF STONE, ENEOLITHIC, BRONZE AND EAR-
LY IRON AGE.

Zaliznyak L. 
CULTURE-HISTORICAL PROCESSES IN THE MIDDLE DNIPRO REGION IN PRAHISTORY TIMES. . . 40

Krotova O. 
CULTURAL-CHRONOLOGICAL DIVISION OF THE EPIGRAVETTIAN SITES OF AZOV-BLACK SEA 
STEPPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Paliienko S.
CRITERIA FOR CULTURAL ATTRIBUTION OF UPPER PALEOLITHIC SITES IN THE MIDDLE DNIPRO 
AREA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Pazynych V.
INFLUENCING OF CATASTROPHIC FLOODS OF GOLOCEN PERIOD ON РОРULATED OF MIDDLE 
DNIPRO AREA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Stepanchuk V. 
ON POSSIBLE INTERRELATIONS BETwEEN THE DNIEPER AND CARPATHIANS-DNIESTER REGIONS     
DURING THE UPPER PALAEOLITHIC (AFTER MATERIALS OF THE SITE OF MIRA) . . . . . . . . . . . . . 65

Kukharchuk Y., Romanchuk O
CONCENTRATION OF PALEOLITIC SITES NEARBY NETISHIN TOwN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Vietrov D. 
GRAVETTIAN STATION OF TROYANOVE 4 ON KIROVOGRAD REGION AND STATION PUSHKARI 
1 ON CHERNIGIV REGION: SOME ASPECTS OF COMPARISON FLINT wARES . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

Snizhko I.
 THE STRUCTURE OF CULTURE LEVEL OF THE PALEOLITHIC SITE NEAR KAMENKA COUNTRY 
IN KHARKIV REGION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Neradenko T
NEOLITHIC SETTLEMENT OF MOLYUKHIV BUGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Neradenko T., Sliesariev Y.
EXCAVATIONS OF SETTLEMENT MOLYUKHIV BUGOR IN 2008-2009 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105



8

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

Videiko M. 
TRYPILLIA CULTURE AT THE MIDDLE DNIPRO AREA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

Buzian H., Bilousko V.
THE SETTLEMENT TSYBLI-UZVIZ OF TRYPILLIA CULTURE AT THE LEFT BANK OF DNIPRO . . . 120

Burdo N. 
ANTROPOMORPHOUS IMAGES AT TRADITION OF TRYPILLIA-CUCUTENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Yakubenko O
PAINTED POTTERY FROM TRYPILLIAN COLLECTION BY V.V. KHVOIKA (FROM NATIONAL MUSEUM 
OF HISTORY OF UKRAINE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Otroshchenko V.
PROBLEMS OF STUDY TO SITES OF BABYNE CULTURE CIRCLE IN MIDDLE DNIPRO REGION . . 159

Lygova L., Lygovuy R., Tkachenko O. 
TO THE HISTORY OF STUDYING ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF V. M. SCHRBAKIVSKY (AC-
CORDING TO THE MATERIALS OF EXCAVATION IN PEREYASLAVSCHINA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Rozdobudko M.
CERAMIC COMPLEX OF THE SACRAL SETTING OF LATE BRONZE AGE FROM  THE MIDDLE 
DNIEPER’S LEFT-BANK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Kushtan D. 
NEw LATE BRONZE AGE CITE IN SUBOTIV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Skoryi S., Suprunenko O.
CULT COMPLEX OF THE LATE STAGE OF CHORNOLISKA CULTURE ON SOUTH OF LEFT-BANK 
TERRACE FOREST-STEPPE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187

Golovko I. 
THE TOMB OF SCYTHIAN TIME NEAR KRYACHKOVKA VILLAGE: RETROSPECTION . . . . . . . . . 193

Derev’yanco N. 
JEwELLERS IN THE COLLECTION OF ARCHAEOLOGICAL FINDS OF SCYTHIAN AND PRESCYTH-
IAN TIME IN THE ARCHIVES OF THE PRESERVE OF CHYGYRYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Brel O. 
IMPORTANT PART OF A.I.TERENOGKIN IN THE INVESTIGATUON OF OLD-SLAVONIC ARCHAEO-
LOGICAL  MONUMENT SITES OF CHYHYRYN DISTRICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Golovko I. 
HISTORY OF RESEARCHES AND PROSPECT OF THE OF REVEALING OF THE COMPLEXES OF 
SCYTHIAN TIMES IN THE MIDDLE LOwER OF UDAY RIVER (SULA’S BASIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Radiyevska T. 
THEDIR VOVK. ARHAEOLOGICAL RECEARCHES IN SCIENTIFIC HERITAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Pudovkina A. 
SCIENTIFIC, ORGANIZATIONAL AND PRACTICAL ACTIVITY OF MYKHAYILO YAKOVYCH RU-
DYNSKYI DURING THE wORK IN KYIV (1924-1934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216



9

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

Veklenko V., Nesprava N. 
ARCHEOLOGICAL RESEARCHES OF THE LEFT-BANK OF THE NADPOROJIE: PROSPECTS AND 
PROBLEMS OF STUDYING BOTTOM PRISAMARIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Postovyi V.
ETNOGENEZ OF UKRAINIAN FAMILY  IN THE LIGHT OF THEORY OF CONVERGENCE . . . . . . . . 229

SECTION II. ARCHAEOLOGY OF EARLY SLAVS, ANCIENT RUS’ TIMES, LATE  
MEDIEVAL AGES, GUARD AND MAINTENANCE ARCHAEOLOGICAL MONU-

MENTS IN THE MUSEUM.

Rudenko S.
RELICS OF ZARUBYNETS’KA CULTURE TYPE IN SUBOTIV VILLAGE OF CHIGIRINDISTRICT . . . 234

Krakalo I.
NEw CHERNYAKHOV CULTURA BURIALS IN THE SHUSHVALOVKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Brel O. 
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION OF THE CHERNYAKHOV CULTURE SETTLEMENT NEAR THE 
VERSHATZY OF CHYHYRYN DISTRICT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Yurchenko O. 
THE LOCALIZATION OF GRAVE-DIGGER OF LATE ROMAN TIME IN LETSKY VILLAGE IS DESCRIBED 
IN THE ARTICLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Vovkodav S. 
MODELING OF SITE CATCHMENST OF LATE ROMAN TIME IN THE BASIN OF BROVARKA RIVER OF 
PEREYASLAV REGION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 

Morhunov Y.
ABOUT THE BEGINNING OF CONNECTION OF SOUTH-wEST SURBURN OF TRIBAL TERRITORY 
OF ANNALISTIC NORTHERNERS THE OLD RUSSIAN STATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Motsia O.
ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF MEDIEVAL UKRAINE: RESULTS, PROBLEMS AND PROSPECTS 
OF RESEARCHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Teteria D., Tovkailo M. 
MATERIALS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES ON TERRITORY OF OLD PEREYASLAV IN 2008 . . . 278

Lyzohub N. 
THE  BISHOP  GATE  OF  PEREYASLAVL  RUSKY  HISTORICAL  QUESTIONS  AND  RESEARCH 
PROSPECTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Veremejchyk O. 
PROSPECTING BY I.I. LYAPUSHKIN IN 1947 IN CHERNIHIV REGION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Syta L., Shekun O.
TO THE QUESTION ABOUT CHERNIGIV PODIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Skorokhod V., Sytyi Y.
FINDS OF wARES FROM SLATE ON ROZKOPI 1 POSITION OF ANCIENT SETTLEMENT KOROVEL . . . 318 



10

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

Yasnovska L.
TO HISTORY OF RESEARCHES OF OLD RUSSIAN SITES OF CHERNIGOV DURING THE FIRST HALF 
XIX CENTURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Kovalenko O., Lugovuy R.
NOMAD BURIAL OF XIII CENTURY AD NEAR THE VILLAGE STOROZHOVE POLTAVA AREA . . . 334

Melnykova I.
THE STORE COMPLEX OF OLD RUSSIAN TIME FROM TARASIVSKE SITE OF ANCIENT SETTLEMENT
SITUATED ON SYLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Putsko V. 
ABOUT SIMEONIV BRONZE CROSS-ENKOLPION wITH ENAMEL IMAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Korniienko V. 
GRAFFITI ON THE FRAGMENTS OF PLASTER FROM EXCAVATIONS OF 2002 ON THE GROUNDS OF 
ST. SOPHIA CATHEDRAL OF KYIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Suprunenko O., Sherstiuk V. 
FIELD FIGURE OF SELITROVAROV ON BEL’SKOM GORODISCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Nesterenko V., Neroda V. 
THE XVII th c. TILE STOVE FROM ORADIVKA IN COLLECTION CHERKASSI MUSEUM . . . . . . . . . 373

Chmil L.
TO THE QUESTION ABOUT «OPYSKA» (PAINTING) ON THE CERAMICS OF THE MIDDLE DNIEPER 
AREA (NADDNIPRYANSHCHYNA) IN THE XVII – XVIII CENTURY AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Serhiichuk L. 
THE RZHYSCHIV CASTLE OF XVI-XVIII CENTURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Didenko Y. 
THE COIN-HOARDS TREASURE OF THE SECOND HALF OF 17 CENTURY (CHYGYRYN) . . . . . . . 389

Pyskun O. 
THE COLLECTION OF CERAMIC TABLEwARE OF THE END 17 – TO BEGINNING OF A 18 CENTURY 
IN THE COLLECTION OF MUSEUM OF BOHDAN KHMELNYTSKY OF THE NATIONAL  HISTORICAL  
AND CULTURAL RESERVE «CHYHYRYN» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Kuksa N. 
STONE IMAGE IN SUBBOTOV: ATTEMP IDENTIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Minayeva N. 
THE COMPLEX APPROACH TO THE ESTIMATION OF THE OLD RUSSIAN ARCHAEOLOGY RELICS . . 400

Gubochkin M. 
ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES OF LEFT-BANK CHERKASCHINY OF THE SECOND HALF OF ХХ 
AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Neroda V., Nesterenko V.
ARCHEOLOGICAL MEMORIALS OF THE LEFTBANK KANIVSHYNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Koziy H.
FROM HISTORY OF CREATION OF LATE PALEOLITHIC COMPLEX «DOBRANICHIVKA STAND» . . . . 416

Zham O.
CREATION EXPOSITION ARCHAEOLOGICAL SECTION MUSEUM OF BREAD NATIONAL HISTORICAL 
AND ETHNOGRAPHY RESERVE “PEREYASLAV” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419



11

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

АРХЕОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛУ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» – 30 РОКІВ
13 березня 1979 р. Переяслав-Хмельницькому 

державному історичному музею Постановою Ради 
Міністрів УРСР було надано статус державного 
історико-культурного заповідника, а з 1999 
р. – Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав». При затвердженні 
Положення до його структури складовою частиною 
увійшов археологічний відділ, головними 
завданнями якого були дослідницька робота, 
створення та удосконалення експозицій, відкриття, 
дослідження, охорона археологічних пам’яток. 

Створення відділу стало закономірним 
результатом багаторічних археологічних 
досліджень у Переяславі, які проводились 
особливо активно у 1949-1965 рр. У цей час в місті 
плідно працювали експедиції під керівництвом 
М.К. Каргера, В.Г. Гончарова, є.В. Махно, 
М.Ю. Брайчевського, Ю.С. Асєєва, Р.О. Юри та 
ін. Активну участь у їх роботі приймали також 
науковці історичного музею на чолі з його 
директором М.І. Сікорським. У 1950-1960-их рр. 
музеєм відкрито цілу низку нових різночасових 
пам’яток, серед яких виділяється багатошарова 
пам’ятка Козинці-Загай. У 1974-1975 рр. поновлено 
археологічні дослідження Михайлівського 
собору ХІ ст., результатом яких стало виявлення 
нових особливостей і конструктивних деталей 
видатної пам’ятки, створення Ю.С.Асєєвим і 
В.О. Харламовим її графічної реконструкції. 
1975-1977 рр. експедиція музею, фінансована 
УТОПІК, здійснила масштабне обстеження 
та картографування близько 600 курганів у 
Переяслав-Хмельницькому та сусідніх районах 
Київщини.

Активна дослідницька робота колективу 
музейників дозволила створити експозиції 
Археологічного музею та археологічного розділу 
Музею просто неба. У 1980-1982 рр. збудовано 
павільйон над залишками Михайлівського 
собору ХІ ст., де побудовано експозицію музею 
архітектури давньоруського Переяслава.

Впродовж майже 10 років (1978-1987 
рр.) завдяки невтомній енергії є.В. Махно 
та наполегливості директора заповідника 
М.І. Сікорського проводились дослідження 
могильника черняхівської культури у с. Соснові 
та давньоруського курганного могильника у с. 
Сомковій Долині, які надали можливості молодим 
співробітникам набути досвіду польових робіт.

Паралельно з роботами у Соснові, починаючи 
з 1978 р. і до сьогодні, проводяться масштабні 
дослідження у м. Переяславі, внаслідок чого 
вивчені культурні нашарування  в різних частинах 

міста, розкрито багато цікавих археологічних 
об’єктів давньоруського та пізньосередньовічного 
часів. У 1989 р. під керівництвом В.О. Харламова 
були повторно досліджені залишки Воскресінської 
церкви ХІІ ст. 

Археологічні розвідки на території Переяслав-
Хмельницького та суміжних районів Київщини, які 
були започатковані ще є.В. Махно, з 1988 р. набули 
систематичного характеру і тривають до сьогодні. 
Внаслідок цієї наполегливої роботи кількість 
пам’яток, виявлених на порівняно невеликій 
території Переяславського Лівобережжя, зросла в 
декілька разів – картографовано близько 300 нових 
різночасових пам’яток, що суттєво змінило наші 
уявлення про розвиток людності на території краю. 

Через зрослий масштаб археологічних 
досліджень, особливо на території давнього 
міста, у 1992 р. був організований новий підрозділ 
– науково-дослідний сектор «Переяславська 
постійно-діюча археологічна експедиція».

Великий обсяг розвідкових та рятівних 
досліджень здійснено на узбережжі, створеного 
в 1970-х рр. Канівського водосховища. На 
початку 1980-х рр. ці роботи розпочав тодішній 
співробітник відділу А.П. Савчук, який неподалік 
сіл Стовп’яги та Циблі зібрав великі колекції 
рідкісних матеріалів з багатошарових пам’яток. 
Упродовж 1994-2006 рр. охоронно-рятівні роботи в 
зоні розмиву лівобережжя водосховища проводили 
співробітники археологічного відділу М.В. 
Роздобудько, Д.А. Тетеря, О.В. Костюк, О.В. 
Юрченко, С.М. Вовкодав. Дослідженнями охоплена 
понад 50 км смуга узбережжя від Бориспільського 
р-ну до с. Ліпляве Канівського р-ну. Виявлено 
та обстежено кілька десятків пам’яток від доби 
енеоліту до ранніх слов’ян включно. Колекції 
різночасових знахідок, отриманих з розмивів та під 
час досліджень культурних нашарувань, налічують 
понад 4000 одиниць, значна частина матеріалів 
введена до наукового обігу.

Кілька польових сезонів було присвячено 
дослідженню «змійових» валів Переяславщини. 
Уточнено розташування та стан збереженості 
всіх ділянок Великого, Малого та Перехресного 
валів, протяжність яких становить понад 60 
км, досліджено їх конструктивні особливості. 
Стратиграфічні дослідження, проведені на 
ділянці Великого валу в місці проходження через 
поселення пізньоримського часу, дозволили 
визначити більш пізнє його спорудження.

Ще з 1970-х рр. переяславські археологи 
традиційно приділяли увагу дослідженню 
трипільських пам’яток, спочатку беручи участь 

НАУКОВА-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ
«АРХЕОЛОГІЯ  СЕРЕДНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ: ПРОБЛЕМИ,  ПОШУК, ПЕРСПЕКТИВИ»
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в експедиціях ДІМ УСРС та інституту археології 
АН УСРС під керівництвом Т.Г. Мовші (жванець, 
В.Слобідка, Доброводи, Косенівка, пам’ятки 
правобережжя Київщини), а з 1992 р. розпочавши 
самостійні дослідження під керівництвом 
Г.М. Бузян поселення Коломийщина ІІ в с.Халеп’я, 
згодом впродовж 1994-2000 рр. дослідження 
трипільських поселень на Переяславщині. Тут 
було відкрито кілька нових пам’яток трипільської 
культури та проведені їх розкопки, що дозволило 
долучити до основного регіону розповсюдження 
Трипілля нову локальну групу трипільського 
населення на Лівобережжі Дніпра. Археологічні 
колекції з багатьох пам’яток різних регіонів 
України дали змогу створити експозицію першого 
на той час Музею трипільської культури, який був 
започаткований як відділ заповідника у с. Халеп’я 
1992 р., а згодом був перенесений до Переяслава 
(1999-2003 рр.). Його експозиція створена за 
науковою концепцією Т.Г. Мовші, яка з 1992 по 
2003 р. керувала музеєм. 

Науковці відділу постійно брали участь в 
експедиціях ІА АН УРСР, як з метою наукового 
зростання так і поповнення новими матеріалами 
експозицій. Так, завдяки співпраці з Миколаївською 
новобудовою експедицією під керівництвом 
О.Г. Шапошнікової в археологічному розділі Музею 
народної архітектури та побуту (просто неба) 
з’явилася нова експозиція «Кам’яна монументальна 
скульптура та поховальні скрині ІІІ-І тис. до н.е.», 
яка стала окрасою музею.

З археологічним відділом у різні роки 
співпрацювали або в тій чи іншій мірі допомагали в 
створенні експозицій заповідника відомі дослідники 
– співробітники Інституту археології НАНУ, 
зокрема, є.В. Махно, Т.Г. Мовша, О.Г. Шапошнікова, 
В.О. Харламов, І.М. Шарафутдінова, А.І. Кубишев, 
Н.Д. Довженко, Ю.О. Шилов, І.І. Артеменко, 
П.П. Толочко, В.М. Даниленко, В.О. Круц, 
М.М. Шмаглій, є.В. Черненко, В.В. Отрощенко, 
Ю.Г. Колосов, Л.Л. Залізняк, О.М. Приходнюк, 
О.Г. Корвін-Піотровський, Г.О. Пашкевич, 
О.В. Сухобоков. Їм та багатьом іншим вітчизняним 
археологам заповідник вдячний за оригінальні ідеї, 
сприяння, практичну допомогу та науковий рівень 
експозицій, а наукові співробітники відділу – своїм 
професійним зростанням.

У різний час у відділі науковцями працювали 
А.П. Савчук, В.І. Слюсар, Н.М. Чернікова, 
М.Ф. Хоменко, В.М. Ричка, Т.В. Прядкіна, 
Панченко В.М., М.М. Буйлук, І.В. Кузьміцька, 
Н.Г. Каменська, О.В. та О.В. Колибенки, Самусенко 
А.А., Костюк О.В., С.М. Вовкодав, суттєву 
допомогу у роботі експедицій надавали незмінний 
фотограф заповідника В.Ф. Воловик, художник 

І.І. Нестеренко, оформляли оригінальні експозиції 
художники З.П. Гончарук, В.С. Савенко. З 1979 р. 
археологічний відділ очолює Г.М. Бузян, із 1992 р. 
сектор Археологічної експедиції – М.Т. Товкайло, 
відділом «Музей трипільської культури» з 2005 р. 
керує Д.А. Тетеря. Науковими співробітниками 
в і д д і л і в  п р а ц ю ют ь  М . В .  Ро зд о буд ь ко , 
В.М. Білоусько, О.В. Юрченко, Н.В. Лизогуб,

В останні роки дослідницька та експедиційна 
робота археологів НІЕЗ «Переяслав» зосереджена 
по таких напрямках: охоронно-рятівні дослідження 
території історичного міста та його околиць, в 
т.ч. на нововідкритому ґрунтовому могильнику 
давньоруського часу, рятівні дослідження в зоні 
розмиву лівобережжя Канівського водосховища, 
розвідки та охоронні дослідження пам’яток 
басейнів Трубежа – Супою.

30 років для людини – це час розквіту. Маємо 
надію, що археологія заповідника рухається 
вірним шляхом, маючи за плечима надбання 
дослідників старшого покоління. Багато зроблено, 
але ще більше роботи чекає попереду молодих 
археологів. Адже романтика наукового пошуку та 
чиста радість відкриття залишаються незмінними 
й привабливими у всі часи.
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В.К. Гончаров, М.І. Сікорський (другий та третій зліва), учасники 
розкопок Переяславського могильника черняхівської культури. 1954 р.

М.І. Сікорський із співробітниками історичного музею на розкопках 
єпископських воріт. 1955 р.
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М.К. Каргер та В.Г. Заболотний на розкопках 
Михайлівського собору ХІ  ст. 1953 р.

Р.О. Юра та учасники розкопок єпископських воріт ХІ ст. 1960 р.
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М.І. Сікорський та Р.О. Юра. 1962 р.

є.В. Махно з працівниками історичного музею на розкопках могильника 
черняхівської культури в музеї просто неба. 1971 р.
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Розкопки курганного могильника у с. Сомкова Долина 
(є.В. Махно, Г. Бузян). 1979 р.

Т. Прядкіна, Н. Тесля, Г. Бузян, є.В. Махно на розкопках курганного 
могильника в с. Сомкова Долина. 1979 р.
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Г. Бузян, Н. Каменська, є.В. Махно під час розкопок могильника в с. Сомкова Долина. 
1983 р.

є.В. Махно, Г. Бузян, О. Недбайло, М. Буйлук, О. Колибенко на розкопках 
могильника черняхівської культури у с. Соснова. 1986 р.
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А.П. Савчук під час розвідок на узбережжі Канівського водосховища. 
1982 р.

Рятівні дослідження на посаді давнього Переяслава 
(М. Товкайло, М. Буйлук). 1986 р.
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М. Товкайло, О. Колибенко, Д. Тетеря під час археологічних розвідок на 
Переяславщині. 1992 р.

Рятівні дослідження на посаді середньовічного Переяслава (Г. Бузян, 
М. Роздобудько, Д. Тетеря, О. Костюк, М. Товкайло). 1998 р.
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Під час розкопок трипільського поселення Крутуха-жолоб
 (Г. Бузян, О. Юрченко, О.Степовий, Д.Тетеря). 1998 р.

Археологічні дослідження на узбережжі Канівського водоймища. 2006 р.
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Дослідження Переяславського ґрунтового могильника (Бузян Г.М., 
Товкайло М.Т., Роздобудько М.В.). 2007 р.

Розвідки на узбережжі Канівського водосховища в ур. Горіле
 (М. Роздобудько, Д. Тетеря, В. Білоусько, О. Юрченко, Н. Лизогуб). 

2008 р.
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Дослідження Переяславського ґрунтового могильника (Тетеря Д.А., 
Юрченко О.В.). 2007 р.

Дослідження Переяславського ґрунтового могильника (В. Білоусько, 
Г. Бузян, М. Товкайло, Д. Тетеря). 2007 р.
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Дослідження решток житла козацької доби (В.М. Білоусько, 
С.М. Вовкодав, Д.А. Тетеря). 2009 р.

Дослідження на дитинці давнього Переяслава (М.Т. Товкайло, 
Д.А. Тетеря, О.В. Колибенко). 2009 р.
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Дослідження оборонних укріплень дитинця 
Переяславля Руського. 2010 р.

Розвідки на трипільському поселенні поблизу с.Веселе (Роздобудько М.В., 
Білоусько В.М., Лизогуб Н.В., Тетеря Д.А., Юрченко О.В.). 2008 р.
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Розвідки на узбережжі Канівського водосховища в ур. Біле озеро. 2010 р.

Розвідки на узбережжі Канівського водосховища. 2010 р.
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Учасники наукової конференції «Археологія Середньої Наддніпрянщини: 
проблеми, пошуки, перспективи». М. Переяслав-Хмельницький. 

16 вересня 2009 р.

Учасники конференції на екскурсії в археологічному музеї 
НІЕЗ «Переяслав». 17 вересня 2009 р.
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Міському Голові 
Переяслав-Хмельницької міської ради

І.П. Якименку 
Депутатам міської ради

ЗВЕРНЕННЯ
учасників наукової конференції

«Археологія Середньої Наддніпрянщини: проблеми, пошуки, перспективи»
 (до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав»)

          м. Переяслав-Хмельницький                                  17 вересня 2009 року
За більш ніж 1100-літню історію існування міста Переяслава на його території зосередилась значна 

кількість пам’яток археології, історії, архітектури. До них належать і залишки земляних укріплень Х-ХІІ 
та ХVІІ-ХVІІІ ст. На жаль більша частина цих унікальних зразків давньої фортифікації в значній мірі або 
й повністю зруйновані чи забудовані. Найбільш збережена ділянка знаходиться в районі сучасних вулиць 
Грушевського – Ковальської – Великої Підвальної – 8 Березня (адреси садиб – вул. Грушевського, 10, 11, 
12, 13, 15, Велика Підвальна, 53, 51 та вул. Ковальська, 20). 

Оборонні вали, як пам’ятки культурної спадщини, підлягають охороні згідно Законодавства про охорону 
культурної спадщини (як унікальна пам’ятка археології місто Переяслав-Хмельницький Постановою Ради 
Міністрів УРСР №711 від 21 липня 1965 р. включений до Державного Реєстру, паспортизований під № 
1223; Постановою Кабінету Міністрів України №878 від 26 липня 2001 року місто включене до списку 
історичних населених місць України). Вони входять до затверджених Державою в 1973 році охоронних 
зон (згідно Генерального плану міста), в яких заборонено будівництво. 

Національний історико-етнографічний заповідник „Переяслав” постійно виступає за збереження ще 
відносно не поруйнованої та не забудованої ділянки валів в районі вул. Грушевського і заборону будівництва 
на ній. У подальшому можлива реконструкція частини давньоруських укріплень та створення музейно-
туристичного комплексу «Переяславська фортеця», що перетворить ділянку у цікавий туристичний об’єкт.

Учасники конференції підтримують пропозиції НІЕЗ «Переяслав» і просять депутатів міської ради 
прийняти рішення про затвердження охоронної зони в межах давніх міських укріплень (ділянки вул. 
Грушевського, 10, 11, 12, 13, 15 та вул. Ковальська, 20), в якій заборонити проведення будь-яких земляних 
та будівельних робіт. Карта-схема додається.

З повагою учасники конференції.
Всього 52 учасники.

Керівники секційних засідань:
Залізняк Леонід Львович, 

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу археології кам’яного віку Інституту археології 
НАН України

Отрощенко Віталій Васильович,
 доктор історичних наук, професор, завідувач відділу археології енеоліту – бронзи Інституту 

археології НАН України
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УДК 903(477.4) ”63”                                                                         
  Леонід Залізняк

(м. Київ)

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПРОЦЕСИ
У СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ’Ї У ПЕРВІСНУ ДОБУ

Стаття присвячена проблемі трьох 
культурно-історичних провінцій первісної 
України та процесам їх тривалої взаємодії 
в серці України у Середній Наддніпрянщині.

Укожній країні є регіон, що був центром її  
консолідації. Регіони України інтегрувалися 
навкруги Середнього Подніпров’я. Не 

випадково саме тут постала столиця України – 
стародавній Київ. Сучасна археологія дозволяє 
продемонструвати складний синтез різних 
культурних традицій, що відбувався на теренах 
України, зокрема у Середній Надніпрянщині 
протягом багатьох тисячоліть. 

Визначний український мислитель євген 
Маланюк писав про три складові («первні») 
української етнокультури: варязька мілітарність, 
антична Еллада та азійський степ [7]. Висловлена 
в образній формі здогадка знайшла підтвердження 
в численних археологічних свідченнях.

Культурна своєрідність та історичні долі 
кожного регіону, значною мірою, визначалися 
його розташуванням на географічній карті. Не є 
виключенням з цього правила і Україна. Її окремі 
землі належать до різних природних зон і здавна 
контактують з різними культурно-історичними 
центрами євразії. Тому на українських теренах 
з первісних часів простежуються три великі 
провінції, які за своїми культурно-генетичними 
зв’язками були спрямовані в різних напрямках: 
балтійська, балканська та євразійська степова (рис. 
1). Північно-Західна Україна (Полісся та прилеглі 
регіони Волині та Поділля) розвивалися в тісних 
контактах з Південною Балтією та Центральною 
європою; Південний Захід країни перебував під 
балканським впливом, а степи Південного Сходу та 
частково Півдня нашої батьківщини довго являли 
собою західну периферію великого євразійського 
світу скотарів-номадів. За даними археології три 
згадані культурно-історичні провінції України 
почали формуватися у доісторичні часи [5]. 

Балтійська провінція. Поліська низовина, 
що займає північ України та південь Білорусі, 
у природно-географічному сенсі являє собою 
східну частину Великих європейських низин. 
Вони простяглися на 2,5 тис. км від Англії до 
Середньоруської височини. Їм властиві специфічні, 
досить однорідні природні умови: помірний, 

відносно вологий клімат, низький, плоский 
рельєф з піщанистими ґрунтами, численними 
ріками та болотами, суцільними змішаними 
лісами. Схожі природно-кліматичні умови спричи-
нили поширення споріднених культурних явищ. 
Археологічні матеріали дозволяють говорити про 
стійкі культурні зв’язки первісного населення 
Полісся зі своїми західними сусідами згаданих 
низин Південної Балтії починаючи з кінця 
льодовикової доби.

За даними археології не менше 15 міграційних 
хвиль прокотилося за останні 12 тис. років із 
заходу на Полісся, Волинь, Поділля, Прикарпаття 
(рис. 2). Наприкінці льодовикової доби із Західної 
та Південної Балтії в Полісся прийшли дві 
хвилі мисливців на північного оленя – людність 
культур Лінгбі та Свідер [2]. Цікаво, що західний 
напрямок культурно-історичних зв’язків Полісся 
та Волині, що утвердився у фінальному палеоліті, 
зберігся майже до сьогодення. Він існував у формі 
міграційних хвиль, що котилися з Південної Балтії 
та Центральної європи через басейн Вісли на 
схід. Практично всі археологічні культури басейну 
Прип’яті з фінального палеоліту до початку 
середньовіччя мають західне походження. 

Післяльодовикова  ме зол ітична  доба 
знаменувалася двома міграціями з заходу в Полісся 
лісових мисливців кудлаївської та яніславицької 
культур [3]. У наступну неолітичну епоху (7 - 5 тис. 
р. тому) в Західну Україну з Польщі просунулися 
племена лінійно-стрічкової кераміки та людність 
культури лійчастого посуду. За доби енеоліту-
бронзи через басейн Вісли в Полісся, на Волинь 
та Поділля котилися хвилі індоєвропейських 
племен – культури кулястих амфор, шнурової 
кераміки, тшинецько-комарівської. До речі, від 
останньої деякі дослідники виводять слов’янство. 
У скіфську добу з Південної Балтії у Південне 
Полісся просунулася людність милоградівської 
культури, а з Центральної європи в Західну Україну 
– кельти (Латен).

Міграційні процеси із заходу в Українське 
Полісся, на Волинь та Прикарпаття простежуються 
і в пізніші часи. Мається на увазі прихід сюди з 
Південної Балтії близько 2 тис. років тому людності 
поморської культури, східно-германських племен 
вандалів (Пшевор), готів (Вельбар). Останні дійшли 
до Надчорномор’я та Криму, створивши легендарну 
імперію Германариха готського історика Йордана, 
археологічним відповідником якої дехто вважає 
черняхівську культуру. 

Розділ І. Археологія епохи каменю, міді, бронзи і раннього залізного віку
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За доби середньовіччя Півчнічно-Західна 
Україна також розвивалася під потужним впливом 
з Балтії. Мається на увазі військово-політична 
експансія на українські землі спочатку варягів 
Скандинавії ІХ-ХІ ст., а пізніше Литви, Польщі і 
навіть Швеції. Лише на початку ХVІІІ ст. Петро 
І та інші російські імператори насильницьки 
переривають традиційні північно-західні зв’язки 
України і поступово переорієнтовують її на схід, 
інкорпоруючи в тіло Російської імперії [1, с.397-
403]. 

Постійний напрямок міграційних процесів 
із заходу в Полісся пояснюється належністю 
останнього до єдиної природно-ландшафтної зони 
Великих європейських низин, що простяглися 
від Темзи до Десни. Цей фактор визначав етно-
культурні процеси в Північно-Західній Україні, 
починаючи з кінця льодовикової доби. Саме ці землі 
були прабатьківщиною слов’янства та українців 
зокрема. Отже, є підстави говорити про західні 
етногенетичні корені цих народів. Недаремно 
найближчими етнокультурними родичами слов’ян 
є їхні північно-західні сусіди балти та германці. 
Серед археологів існує думка про праслов’янський 
характер археологічних культур Північно-Західної 
України починаючи від шнуровиків бронзової доби, 
тобто з кінця ІІІ тис. до н.е. [6].

Балканська провінція.  Географічна 
позиція Північно-Західного Надчорномор’я та 
Подністров’я зумовила тісні і дуже давні контакти 
цього регіону з Подунав’ям, Балканами, а через 
них – з Середземномор’ям, Близьким Сходом. 
Археологічно цей зв’язок простежується вже з кінця 
льодовикової доби. Однак, особливо потужно він 
проявився в VІІ - ІV тис. до н.е., коли Правобережну 
Україну колонізували балканські нащадки 
близькосхідних землеробів – людність культур 
Гребеники, Криш, лінійно-стрічкової кераміки, 
Кукутені-Трипілля (рис. 2). Остання з румунської 
Молдови сягнула Київського Подніпров’я і 
знаменувала собою перемогу відтворювального 
господарства на Правобережній Україні та у 
Середньому Подніпров’ї. Під прогресивним 
впливом трипільців на аборигенні мисливсько-
рибальські племена Подніпров’я тут постали 
найдавніші спільноти скотарів-індоєвропейців 
[4, 8]. 

У IV-III тис. до н.е. вплив Балкан на Південно-
Західну Україну слабшає у зв’язку з експансією в 
регіон найдавніших скотарів зі сходу України та 
Нижнього Подніпров’я (Новоданилово, Нижня 
Михайлівка, ямники, катакомбники, Бабино, 
Сабатинівка, Білозірка). У раньозалізну добу 
протягом 1 тис. до н.е. мала місце експансія 
фракійських племен з Трансильванії та Нижнього 
Подунав’я у північно-східному напрямку. На 
початку 1 тис. до н.е. фракійські впливи за 
даними археології простежуються в лісо-степах 
Правобережної України від Карпат на заході до 
Дніпра на сході і навіть на Переяславщині. Мається 
на увазі пам’ятки гальштатського типу, чорноліська 
культура, фракійські елементи в якій відзначалися 

багатьма відомими археологами. Південно-західні 
впливи на українські терени закарбувалися на 
сучасній етно-політичній карті Східної європи. 
Східний кордон розселення румун та молдаван, які 
є нащадками латинізованих римлянами фракійців 
Трансільванії, сягнув на сході Дністра, де вони 
межують з українцями.

Південно-західні впливи на територію України 
особливо посилилися починаючи з VII ст.до 
н.е., коли на північному узбережжі Чорного 
моря були засновані колонії греків. На рубежі 
нашої ери тут з’являються римські військові 
гарнізони. У ІІІ - IV ст. н.е. всю Правобережну 
Україну до південного кордону Полісся і частково 
лівобережний лісостеп займала провінційно-
римська черняхівська культура. На думку 
дослідників, це було переддержавне утворення, в 
складі якого праслов’яни вперше познайомилися і 
засвоїли ідею державності.

Слід спеціально підкреслити важливість 
прогресивного впливу на українські терени греко-
римської цивілізації. Завдяки ним населення 
території України скіфо-сарматської доби не тільки 
познайомилися з ідеєю державності, а й взагалі 
включилося в європейський історичний процес. 
Адже сучасна європейська цивілізація постала 
на культурному підґрунті греко-римського світу 
античності і є його безпосереднім нащадком. 
Невипадково північно-східні сусіди праукраїнців 
фіно-угри, які здавна населяли величезні лісові 
простори від Верхньої Десни до Уралу, не маючи 
контактів з античною цивілізацією затрималися 
на стадії первісності. Саме тому вони не створили 
власної держави, так і не трансформувавшись з 
народностей у модерну націю

Особливо потужно впливав балканський 
світ на Україну в середньовіччя. Мається на 
увазі Візантійська імперія, під впливом якої 
формувалася перша історична українська держава 
Русь, були закладені підвалини української 
писемності, літератури та історії, складалося 
християнське світосприймання українців. З XV 
ст. характер впливів на Україну з південного 
заходу різко змінюється у зв’язку з завоюванням 
Константинополя турками. Агресія Османської 
імперії на українські землі тривала до кінця XVIII 
ст. 

Євразійська степова провінція. Південно-
Східна Україна здавна розвивалася в тісних 
контактах з євразійським степом. Стійкі східні 
культурно-історичні зв’язки українського степу 
з скотарським світом Азії почали формуватися 
з виокремлення скотарства в самостійну галузь 
економіки, що сталося на півдні України у IV тис. 
до н.е.

Північноєвропейська людність, яка у VI 
- V тис. до н.е. заселили Лівобережжя Дніпра 
та Надпоріжжя, в умовах аридизації клімату, 
під впливом Трипілля поступово опановує 
навички скотарства. З постанням у IV тис. до 
н.е. у лісостепах та степах між Дністром та 
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Дінцем найдавніших скотарських суспільств 
індоєвропейців (Середній Стіг, Нижня Михайлівка 
тощо) та їхнім поширенням степовою зоною далеко 
на схід (ямна культура) Південно-Східна Україна 
розвивалася в тісних контактах з євразійським 
степом.

За доби бронзи (ІІІ - ІІ тис. до н.е.) в українських 
степах послідовно змінювали один одного 
найдавніші індоєвропейські степовики з архаїчною 
відгінною формою скотарства (середньостогівці, 
ямники, катакомбники, зрубники, сабатинівці) 
(рис. 2), які лишили після себе тисячі курганів на 
півдні України. З початком доби заліза (І тис.до н.е.) 
Надазов’ям та Північним Причорномор’ям зі сходу 
котилися хвилі скотарів-кочовиків (кіммерійці, 
скіфи, сармати), які належали до східної іранської 
або арійської групи індоєвропейців.

З IV по XVIII ст. н. е. з Азії українським степом 
на захід плинули нові хвилі азійських номадів, 
але вже не індоєвропейців, а монголоїдів тюрків. 
Перша тюркська орда гунів форсувала Дон 370 р. н. 
е. Після розгрому гунів римлянами та германцями в 
середині V ст. з півдня України їх витісняють тюрки 
болгари. 558 р. зі сходу приходять авари. Рештки 
болгар 670 р. були остаточно вигнані з Надазов’я 
та Надчорномор’я у Волзьку Булгарію та Західне 
Надчорномор’я хазарами. Після розгрому останніх 
київським князем Святославом 965 р. в українські 
степи зі сходу вдерлися печеніги. Останні близько 
1036 р. поступилися новим тюркським ордам 
торків та половців. У першій половині ХІІІ ст. 
кипчаків-половців підкорили монголи. Кримські 
татари, які панували на території півдня України до 
кінця XVIII ст. були уламком татаро-монгольської 
імперії Чингізидів. Останньою хвилею тюркських 
кочовиків зі сходу були калмики, які у XVII ст. 
просунулися на захід до Кубані.

Постійний напрямок руху скотарських народів 
зі сходу на захід пояснюється тим, що європейський 
степ через вищу вологість клімату являє собою 
значно краще пасовисько порівняно з сухим 
азійським. Тому в пошуках кращих пасовиськ 
для своєї худоби степові номади рухались з Азії в 
європу, а не навпаки.

Зайве нагадувати, що всі ці хвилі войовничих 
номадів зі сходу справляли потужний вплив 
на культурно-історичний процес у степовій 
та лісостеповій Україні.  Однак особливо 
перебільшувати вплив тюрків на етногенез українців 
не слід. Антропологічні дослідження свідчать, що 
монголоїдні елементи в антропології українців 
представлені значно меншою мірою, ніж елементи 
центральноукраїнського антропологічного типу 
у кримських татар. Це свідчить про давній і 
потужний вплив осілих землеробів-українців на 
тюркських скотарів Північного Надчорномор’я. 
Пояснюється це масовим виводом «ясиру» з 
України в Крим у XVI - XVIII ст., що неминуче 
вело до освоєння Криму вихідцями з материкової 
України, зокрема поширенню тут землеробства.

Традиційна агресивність кочовиків історично 
закладена в їхній економіці. Великі стада 
худоби швидко поїдають і витоптують траву, а 
тому вимагають постійної зміни пасовиськ. Це 
обумовлювало перманентні конфлікти з сусідами за 
місця випасу худоби. До того ж кочове скотарство 
настільки ефективна галузь господарства, що один 
чабан випасав стадо, яке могло прогодувати кілька 
сімей. Надлишок чоловіків при постійній загрозі 
військових сутичок перетворювався у фахових 
воїнів. Продуктивна скотарська економіка давала 
змогу кочовим суспільствам утримувати численні 
збройні сили.

Крім того, рухливий спосіб життя не дозволяв 
номадам мати постійні ремісничі і культурні 
центри, які забезпечували їх досконалою зброєю, 
предметами розкоші, продуктами землеробства 
(зерном, вином тощо). Останні є обов’язковою 
складовою раціону всіх скотарів світу. Тому 
вони вимушені тісно контактувати з осілими, як 
правило, більш розвиненими, землеробськими 
суспільствами, які забезпечували номадів 
продуктами цивілізації. Характер цих контактів 
далеко не завжди був мирним, а часто здійснювався 
у формі грабіжницьких збройних нападів 
войовничих степовиків на миролюбних землеробів, 
ремісників, торгівців. Згадайте стосунки скіфів 
з грецькими колоніями Надчорномор’я, гунів та 
аварів з європою, печенігів, половців, татаро-
монголів з Україною-Руссю, кримських татар з 
козачою Україною.

Фатальний вплив азійського степу на історичну 
долю України триває і в новітній час. Мається на 
увазі погляд російських істориків та філософів 
В.Ключевського, М.Покровського [9], Г.Федотова 
[10] та їхніх сучасних послідовників на Російську 
імперію як різновид деспотії східного типу, яка 
постала в умовах потужного впливу татаро-
монгольської держави Золотої Орди [2, с.208 - 227]. 
«Московська держава зародилася у принизливих 
умовах монгольського рабства і являє собою 
типовий приклад східного деспотизму»,  - писав 
К.Маркс.

Отже, південно-східна Україна, починаючи 
з постання тут у IV тис. до н.е. скотарства, 
розвивалася в умовах тісних культурно-історичних 
контактів з рухливими і агресивними скотарськими 
суспільствами євразійського степу. Як українські 
степи вважаються західною провінцією степової 
зони, що простяглася на 3 тис. км на схід від 
Надчорномор’я до Монголії та Китаю, так і 
скотарські суспільства півдня України слід вважати 
східною периферією євразійського світу степових 
номадів. 

Отже, маємо наукові підстави говорити про три 
культурно-історичні провінції на теренах України 
(північно-західна балтійська, південно-західна 
балканська та південно-східна степова), які здавна 
мали постійний напрям культурно-генетичних 
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зв’язків (рис. 3). Останні були детерміновані 
природно-географічними факторами, перш за все 
належністю цих регіонів до певних природних 
зон та розміщенням на географічній карті 
євразії. Судячи з археологічних матеріалів, 
напрям згаданих культурно-історичних контактів 
визначився дуже рано у первісну добу і впливає 
на історичні долі українців навіть зараз. Трьом 
культурно-історичним регіонам первісної України 
відповідають три головні геополітичні провінції 
України-Руси, козацької та сучасної України.

Таким чином, південно-західна Україна здавна 
розвивалася під сильним впливом Подунав’я 
та Балкан. Традиційні західні зв’язки північно-
західного регіону, який територіально співпадає 
з прабатьківщиною слов’ян та українців, дають 
підстави говорити про значні західні впливи 
на етногенез останніх. Більше 5 тис. років 
південно-східна провінція традиційно є східною 
периферією азійського степового світу. У пізньому 
середньовіччі останній породив у Східній європі 
кілька надцентралізованих деспотій східного типу: 
Золота Орда, Османська та Російська імперії. 
Протягом української історії вони неодноразово 
руйнували українську державність, створюючи 
передумови і для агресії на українські землі і 
західних сусідів (Польщі, Угорщини, Литви, 
Румунії).

Ці три великі культурно-історичні провінції 
Укра їни  перегукуються  з  окре сленими 
є.Маланюком трьома складовими первнями 
української культу ри: варязька мілітарність, 
антична Еллада та азійський степ [7]. Однак 
визначальну роль у формуванні української нації 
відіграли міг раційні процеси з Північно-Західної 
України на південний схід. Тут постійно точилася 
боротьба українських колоністів з войовничими 
степовиками. З послабленням натиску кочовиків 
землероби з Волині, Прикарпаття та Полісся знову 
заселяли степ. Починалося чергове українське 
відродження, якими така багата наша історія. 
Показово, що і в новітні часи південь та схід 
України залишалися теренами нищення українства, 
а північний захід - невичерпним джерелом його 
відродження.

Культурно-історичні провінції не варто 
розглядати спрощено як своєрідні коридори для 
міграцій через Україну з поза її меж. Наприклад, 
євразійська степова провінція – це яскраве 
культурно-історичне явище світової історії, яке 
саме фактично народилося разом зі скотарством в 
межах Південно-Східної України, а саме в Дніпро-
Донському межиріччі. Як зазна чалося, саме звідси 
найдавніші скотарі IV-III тис. до н.е. розселялися 
степами та лісо-степами євразії несучи свою 
індоєвропейську культуру та мову.

Зазначені провінції первісної України не були 
незмінними, знаходилися в постійному розвитку, 
змінюючись внутрішньо і територіально під 

впливом міграційних потоків із Центральної 
європи, Подунав’я чи євразійських степів. 
Міграційні потоки в Україну з поза її меж мали 
різну силу та інтенсивність. Очевидно блискавична 
експансія була більше властива кочовикам степу. 
Прибалтійські та балкано-дунайські впливи частіше 
поширювалися в ході поступової інфільтрації на 
землі сусідів, чи колонізації придатних для цього 
малозаселених земель. Значна їх частина лише 
досягала кордонів зазначених провінцій України, 
не проникаючи далеко на їхню територію.

Однак, частина міграційних потоків на 
територію України була настільки потужною, що 
охоплювала не тільки усю відповідну культурну 
провінцію, а пронизавши її виходила далеко за 
межі України на сусідні території. Так, балкано-
дунайські впливи на Україну сягали свого піку 
кілька разів. Зокрема в часи розселення людності 
Кукутені-Трипілля, фракійської експансії початку I 
тис. до н.е. (Чорнолісся), греко-римської колонізації, 
впливів Візантії та Османської експансії вони сягали 
Дніпра і навіть Лівобережжя. Глобальний масштаб 
мали численні міграції скотарських племен зі сходу 
на захід починаючи з ямників III тис. до н.е. Під 
час інтенсивної експансії скотарів степами на захід 
вплив Балкан на Україну послаблювався. Так було в 
енеоліті-бронзі під час експансії індоєвропейських 
скотарів степами у Подунав’я, на Балкани та в 
Анатолію (рис. 3). Цікаво, що в цей же час, в 
енеоліті-бронзі кордон культур центральноєвро-
пей ського кола (культури лійчастого посуду, 
кулястих амфор, шнурової кераміки, тшинецько-
комарівської) посувається на південь і проходить 
по Правобережжю приблизно по лінії Кам’янець-
Подільський, Вінниця, Канів (рис. 3). Складається 
враження своєрідних пульсацій кордонів окремих 
провінцій, які, значною мірою, зумовлені хвилями 
розселення носіїв культурних традицій.

Немає потреби подовжувати перелік 
подібних прикладів, які свідчать про складність 
функціонування окреслених культурно-історичних 
провінцій України. Воно не зводилося до 
простої зміни культурних традицій принесених 
періодичними хвилями мігрантів з поза меж 
регіону. Прийшла традиція синтезувалася з 
місцевою, породжуючи неповторний культурний 
комплекс, який у свою чергу взаємодіяв з сусідніми.

Ключову роль в синтезі різних традицій 
на території України здавна грало Середнє 
Подніпров’я, де зустрічалися міграційні потоки 
з різних культурно-історичних провінцій. 
Степовий коридор, що тягнеться лівим берегом 
Дніпра з Надазов’я аж до гирла Десни створював 
умови для просування на Середній Дніпро 
степового населення. Свідченням цього є численні 
курганні могильники степовиків на Полтавщині, 
Переяславщині, під Борисполем навпроти Києва. 
Лісостепами Правобережної України сюди 
просувалися носії балкано-дунайських традицій. 
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Зокрема в районі Перея слава Дніпро форсували 
трипільці, утворивши лукашівську групу пам’яток, 
носії чорноліських та гальштатських традицій 
(фракійці?), білогрудівці. У Середнє Подніпров’є 
з північного заходу просунулася людність 
культур кулястих амфор, шнуровики, тшинецько-
комарівської, підгірцівсько-милоградівської та 
ін. Отже, Середня Надніпрянщина з первісних 
часів була своєрідним плавильним казаном, де 
зустрічалися і взаємодіяли різні культурні традиції, 
породжуючи новий, неповторний етно-культурний 
комплекс, який з середньовіччя відомий під назвою 
українського. У ньому органічно поєднується 
спадщина трипільців, іранців, балтів, фракійців, 
тюрків, східних германців, що наклалися на 
слов’янський субстрат.
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Zaliznyak L. 
CULTURE-HISTORICAL PROCESSES IN THE 

MIDDLE DNIPRO REGION IN PRAHISTORY 
TIMES

The article devoted to problem culture-historical 
provinces on the territory of Ukraine in ancient times 
according to archeology materials. There are three 
such provinces: Baltic, Balkan and Steppe one. The 
syntheses of their traditions took place in Central 
Ukraine in the Middle Dnipro region.

Рис. 1. Культурно-історичні провінції України.
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Рис. 2. Міграційні процеси на території України у ІІІ-ІІ тис. до н.е.

Рис. 3. Міграційні потоки на території України у первісні та ранньо-історичні часи.
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УДК 902 (477) «6347»      Олександра Кротова
(м. Київ)

КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ЕПІГРАВЕТСЬКИХ 
ПАМ’ЯТОК АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКИХ СТЕПІВ

У статті систематизовано матеріали 
основних пам’яток епіграветської традиції 
азово-чорноморських степів, виділено три етапи 
їх розвитку та визначено їх належність до 
певних культур або типів пам’яток, з яких два 
(амвросіївський та янісольський) виділено вперше. 

Ви з н ач е н н я  т е х н і ко - т и п о л о г і ч н и х 
особливостей розвитку матеріальної  
культури та їх періодизація дозволяють 

простежувати такі явища як зародження та 
трансформація у часі і просторі технологічних 
традицій на певних територіях, що може пролити 
світло на такі процеси давньої історії як походження, 
міграції, контакти та взаємовпливи їх носіїв – 
окремих груп населення доби верхнього палеоліту.

У статті проаналізовано матеріали останньої 
третини доби верхнього палеоліту регіону, 
що належать до епіграветської культурно-
технологічної традиції, яка існувала в європі як 
пізній етап граветського технокомплексу від 20 до 
12 тис. р. т. [27, p. 131-132].

Для граветського технокомплексу характерна 
високорозвинена  пластинчаст а  техн іка 
розколювання каменю, яка забезпечувала отримання 
якісних, прямих пластин і мікропластин для 
виготовлення знарядь. Характерними прийомами 
їх оформлення були вертикальна ретуш, що утинала 
край пластини та техніка різцевого сколу [1, c. 150].

Розглядаються пам’ятки, розташовані в 
межах сучасної степової зони поміж нижніми 
течіями річок Дунай і Дністер на заході і Дон – 
на сході. Тут можна виділити декілька основних 
районів концентрації пам’яток доби верхнього 
палеоліту, що відрізняються один від одного 
певною ландшафтною специфікою: 1) Басейн 
середньої течії Сіверського Дінця; 2) Північне 
Надазов’я; 3) Район Дніпрових порогів, Нижнє 
Придніпров’я і Присивашшя; 4) Північно-Західне 
Надчорномор’я (рис. 1).

Із 29 основних епіграветських пам’яток 
степової зони, частина яких стратифікована і 
багатошарова, сімнадцять мають абсолютні дати. 

Матеріали їх представлені виразними комплексами 
знахідок, перш за все, кам’яного інвентарю, 
що дозволяє визначити хронологію пам’яток та 
періодизацію культурно-технологічних явищ, 
властивих степовій зоні протягом останньої 
третини доби верхнього палеоліту.

Епіграветські пам’ятки можна розподілити на 
три хронологічні групи (табл. 1).

Першу хронологічну групу  складають 
пам’ятки, які датуються у межах 19-18 тис. р. т. 
– Амвросіївський комплекс, Анетівка ІІ, Велика 
Акаржа та Нововолодимирівка ІІ [11; 24; 2; 19; 
18]. Вони належать до раннього етапу розвитку 
епіграветської традиції в регіоні, який відповідає 
кінцю максимального похолодання останнього 
валдайського льодовиків’я. Хоча не виключено, що 
їх існування співпадає з теплим епізодом Ложері 
європейської схеми.

Другу хронологічну групу складають пам’ятки, 
які датуються у межах 17-14 тис. р. т. – Минівський 
Яр, Говоруха, Кам’яна Балка ІІ (нижній і другий, 
основний шари), Федорівка (нижній шар), 
Дмитрівка, Ворона ІІІ (верхній шар) [12; 9; 13; 17; 
15]. Можливо, їхнє існування співпадає з теплим 
епізодом Ляско європейської схеми.

Третю хронологічну групу  складають 
пам’ятки, які датуються періодом від 14 до 12 тис. 
р. т.: Кам’яні Балки І, ІІ (верхній шар), ІІІ мис [13], 
Федорівка (верхній шар), Янісоль [9], Юр’ївка [6], 
Українка I [8], Каштаєва Балка [14], Солоне Озеро 
ІХ, VI [18], Кайстрові Балки IV, VI, Підпоріжний 
[21; 16], Івашково VI, Серединний Горб, Червона 
Гребля [22], Висла Балка, Синичине і Кам’янка та 
Рогалик VIІ [7; 23; 4]. Очевидно, вони існували 
в період нестабільних природних умов пізнього 
льодовиків’я.

Серед епіграветських пам’яток степової зони 
виділяються кілька локальних груп, комплекси 
крем’яного інвентарю яких відрізняються певною 
специфікою, перш за все, типами мікролітів, що 
дозволяє, по-перше, виділити окремі специфічні 
типи пам’яток епіграветської традиції регіону та, 
по-друге, визначити зв’язок окремих пам’яток з 
уже відомими культурами.
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Амвросіївський тип пам’яток з амвросіївськими 
мікровістрями включає Амвросіївку (рис. 2, 18-30) 
і Нововолодимирівку ІІ (рис. 2, 1-17). Він існував 
у Північному Надазов’ї на першому етапі в кінці 
максимуму валдайського похолодання.

Можливо, синхронні пам’яткам Амвросіїв-
ського типу Анетівку ІІ (з різноманітними типами 
мікролітів) і Велику Акаржу (з мікроплатівками 
акаржанського типу) [2; 24; 25; 19; 11; 20] Північно-
Західного Надчорномор’я також варто вважати 
окремими типами пам’яток.

Епіграветська традиція у Північно-Східному 
Надазов’ї представлена однокультурними 
комплексами кам’янобалківської групи пам’яток 
та двошарової стоянки Федорівка, які датуються 
пізньольодовиків’ям. Характерні типи мікролітів 
– граветоїдні вістря, прямокутники, трикутники 
[3; 9; 13].

У комплексах низки пам’яток Північного 
Надазов’я (Каштаєва балка), Надпоріжжя 
(Кайстрова балка ІV, VI) і Нижнього Подніпров’я 
(Солоне Озеро ІХ), а також басейну Сіверського 
Дінця (Рогалик VII) [21, с. 88-99; 16; 18, с. 62-76; 
4, c. 305-306] помітні деякі риси, характерні для 
кам’янобалківської культури. Не виключено, що 
таку подібність можна розцінювати як результат 
певного впливу традицій цієї культури на 
формування епіграветської культурно-технічної 
традиції на території від Нижнього Подоння до 
Подніпров’я.

Останнім часом М.П.  Оленковський 
неодноразово висловлював, як на мій погляд, 
не досить обгрунтовану думку про існування 
північно-приазовської культури, в яку він об’єднує, 
окрім обох шарів Федорівки, ще кілька не досить 
стратифікованих стоянок і місцезнаходжень 
Надазов’я і Надпоріжжя [18, с. 146].

Дещо пізніше, можливо, синхронно з пізніми 
кам’янобалківськими пам’ятками з’являються 
епіграветські комплекси типу Янісолі, що 
включають, окрім епонімної пам’ятки, Дмитрівку 
та Солоне Озеро VI [17, с. 89-118; 18, с. 48-62] і 
які мають деяке оріньякоїдне «забарвлення» [10, c. 
32]. Специфіку їх у рамках епіграветської традиції 
Північного Надазов’я складає наявність вістер та 
мікровістер янісольського типу, які за формою 
нагадують ромби [9, c. 60] (рис. 2, 31-57).

Відмічену мною у свій час певну тотожність 
комплексів Янісолі та Дмитрівки [28, р. 230-231] в 
тій чи іншій мірі підтримали інші дослідники [5; 4]. 

Звичайно, тотожність цих комплексів не абсолютна, 
що, можливо, пояснюється як хронологічними 
так і функціонально-планіграфічними відмінами 
між цими пам’ятками, які ще потребують більш 
детального аналізу. М.П. Оленковський відносить 
Дмитрівку до виділеної ним нижньодніпровської 
пізньограветської культури разом зі стоянками 
Ворона ІІІ (верхній шар), Осокорівка І (гор. 
Vа), місцезнаходженнями Любимівка ІІІ та 
Підпоріжний ІІ [18, с. 145].

Комплекси пам’яток Минівський Яр і Говоруха 
та, можливо, Висла Балка, Синичине і Кам’янка, 
розташованих у середній течії басейну Сіверського 
Дінця – епіграветські без оріньяцьких елементів. За 
типологічним складом крем’яного інвентарю вони 
знаходять аналогії в епіграветських комплексах 
пам’яток центру Східноєвропейської рівнини – 
Мізин, Борщево І, Супонєво [9, c. 54-60; 10, c. 32].

Отже, аналіз матеріалів основних пам’яток 
останньої третини доби верхнього палеоліту 
регіону (19-12 тис. р. т.) дозволяє виділити три 
етапи їх розвитку та визначити їх належність до 
епіграветської культурно-технологічної традиції, а 
в її межах – до певних культур або типів пам’яток, 
з яких два виділено вперше.

Обидва виділені типи пам’яток існували у 
Північному Надазов’ї, амвросіївський тип – на 
першому етапі в кінці максимуму валдайського 
похолодання, янісольський тип – на третьому етапі 
в умовах кліматичних коливань пізньольодовиків’я. 
На цій території протягом другого та частково, 
третього етапів від 16 до 13 тис. р. т. домінували 
традиції кам’янобалківської культури. Для них 
було характерне певне “оріньякоїдне” забарвлення.

Для середньої течії басейну Сіверського 
Дінця були характерні зв’язки з центром 
Східноєвропейської рівнини (за винятком 
Рогалика VII). На цій території граветоїдна 
традиція (без оріньяцьких рис) протягом 
пізньольодовиків’я, очевидно, розвивалася як 
складова східнограветської та східноепіграветської 
традицій центру Східноєвропейської рівнини, перш 
за все, під впливом мізинської культури.

 Для Північного Надазов’я можливі зв’язки з 
Кавказом, а Північно-Західного Надчорномор’я – з 
територією Молдови і Середнього Подністров’я.
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Рис. 1. Карта основних епіграветських пам’яток азово-чорноморських степів: 1 - Велика Акаржа; 
2 - Івашково VI; 3 - Серединний Горб; 4 - Червона Гребля; 5 - Анетівка ІІ; 6 - Ворона ІІІ; 7-8 - Кайстрова 
Балка IV,VI; 9 - Підпоріжний ІІ; 10 - Дмитрівка; 11 - Нововолодимирівка ІІ; 12-13 - Солоне Озеро VI, IX; 
14 - Каштаєва Балка; 15 – Юр’ївка; 16 - Федорівка; 17 - Янісоль; 18 - Українка І; 19 - Амвросіївка; 20-22 – 
Кам’яна Балка І-ІІІ; 23 - Минівський Яр; 24 – Висла Балка; 25-28 – Рогалик VII, VI, X, XIII; 29 – Говоруха.
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into 3 chronological stages and several types of sites. 
The type of Amvrosievka site and type of Janisol’ site 
are divided for the first time.
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Рис. 2. Крем’яний інвентар Амвросіївського (1-30) та янісольського (31-57) типів 
пам’яток. Комплекси: Нововолодимирівки ІІ (1-17 - за матеріалами Оленковського); 
Амвросіївської стоянки (18-30 – за Кротовою, 2008); Солоного Озера VI (31-34 – за 

Оленковським, 2000); Дмитрівки (35-43 – за матеріалами Оленковського); Янісолі (44-
57 - за Кротовою, 1986).
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У статті проаналізовано критерії, за 
якими здійснювалася культурна атрибуція 
пізньопалеолітичних пам’яток Середнього 
Подніпров’я. Прослідковано зміни в підходах 
досл ідник і в :  загальна  характеристика 
кам’яного інвентарю, типологічний, типолого-
статистичний, техніко-типологічний аналіз. 
Останні два підходи використовуються паралельно 
і сьогодні.

Проблема історико-культурного поділу 
пізнього палеоліту Східної європи є однією 
з ключових у сучасному палеолітознавстві. 

Серед найменш вивчених її аспектів можна назвати 
визначення критеріїв групування пам’яток. На 
цьому етапі дослідження відбувається перехід від 
конкретного матеріалу до теоретичних побудов 
– підґрунтя для реконструкцій та узагальнень. 
Однак проблема критеріїв залишається відкритою і 
сьогодні. Та пошуки нових рішень починаються не 
з чистого аркушу, а з ретельного аналізу наукового 
надбання попередників. Це дає можливість пізнати 
логіку розвитку науки, виділити її закономірності та 
особливості. А це, в свою чергу, вимагає вивчення 
історіографії даної проблеми окремо для кожного 
регіону поширення пізньопалеолітичних пам’яток 
Східної європи з подальшими порівнянням 
отриманих висновків. Одним з таких регіонів 
є Середнє Подніпров’я, до якого відносять як 
безпосередньо розташовані на цій території 
пам’ятки, так і стоянки басейну Десни. Зважаючи 
на обмеження обсягу, у статті буде розглянуто 
критерії, які використовували радянські та 
сучасні українські й російські дослідники з 
1960-х років по сьогодення для культурної 
атрибуції лише подніпровських пам’яток.

Щодо вивчення історіографії проблеми, то в 
статті Д.О. Вєтрова головний акцент зроблено на 
історії польових досліджень пізнього палеоліту 
Середнього Подніпров’я [5, с. 19–30]. Історико-
культурний поділ пізнього палеоліту цієї території 
в радянській та сучасній археології було розглянуто 
автором [13, с. 5–10]. Що стосується критеріїв 

УДК 930.1:903’12(4-11)            Сергій Палієнко
(м. Київ)

КРИТЕРІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ АТРИБУЦІЇ
ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я  

(60-ТІ РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

культурної атрибуції пізньопалеолітичних 
пам’яток, то історіографічний аспект цієї проблеми 
досліджували лише побіжно М.І. Гладких [7, с. 137 
– 138], С.М. Лісіцин [9, с. 83–84], Д.Ю. Нужний 
[10, с. 57–61]. Цієї теми торкався й автор, проте ще 
на початку наукового шляху – у студентські роки 
[12, с. 39–44]. Отже, спеціальні історіографічні 
дослідження з проблеми критерії культурної 
атрибуції фактично відсутні. Тому дана публікація 
ставить собі за мету частково заповнити цю лакуну.

У середині 1960-х рр. пізньопалеолітичні 
пам’ятки Середнього Подніпров’я розглядають 
П.І. Борисковський і М.Д. Праслов. Вони 
відносять журавку, Кирилівську, Добранічівську, 
Гінцівську, Фастівську стоянки до північної групи 
за територіальним принципом. Дослідники у 
загальних рисах описують крем’яний інвентар 
пам’яток, фауністичні рештки та залишки 
жител, указавши на значну їх подібність. При 
цьому такі характеристики кам’яних знарядь як 
„ознаки геометризації”, „мініатюрний вигляд”, 
використовуються в якості хронологічного 
покажчика. Тому П.І. Борисковський і М.Д. Праслов 
дійшли висновку, щодо неможливості виділення 
специфічних рис культури даних стоянок, які 
б відрізняли їх від інших пізньопалеолітичних 
пам’яток Східноєвропейської рівнини. єдине, на 
що дослідники звертають увагу – на відсутність 
на цій території пам’яток із солютрейською 
технікою обробки кременю та з пережитковими 
мустьєрськими елементам [4, с. 9–10].

У цей час І.Г. Шовкопляс об’єднує, з одного 
боку, Кирилівську (нижній шар) і синхронні 
їй ранньомадленські деснянські пам’ятки, з 
іншого – середньо- та пізньомадленські Гінці, 
Добранічівку, Довгінічі, Фастівську стоянку й 
одночасні деснянські пам’ятки в єдиний локальний 
варіант мадленської культури Східної європи, 
який називає мізинською. Дослідник указує, що 
відмінності між пам’ятками мають не історико-
культурний, а хронологічний характер. Кам’яний 
інвентар другої групи стоянок є подальшим 
розвитком інвентарю першої, що тривав у напрямку 
зменшення розмірів знарядь тих самих форм. На 
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усіх цих пам’ятках, і ранніх, і пізніх присутні 
специфічні інструменти – крупні ріжучі вістря.

Пам’ятки мізинської культури, разом з 
більш ранніми деснянськими та дніпровськими 
пам’ятками складають єдину середньодніпровську 
етнокультурну область. Спільними для більшості 
цих стоянок є характер житлобудівництва та 
планування поселення, знахідки прикрас та 
витворів мистецтва, виробів і знарядь з кістки. 
Щодо рис подібності кам’яного інвентарю, то на 
багатьох пам’ятках наявні однакові типи деяких 
категорій знарядь [16, с. 300–302].

У 1970-ті рр. М.І. Гладких спеціально розглядає 
критерії, за якими можна віднести пам’ятки до однієї 
археологічної культури. Практичну апробацію 
власної концепції, дослідник здійснив саме на 
матеріалах стоянок Середнього Подніпров’я. 
На його думку, колекція кам’яних виробів з 
однієї пам’ятки є конкретним виразом певного 
культурного явища пізнього палеоліту, а типолого-
статистичне порівняння її двох господарсько-
побутових комплексів можна вважати адекватним 
співставленню двох відокремлених однокультурних 
пам’яток. На матеріалах Добранічівки М.І. Гладких 
порівняв техніку первинного розщеплення та 
вторинної обробки для комплексів загалом і 
окремо для кожної категорії виробів, використавши 
методи Д. Брейнерда і В. Робінсона [6, с. 15–21]. 
Отримані значення індексів подібності для 
виробів з вторинною обробкою та нуклеусів з 
двох комплексів однієї пам’ятки він порівняв з 
індексами, отриманими при зіставленні декількох 
середньодніпровських пам’яток. У результаті від 
дійшов висновку про однокультурність Межиричів 
і Добранічівки та інокультурність Мізину [7, 
с. 142].

Здійснюючи на початку 1980-х рр. огляд 
палеоліту Київського Подніпров’я, А.І. Шевченко та 
І.Г. Шовкопляс звертаються і до проблеми історико-
культурного поділу пізнього палеоліту регіону. 
Дослідники зазначають, що пізньопалеолітичні 
пам’ятки цієї території, разом із стоянками, які 
розташовані на Десні, Судості, Сожі та Прип’яті 
утворюють Середньодніпровську етнокультурну 
(історико-культурну) область, у середині якої 
можна виділити локально-хронологічні культури. 
До однієї з таких культур належать Межиричі, 
Добранічівка та Гінці. Щодо критеріїв, за якими 
здійснювалося групування пам’яток, то дослідники 
вказують на подібність кам’яного та кістяного 
інвентарю, виробів мистецтва. Зокрема, для 
крем’яних виробів – це наявність і переважання 
певних типів знарядь [15, с. 21, 25–26].

У відповідному розділі „Палеоліту СРСР”, 
написаному О.М. Рогачовим і М.В. Аніковичем, 

р о з гл я д а ю т ь с я  і  с е р е д н ь од н і п р о в с ь к і 
пізньопалеолітичні пам’ятки. Проте дослідники 
зазначають, що через неповну публікацію матеріалів 
культурна атрибуція пам’яток ускладнена. 
Вони подають характеристику кам’яного та 
кістяного інвентарю деснянських стоянок, а 
також Радомишлю, Добранічівки та Межиричів, 
посилаючись на публікації І.Г. Шовкопляса та 
М.І. Гладких. Розглянувши техніку первинного 
розколювання, вторинної обробки та основні типи 
кожної категорії знарядь, О.М. Рогачов і М.В. 
Анікович загалом підтримують висновки М.І. 
Гладких щодо наявності двох явищ – межирицько-
добранічівської культури та інокультурної 
мізинської стоянки, проте зазначають, що для 
остаточної верифікації висновків необхідна більш 
повна публікація матеріалів цих пам’яток [14, с. 
198–202].

З.О. Абрамова у другій половині 1990-х рр. 
порівняла кам’яний інвентар пізньопалеолітичних 
стоянок Дніпра та Десни. Проте дослідниця 
зазначила, що не мала змоги особисто обробити 
матеріали за власною системою, тому вимушена 
була користуватися публікаціями.  Щодо 
середньодніпровських пам’яток, то вона подає 
опис, який здійснили попередні дослідники цих 
стоянок, погоджуючись з висновками М.І. Гладких 
про однокультурність Межиричів, Добранічівки та, 
можливо, Гінців [1, с. 81, 100–106].

У другій половині 1990-х рр. у пострадянському 
палеолітознавстві розпочалася дискусія щодо 
східнограветійської проблематики. М.В. Анікович 
запропонував концепцію Дніпро-Донської історико-
культурної області мисливців на мамонтів. 
Атрибуція пам’яток здійснювалася ним на трьох 
рівнях: віднесення до археологічної культури, 
технокомплексу та історико-культурної області. 
Дослідник навів чіткі визначення кожної дефініції, 
охарактеризувавши оріньякоїдний та граветоїдний 
технокомплекси на рівні ознак кам’яного інвентарю.

Пам’ятки пізнього палеоліту Середнього 
Подніпров’я М.В. Анікович розглядає в межах 
другого етапу розвитку Дніпро-Донецької історико-
культурної області (19 – 12 тис. р.т.). Він указує 
загальні риси археологічних культур цього етапу, що 
проявляються в особливостях житлобудівництва, 
планування поселень, витворів мистецтва, 
типологічному „збідненні” індустрій [2, с. 57–58]. 
Щодо Межиричів і Добранічівки, то дослідник 
висуває гіпотезу, що межирицько-добранічівська 
культура є подальшим розвитком мізинської. Адже 
він інтерпретує матеріали цих пам’яток як свідчення 
подальшого розвитку мізинської індустрії в бік 
спрощення та типологічного „збіднення” набору 
знарядь. М.В. Анікович розглядає типи кожної 
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категорії, відмічає переважаючі, їх характерні риси 
та наводить зміни, які, на його думку відбулися, 
вказавши також на особливості витворів мистецтва 
з цих пам’яток [2, с. 61–62].

Згодом Г.В. Григор’єва заперечила правомірність 
об’єднання Середнього Подніпров’я та Середнього 
Подоння в єдину історико-культурну область. 
Адже, на її думку, ці два верхньопалеолітичні 
центри, що знаходяться в близьких екологічних 
умовах, відрізняються шляхами розвитку та 
матеріальною культурою. Межирічі, Добранічівку, 
Кирилівську стоянку вона відносить до третього 
періоду заселення (16 – 12 тис. р.т.), проте 
детально їх кам’яний інвентар не аналізує. 
Дослідниця наводить загальні риси, притаманні 
подніпровським і деснянським пам’яткам, зокрема, 
наявність та переважання певних типів знарядь, 
особливості витворів мистецтва та обробки кістки 
[8, с. 66].

М.В. Анікович згодом спростував основні 
аргументи Г.В. Григор’євої, указавши на допущені 
дослідницею методологічні огріхи [3, с. 503].

А н а л і з у ю ч и  к а м ’ я н у  і н д у с т р і ю 
пізньопалеолітичних стоянок Понесення, С.М. 
Лісіцин запропонував звернути увагу не на 
типологію, а на морфологію кам’яних виробів. 
Адже, на його думку, зовнішня стандартизованість 
первинної та вторинної обробки може містити 
в собі особливості, які рідко описуються в 
типологічних побудовах [9, с. 86].

Дослідивши кам’яний інвентар Мізинської, 
Супонєвської, Юдіновської та єлісеєвицької 
с тоянок ,  С .М .  Л іс іци н  п ор ів н ює  ї х  і з 
пізньопалеолітичними пам’ятками Подесення та 
Подніпров’я. У результаті він відніс Межиричі, 
Добранічівку та Гінці до другої хронологічної 
групи (15/14 – 14/13 тис. р.т.), навівши конкретні 
морфологічні та типологічні особливості кам’яного 
інвентарю [9, с. 119].

У цей час над проблемами епігравету України 
працює й М.П. Оленковський. Дослідник включає 
до, виділеної ним і віднесеної до східного 
епігравету, межирицької культури подніпровські 
пам’ятки: Межиричі, Фастів, Добранічівку, 
Гінці, Семенівку І–ІІІ та деякі інші. У якості 
критеріїв культурної атрибуції він використовує 
відсоткове співвідношення типів основних 
категорій знарядь. Наприклад, він зазначає: „Серед 
виробів з притупленим краєм значно переважають 
пластинки та мікропластинки (біля 80%), значно 
їм поступаються вістря та мікровістря. Серед 
вістрів та мікровістрів тільки одну п’яту частину 
складають граветоїдні з прямою спинкою, інші – це 
знаряддя з випуклою спинкою або навскісні.” [11, 
c. 147]. Подібним чином у публікації описуються 

й інші категорії кам’яних виробів.
На початку 2000-х рр. культурну специфіку 

середньодніпровських пізньопалеолітичних 
пам’яток досліджує Д.Ю. Нужний. Він дає загальну 
характеристику кам’яного інвентарю епіграветських 
пам’яток, а також детально зупиняється на 
середньодніпровських стоянках: Межиричі, 
Добранічівка, Гінці, Фастів, Семенівка I-III, 
Велика Бугаївка. У публікації дається опис техніки 
первинного розколювання та вторинної обробки, 
наводяться провідні типи найбільш поширених 
категорій виробів, розглядається залежність 
основних типолого-статистичних і технологічних 
показників від сезонної та господарської специфіки 
кожної середньодніпровської пам’ятки.

У результаті дослідження Д.Ю. Нужний 
дійшов висновку про пряму залежність деяких 
показників (індексу платівчатості, відсотку 
мікролітів, співвідношення між скребачками і 
різцями) від функціонального типу поселення. 
Проте деякі показники, здебільшого пов’язані з 
технологією (співвідношення знарядь виготовлених 
на платівках і відщепах, відсоток багатолезових 
різців і домінування серед них бокових типів 
тощо), характеризувалися досить високим рівнем 
стабільності, навіть на різнофункціональних 
поселень, за винятком “kill-site”. Тоді як типолого-
статистичний склад мікролітичних комплексів 
цих пам’яток і їх технологічні особливості 
продемонстрували значні розбіжності незалежно 
від функціонального типу поселень [10, с. 73–77].

Згодом Д.Ю. Нужний вивчає технологічну 
варіабельність епіграветських пам’яток Середнього 
Подніпров’я, де, крім безпосередньо подніпровських 
стоянок, розглядається пізній палеоліт Подесення 
та Овруцького кряжу. Межиричі, Добранічівка, 
Гінці, Фастів, Семенівка І–ІІІ віднесені ним до 
межирицького типу індустрії. Дослідник наводить 
особливості техніки первинного розщеплення, 
вторинної обробки, а також основні категорії 
виробів і їх відсоткове співвідношення, звертаючи 
увагу на мікролітичний набір знарядь [17, с. 
104–116]. Щодо подніпровських пам’яток Д.Ю. 
Нужний повторює основні положення, викладені 
в розглянутій вище публікації 2002 р.

Отже, можна констатувати, що в першій 
половині  1960-х  рр .  кам’яний інвентар 
середньодніпровських пам’яток розглядався 
лише в загальних рисах (П.І. Борисковський, М.Д. 
Праслов), тому відмінності між пам’ятками цієї та 
інших територій були знівельовані, що пояснюється 
відлунням стадіальної концепції. Проте в цей 
час І.Г. Шовкопляс створює регіональну схему 
розвитку пізнього палеоліту, виділивши мізинську 
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локальну культуру. Критеріями слугували спільні 
типи кам’яного інвентарю, виокремлені на основі 
типологічного аналізу, а також подібність інших 
категорій матеріалу: виробів з кістки, витворів 
мистецтва, домобудівництва. Ці самі критерії 
застосовано і для виділення історико-культурної 
області.

У 1970-ті рр., виходячи з історичного контексту, 
М.І. Гладких обґрунтував критерії виділення 
археологічної культури. Застосувавши техніко-
типологічний аналіз, він визначив індекси 
подібності для кожної категорії виробів та 
інвентарю пам’ятки в цілому. Крім типології також 
розглядалася техніка первинного розщеплення та 
вторинної обробки.

У 1980-ті – першій половині 1990-х рр. 
інтерес дослідників до пізньопалеолітичних 
пам’яток регіону суттєво зменшується – наявні 
тільки декілька загальних робіт, що ґрунтуються 
на результатах попередників. Це пояснюється 
наявністю регіональної схеми історико-культурного 
поділу середньодніпровського палеоліту, 
побудованої на основі концепції локальних 
археологічних культур, і неповною публікацією 
матеріалів, що ускладнювало роботу російських 
дослідників.

У другій половині 1990-х – 2000-ні рр. інтерес 
науковців до пізнього палеоліту регіону знову 
зростає. Вони намагаються пов’язати схему історико-
культурного поділу пізнього палеоліту Середнього 
Подніпров’я з граветійською проблематикою. Однак 
методологічне обґрунтування технокомплексного 
підходу наявне тільки в роботах М.В. Аніковича. 
Спроба техніко-морфологічного аналізу 
кам’яного інвентарю, здійснена С.М. Лісіциним, 
стосувалася безпосередньо деснянських пам’яток, 
подніпровських він торкався тільки у загальних 
рисах. Інші дослідники майже всі одиниці історико-
культурного поділу виділяли за тими самими 
критеріями, що й попередники – за відсотковим 
співвідношенням основних категорій кам’яних 
виробів. І хоча Д.Ю. Нужний наголошує на 
пріоритеті технологічних показників, проте до 
межирицького типу індустрії він відносить ті ж 
самі пам’ятки, що й М.П. Оленковський, якого 
критикує за використання статистичних критеріїв. 
При цьому всі спроби історико-культурної атрибуції 
пізньопалеолітичних пам’яток Середнього 
Подніпров’я в цей період ще раз підтвердили 
концепцію М.І. Гладких, висунуту в 1970-ті рр., 
щодо віднесення Межиричів, Добранічівки та 
Гінців до єдиного культурного явища.

Зіставлення критеріїв культурної атрибуції 
пізньопалеолітичних пам’яток Середнього 
Подніпров’я та Подесення дозволить виокремити 

більш загальні особливості та закономірності 
й розглянути проблему критеріїв у контексті 
парадигм історико-культурного поділу.
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Paliienko S.
CRITERIA FOR CULTURAL ATTRIBUTION 

OF UPPER PALEOLITHIC SITES IN THE MIDDLE 
DNIPRO AREA

The article deals with analyze of criteria for 
cultural attribution of Upper Paleolithic sites in the 
Middle Dnepr region. There are retraced changes 
in researchers’ approaches: general consideration 
of stone artifacts, typological, typology-statistical, 
techno-typological analyzes. The last two approaches 
are used simultaneously nowadays.
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Долинно-терасовий комплекс середнього 
Дніпра та його приток в своїй будові зберіг сліди 
грандіозних повеней, що сталися в голоценовий 
період. Їх періодичне повторення ускладнювало 
проживання первісної людини на цих теренах. 
У післяльодовиковій історії середнього Дніпра 
виділяються дві фази катастрофічних повеней. 
Перша фаза відноситься до періоду 12-11 тис. 
років до н.е., друга – до періоду 5-6 тис. років до н.е. 

В історії голоценового етапу історії Дніпра 
виділяються дві фази катастрофічних 
 повеней на його лівих притоках. 

Перша фаза пов’язана з таненням валдайського 
льодовика і відноситься до інтервалу 12-11 тис. 
р. до н.е. Результати досліджень ушкоджень 
палеолітичних поселень Брянщини в долині Десни, 
а також результати аналізу часових інтервалів 
катастрофічних повеней у європі дали підстави 
А.Чубуру назвати цей період «Потопом» [1]. З 
його висновками добре узгоджуються результати 
визначення часу катастрофічних повеней на Десні, 
Сеймі та Прип’яті, отримані автором у 2008-09 рр. 
Так, за даними датувань методом С14 похованого 
ґрунту з місця прориву решток Прип’ятського 
польодовикового озера, потік стався після 11370±90 
р.т. [2]. На Десні потужний потік мав місце 
11700±180 р.т. і на Сеймі – 10930±160 р.т. Останні 
дві дати були отримані за результатами досліджень 
молюсків Viva Parus. 

Дослідження зміни водності річок лівобережжя 
в голоцені [3], які базувалися на порівнянні ширини 
сучасного русла та його водності з розмірами 
палеорусел, які знаходяться на сучасній заплаві, 
показали, що танення пасивного льодового 
покриву Валдайського періоду формувало 
потоки, водність яких у сотні разів перевищувала 
сучасну. Це явище було притаманне усім без 
винятку річкам лівобережжя. На рис. 1 вміщені 
приклади, з яких видно, що у той період ширина 
Сули біля с. Андріяшівка досягала 600 м, при 
сучасній ширині русла 20-30 м. На Говтві біля с. 
Михнівка ширина палеорусла становила 400 м, при 
сучасній його ширині – 10 м. На Хоролі ширина 
палеорусла також приблизно дорівнювала 400 м. 

З порівняння сучасних витрат води з розмірами 
русел річок України можна сказати, що палеорусла 
формувалися потоками водність яких відповідає 
сучасній водності Дніпра на кордоні з Білоруссю, 
Прип’яті або Десни. Механізм виникнення такої 
водності був викладений в публікаціях [3, 4].

Наразі важко сказати, чи катастрофічні 
повені цілком припинилися у повалдайський 
час, чи вони поступово вщухали, повторюючись 
з певною періодичністю й надалі. Аналіз карт 
розселення в період 10300-8500 р.т. [макет 
Історичного атласу України, Ю. Лоза], показує, що 
тоді долина Дніпра була досить щільно заселена, 
але в інтервалі 8500-7500 р.т. кількість поселень 
різко зменшилася. Далі заселеність долини 
Дніпра поступово збільшується. Сьогодні, без 
проведення цілеспрямованих досліджень важко 
сказати наскільки таке зменшення заселеності 
було зумовлене катастрофічними повенями. 
Якщо повені того періоду були менш потужними 
за попередні, то їх потоки вкладалися у раніше 
сформовані широкі долини та русла, не залишаючи 
по собі помітних слідів і мали мінімальні наслідки 
для населення. Але присутність у долинах річок 
слідів тільки однієї сильної повені не означає, що 
їй не передували більш слабкі потоки, оскільки їх 
сліди могли буди майже повністю стерті.

Цей період катастроф мав великий вплив 
на розселення, з карт того періоду видно, що 
Прип’ятське Полісся було вже досить щільно 
заселеним, а басейн середнього Дніпра залишався 
вільним. Можливо, що його фактичне заселення 
було вищим, але наступні потужні повені 
поховали сліди поселень. Про те, що останнє 
припущення є цілком ймовірним свідчать останні 
знахідки полтавських археологів перевідкладених 
артефактів в руслі Удаю біля с. Мала Круча 
[усне повідомлення О. Супруненка та І. Головка, 
2009]. Якщо говорити про Дніпро в цілому, то 
про масштабність руйнувань катастрофічними 
повенями його долини свідчать археологічні та 
палеонтологічні знахідки в котлованах ГЕС, вік 
яких лежить в інтервалі від неогену до голоцену 
[5, 6]. На жаль, в часи будівництва дніпровських 
ГЕС методи визначення абсолютного віку були 
ще на стадії становлення і тому ми маємо тільки 
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одне таке визначення по деревині дуба з котловану 
Канівської ГЕС. Його вік становить 12000 років [7], 
що повністю узгоджується з часом «Потопу» [1].

Наступний етап катастроф відноситься до 
періоду 6000-5000 р.т. Він начебто не відбився в 
структурі розселення, але не виключено, що став 
причиною з якої трипільці не колонізували лівий 
берег Дніпра, де їх поселення були розміщені 
вузькою смугою від Десни до гирла Трубежу [8]. 
Аналогічність ландшафтних умов Лівобережжя 
та Правобережжя виключають фізико-географічні 
чинники з переліку причин, що перешкодили 
поширенню Трипільської культури. Виключається 
також і фактор зайнятості Лівобережжя людністю 
інших культур. Наведені далі дані досліджень 
катастрофічних повеней того періоду, вказують, 
що вони були менш потужними за повені початку 
голоценового часу, але їх широка географія могла 
стримувати колонізацію Лівобережжя.

Потоки другої фази були менш потужними, 
вони у більшості випадків вкладалися в долини 
і русла з попереднього етапу. За час, що минув 
після першого циклу катастроф, будова долин 
набула завершеності і тому нові потоки частково 
порушили їх гармонічність і залишили по собі 
достатньо помітні сліди. Головну роль у цьому 
зіграв такий гідрологічний показник як пропускна 
здатність русла. Часом потоки не вміщалися в 
русла і вони виплеснулися в долини, які на той 
час вже були заселені. Найбільш переконливим 
прикладом впливу потоків того періоду на 
ландшафти та заселення є пониззя Ворскли. Цей 
приклад наводився раніше [9], але враховуючи 
його презентабельність,  яку забезпечила 
комплексна обробка археологічних, геологічних, 
геоморфологічних та гідрологічних матеріалів є 
доцільним продовжити розгляд цим прикладом.

На Ворсклі комплексні дослідження торкнулися 
місць розміщення неолітичних стоянок на відрізку 
між Старими Санжарами, Новими Санжарами 
та Біликами [10]. Ще у 80-х рр. ХХ ст. тут було 
відкрито більше десяти неолітичних стоянок, 
вік існування яких обмежувався 5-3 тис. до н.е. 
Обстеження місця колишнього розкопу неолітичної 
стоянки на лівому березі Ворскли в містечку Нові 
Санжари (дитячий табір «Фонтан») показало, що 
у березі річки знизу вгору відслонюються: 1 – 
алювіальна товща (2-3 м); 2 – викопний ґрунт (0,3 
м) з добре збереженими рештками рослин, кістками 
тварин, гілками та стовбурами дубів, що звисають 
до русла (рис. 2); 3 – різнозернистий пісок, частково 
перероблений еоловими процесами (2-4 м).

До цього викопного ґрунту прив’язані 
усі неолітичні стоянки пониззя Ворскли. За 
даними геологічного [11] та геоморфологічного 

картографування [12], сучасна денна поверхня 
віднесена до першої надзаплавної тераси 
верхньочетвертинного віку. Факт наявності 
похованих поверхонь зафіксований лише на 
геоморфологічній карті в «Атласі природних умов 
…» [13]. Сучасна поверхня О. Мариничем була 
ідентифікована як верхньочетвертинна тераса, що 
перекриває більш давні геоморфологічні рівні. 
З деяких геолого-геоморфологічних побудов 
М. Веклича [14] також видно, що він знав про 
існування викопних ґрунтів, але відносив їх до 
більш давніх ніж сучасна поверхня утворень.

З цього випливає, що вік тераси повинен 
перевищувати 10 тис. р. і сягати 20-25 тис. р., а 
викопний ґрунт має бути ще давнішим. Але, такий 
їх вік заперечується археологічними знахідками, 
у відповідності до яких час існування викопного 
ґрунту обмежений 3 тис. до н. е. Одночасно ця дата 
є часом постання верхньої піщаної товщі. Оскільки 
археологічні відкриття були зроблені дещо пізніше 
виходу друком перелічених карт, то є зрозумілим, 
що їх автори не змогли правильно визначити вікові 
співвідношення. 

Радіовуглецевий аналіз гілки мореного дуба, 
взятої з товщі викопного ґрунту, показав, що її 
консервація відбулася 4930±90 років тому. Ця дата 
ідеально співпадає з визначеннями кінця періоду 
існування неолітичних поселень. Виходячи з 
того, що усі неолітичні стоянки цього відрізку 
долин Ворскли та Тагамлика припинили своє 
існування 3 тис. років до н. е. [10], а також те, 
що звалити та миттєво законсервувати дуби і 
відкласти поверх ґрунту триметровий шар піску 
міг тільки потік води, ми можемо стверджувати, 
що причиною цього став потужний водний потік, 
який пройшов долиною Ворскли приблизно 5 тис. 
р.т. До геоморфологічних наслідків цього потоку 
слід віднести також засипання піском відрізку 
долини Тагамлика від Старих Санжар до Біликів 
та виникнення в межах його прадолини ланцюжка 
замкнутих боліт. Наступний етап заселення 
долини Ворскли розпочався через кілька сотень 
років і пов’язаний з поширенням скіфської та 
черняхівської культур. Їх поселення у більшості 
випадків розміщені на новоутвореній піщаній 
товщі.

Головною причиною знищення поселень став 
гідрологічний аспект. Водність потоку на короткий 
час у сотні, а скоріше у тисячі разів перевищила 
середні показники. Потік увірвався у широку 
долину, яка у той час була досить щільно заселена. 
За багаторічними спостереженнями [15], середні 
витрати води у Ворсклі біля Кобеляк становлять 
35,0 м3/с, максимальні витрати були 580 м3/с 
відмічені у квітні 1980 р. Тоді ж був зафіксований 
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і максимальній підйом води – 625 см, що є вищим 
за середній рівень на 460 см. Це при тому, що 
похований ґрунт лежить приблизно на 4 м вище 
меженного рівня річки, а в понижених місцях – 
біля 2 м. Тобто, навіть сьогодні при зафіксованій 
максимальній висоті повені, тогочасний потік 
вийшов би з берегів, а його глибина по всій ширині 
долини на короткий час перевищить 2 м.

Під час частих подорожей у весняний період 
Лівобережжям звернула увагу на себе та обставина, 
що вода у річках під час повені не піднімається 
вище кромки русла. Населення долин річок 
Лівобережжя пристосувалося до цього і селиться 
на найнижчих рівнях долин. Це видно з верхнього 
знімку рис. 3, де показана околиця села Нові 
Млини, яка розташована на нижньому до води рівні 
(долина Сейму). Знімок зроблений 1.05.2009 р. під 
час весняної повені. 

З нижнього знімку видно, що берег має 
двочленну будову. На висоті трохи більше 1 
метру над рівнем води відслонюється похований 
ґрунт, який перекритий витриманою алювіальною 
товщею. Датування зразків молюсків з нижнього 
алювіального горизонту відібраних в с. Обманів 
за даними аналізу С14 показав, що приблизний 
його вік становить 10930±160 років, а середній 
вік ґрунту, що його перекриває – 6080±120 років. 
Ці дані говорять за те, що в менше ніж 6000 років 
долиною Сейму пройшов досить потужній потік, 
який відклав верхню алювіальну товщу, і підвищив 
загальний рівень долини приблизно на 2 м. 
Сьогодні цей рівень займає значні площі в пониззі 
Сейму. Його ширина вздовж обох берегів річки 
сягає 10 км і на цій поверхні сьогодні розташована 
значна кількість сіл. 

Сучасні витрати води у Сеймі (пост в с. Мутин,) 
становлять: середній стік – 98,4 м3/с, максимальний 
– 3580 м3/с, 25.04.1942) [15]. Максимальний підйом 
води у тому ж 1942 р. досяг 855 см, що на 350 см 
вище за середній рівень. Порівнюючи ці дані з 
зображенням на рис. 3, яке зафіксувало повеневий 
рівень води, можна припускати, що навіть під 
час максимальних повеней сучасного етапу вода 
піднімається вище кромки берега і заливає нижні 
рівні долини. Але 6000 р. т., коли рівень поверхні 
був на 2 м нижчим, її затоплення було звичайною 
справою і значні площі вздовж Сейму та Десни 
навряд чи були постійно замешканими. 

Береги долини Десни на ділянці злиття з 
Сеймом мають схожу будову (рис. 4), але місцями 
в берегах Десни спостерігається два горизонти 
похованих ґрунтів. Датування молюсків з нижньої 
алювіальної товщі Десни показало, що вона 
утворилася дещо раніше ніж нижня алювіальна 
товща Сейму. Її вік становить 11700±180 років. 

Вік похованих ґрунтів тут не досліджувався. 
Асинхронність у виникненні нижніх алювіальних 
товщ пояснюється тим, що річки мають різні 
зони живлення, верхів’я Десни прив’язане до 
Валдайської, а Сейму – до Середньоруської 
височин.

Розглянуті матеріали з ділянки злиття Десни та 
Сейму говорять за те, що потужні повені останнього 
періоду (6000-5000 р. т.) піднявши рівень поверхні, 
понизили рівень ґрунтових вод та зменшили ризик 
затоплення весняними повенями. Все це разом 
покращило умови проживання людини і фактично з 
цього часу почалося інтенсивне заселення території 
[макет Історичного атласу України, Ю. Лоза].

В одній з попередніх публікацій [9] був 
наведений фрагмент знімку 1952 р. піщаного 
масиву в долині Орелі біля с. Ряське, окремі пасма 
якого витягувалися вздовж стариць та русла (рис. 
5). Зі стану поверхні масиву було видно, що він 
утворився достатньо давно і природним шляхом 
був заліснений. У той час з поля зору випав 
інший піщаний масив розташований у південній 
частині села. Цей свіжий масив стометровою 
смугою перетинає село і піском засипана частина 
вулиць разом з будівлями, пересипане також русло 
Орелі. Обстеження цієї частини села показало, що 
сьогодні масив штучно заліснений. Складається 
він з кучугур висотою 3-4 м (рис. 6). На жаль 
знайти у цій, майже кинутій, частині села людей, 
які б пам’ятали про потік не вдалося. Так само не 
вдалося знайти відомості про нього і в сільській 
раді.

Розміщене на веб-сайті www.Google Earth.com 
детальне космічне зображення земної поверхні 
дозволило оцінити зміни, які сталися у цій частині 
села за 56 років. Серед них: відновлення русла 
Орелі; заростання травою східного кінця піщаного 
масиву; часткове відновлення сільських вулиць. 
Одна з вулиць лише вгадується по слабкому сліду 
на лузі.

У долині Орелі можна бачити і сліди більш 
давніх катастрофічних повеней, в тому числі і 
тих, що блокували стік води і перетворювали деякі 
ділянки річки на озера. За інформацією наданою 
полтавським археологом В. Мокляком в районі с. 
Ливенське в долині Орелі є шар похованого ґрунту 
зі значним вмістом молюсків, до якого приурочені 
знахідки неолітичного періоду. Спільна подорож 
на цю ділянку показала, що в похованому ґрунті 
містяться рештки молюсків Viva Parus та Draissena, 
двох типових представників слабко проточних 
водойм. Тобто, потік заблокував стік води і долина 
Орелі на деякий час перетворилася на озеро.

Зі знімку видно, що викопний ґрунт перекритий 
шаруватою товщею, зверху якої йде формування 
сучасного ґрунту. За даними радіовуглецевого 
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аналізу вік молюсків становив 6200±110 років. 
Тобто, нижня товща була сформована приблизно 
у цей період. Проте не визначено час виникнення 
горішньої верстви. За положенням верстви 
потік, що її сформував був дещо сильнішим від 
попереднього, а з того що під нею лежать артефакти 
з неоліту можна зробити висновок, що потік у 
часі був близьким до катастрофічного потоку на 
Ворсклі.

Приклади з долини Орелі безпосередньо 
стосується як археології, так и нашої сучасності. 
В масштабах басейну Дніпра цей потік став 
незначним епізодом, для села – значною подією, 
а для мешканців засипаних будівель – великою 
трагедією, подібною до тієї, що сталася на Ворсклі 
5000 р.т. Цей та подальші приклади показують, що 
катастрофічні потоки різних масштабі в басейні 
Дніпра були, є і будуть в майбутньому. Матеріал, 
який був похований під товщею наносів, рано 
чи пізно стає об’єктом археологічних пошуків. 
Проблема лише полягає в тому де проводити 
розкопки. На Ворсклі неолітичні поселення 
були частково розкриті самою річкою і це стало 
приводом для широких пошуків. На Орелі в умовах 
значної заболоченості та незначної сили потоку 
такі місця поки що не відкриті, відомі лише окремі 
переміщені знахідки [10, 16]. Але як на Ворсклі 
та Орелі, так і в долинах інших річок середнього 
Дніпра існує можливість знахідок слідів і більш 
давніх культур, які були поховані як останніми так 
і більш давніми катастрофічними потоками. 

Події в долині Остра є найближчими до нас у 
часі, після подій на Дніпрі 1550 та 1070 рр. тому, 
які були висвітлені раніше [2]. Дослідження в 
долині останнього були виконані на ділянці, що 
лежить в 5 км нижче за течією від м. Козелець. 
Загальній вигляд правого берега Остра нижче м. 
Козелець показаний на фотознімку нижче (рис. 7). 
На знімку видно один похований ґрунт та ґрунт, 
що вкриває поверхню першої тераси. Оскільки 
в ході досліджень не вдалося з’ясувати вікове 
співвідношення між похованим ґрунтом та більш 
високим рівнем, то датування були зроблені тільки 
для алювію першої тераси.

Тераса має двоярусну будову. Нижня товща 
складена дрібнозернистими пісками, а горішня 
верства – різнозернистими пісками з домішками 
раковин молюсків. Відмічається також присутність 
кісток. Двоярусна будова пов’язана з тим, що 
відносно сильній потік, що пройшов долиною 
Остра зрізав тогочасний ґрунт та верхню частину 
алювіальної товщі. Попереднє порівняння відкладів 
під похованим ґрунтом та нижньої частини першої 
тераси дає підстави припускати, що потік врізався 
в однорідну поверхню, складену дрібнозернистими 
пісками. Радіовуглецеве датування показало, що 
середній вік молюсків становить 3070±70 років. 

Присутність кісток вказує на наявність жертв 
цього потоку. В той час рівень води у Острі був, як 
мінімум, вищим ніж на 5 м за сучасний середній 
рівень. Для річки з середніми витратами води 3,2 
м3/с це достатньо високе значення.

Як вже відмічалося, причини катастроф 
та місця їх зародження в жодному з наведених 
прикладів невідомі, але час коли вони сталися 
(середина голоцену) змушує замислитися над тим, 
а чи все ми знаємо про сучасні екзогенні процеси, і 
чи не можуть подібні явища і в подібних масштабах 
періодично повторюватися. На жаль, не завжди 
можна дати відповідь на питання про кількість 
катастрофічних повеней в долинах річок. Тільки 
в одному випадку в долині Псла було однозначно 
зафіксовані сліди двох потужних повеней. Це 
чітко видно із зображення стінки кар’єру біля 
с. Каленики, яке розташоване дещо вище гирла 
Хоролу (рис. 8). 

У будові стінки зафіксовано сліди, як мінімум, 
двох потужних повеней, наслідки яких можна 
екстраполювати і на історію заселення долини. 
На зображенні чітко видно два різкі контакти, 
кожний з яких відображає змив та акумуляцію, 
що супроводжували катастрофічні повені. Не 
виключено, що під осипом можуть бути приховані 
один або кілька таких самих контактів. На кожному 
з контактів збереглися не тільки сліди геологічних 
змін, але й сліди трагедій, що їх супроводжували. 
На обох контактах можна бачити рештки зрізаних 
кротовин та нір, в яких на час руйнування були 
свої господарі. Під час повені ці тварини або були 
вбиті потоком, або були замуровані у власних 
домівках. Подібна доля спіткала і людей, які у той 
час заселяли долину. Що власне і було виявлено 
археологічними розвідками в долині Ворскли.

Узагальнюючи викладене вище, можна дійти 
наступних висновків:

1. У басейні Дніпра у повалдайський час було 
два періоди, коли по Дніпру та його притокам 
проходили катастрофічні повені.

2. Перший період відноситься до інтервалу 
12-11 тис. р.т., другий – до інтервалу 6-5 тис. р.т. 

3. Окрім відносно синхронізованих катас-
трофічних повеней в басейні Дніпра мали місце і 
спорадичні повені.

4. Усі без винятку катастрофічні повені, в 
незалежності від їх масштабів, вплинули на 
розселення людини в голоцені. Цими повенями 
була зруйнована значна кількість поселень, 
артефакти з яких у великій кількості відкриті у 
котлованах гідроелектростанцій та ще в більшій 
кількості у руслах річок.
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Рис. 3. Знімки берега Сейму біля с. Нові Млини (фото О.Дмитрука, 01.05 09)
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Рис. 4. Знімок лівого берега Десни біля с. Бутівка (фото О.Дмитрука, 17.07.09)

Рис. 5. Знімки піщаного масиву в с. Ряське (1952 р. та 2006 р.)

Рис. 6. Знімок піщаного масиву (2009)
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Рис. 7. Русло Орелі біля с. Ливенське (фото В.Слоницького)

Рис. 8. Русло Остра 5 км нижче м. Козелець.
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Рис. 9. Стінка глинища та зрізані нори на контактах товщ різних потоків 
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Статтю присвячено аналізу останніх 
результатів  компл ексного  досл ідження 
багатошарової верхньoпалеолітичної стоянки 
Міра, розташованої на середньому Дніпрі, 
вік якої становить близько 30 некаліброваних 
радіовуглецевих тис. років тому. Нестандартна 
ситуація з кам’яною сировиною, що вірогідно 
походить в основній своїй масі з району східних 
передгір’їв Карпат, дозволяє припускати, що ми 
маємо справу з прикладом швидкої віддаленої 
міграції невеликої групи мисливців-збирачів.

Питання зв’язків між віддаленими регіонами 
та супутні питання міграції предметів,  
технологій, ідей чи населення є одними 

із актуальних у палеолітзнавстві. Безпосередні 
вказівки на міграції для верхньопалеолітичного 
часу є скоріше винятком, а не правилом. До одного 
з таких винятків, можливо, відноситься стоянка 
Міра на Дніпрі. У цьому випадку, мова може йти 
про спрямовану міграцію – швидке переміщення 
невеликої групи населення. Підставою для такого 
припущення є склад використаного на стоянці 
кам’яної (крем’яної і не крем’яної) сировини. 
Згідно з даними петрографічного дослідження, 
основні різновиди кременю та інших кам’яних 
порід мають східно-карпатське походження. У 
матеріалах верхнього (I) шару В.Ф. Петрунем 
було виявлено понад 20 різновидів порід каменю, 
в тому числі 13 різновидів кременю [5; 12; 23]. 
Склад індустрії нижнього шару бідніший, до того 
ж тут повністю відсутні вироби з не крем’яних 
порід. З огляду на кількісний розподіл сировини 
різного походження, є підстави вважати, що рух 
групи мисливців-збирачів, що оселилася на Дніпрі, 
почався десь на території сучасної Румунії, потім 
ішов у довготному напрямку через долини Пруту, 
Дністра, Південного Бугу, Інгульця, і закінчився 
безпосередньо в долині Дніпра. Оригінальний 
набір імовірно східно-карпатських крем’яних і не 
крем’яних артефактів був доповнений кременями, 
підібраними на шляху до Дніпра і не крем’яними 
породами, зібраними в долині Дніпра.

УДК 902 (477) «6347»  Вадим Степанчук
(м. Київ)

ПРО МОЖЛИВІ ЗВ’ЯЗКИ ДНІПРОВСЬКОГО ТА КАРПАТО-
ДНІСТРОВСЬКОГО РЕГІОНІВ У ВЕРХНЬОМУ ПАЛЕОЛІТІ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТОЯНКИ МІРА)

Стоянка Міра розташована на правому березі 
Дніпра неподалік села Канівського Запорізького 
р-ну Запорізької обл., за 15 км на південь від 
Запоріжжя (47°35 I IV; 35°5 I E). Палеолітичні 
рештки пов’язані з  середньою частиною 
30-метрової алювіальної тераси. Перші знахідки 
були зроблені І.Б. Писарєвим в 1995 р. Роботи на 
пам’ятці проводилися протягом шести сезонів, між 
1997 і 2009 рр. Попередні результати досліджень 
частково опубліковані [3; 8; 9; 10; 11; 12; 21; 22].

За даними Н.П. Герасименко, П. Езарца і ж.М. 
Матвіїшиної, що в різний час працювали з розрізом 
тераси в місці стоянки, літостратиграфічна колонка 
Міри демонструє складну історію послідовних змін 
навколишнього середовища протягом останніх 
30 тис. років. Нестандартність ситуації полягає 
в тому, що через деякий час після заселення 
урочища палеолітичною людиною, територія 
стоянки опинилася під водами пра-Дніпра. 
Товща алювіальних піщаних відкладів сприяла 
кращому збереженню решток палеолітичних 
поселень з моменту остаточного виходу урочища 
в субаеральний режим.

Урочище заселялося в палеолітичний час 
двічі. Обидва культурні шари пов’язані з шарами 
похованих ґрунтів, які можуть корелюватися з 
Вітачевим (Арсі; Мезье). Серія радіовуглецевих 
дат, отриманих за зразками деревного вугілля, 
кістки і ґрунту в лабораторіях Києва та Гронінгена 
визначає вік обох шарів між 27-28 тис. років тому 
(дати не калібровані). Близьке в часі існування 
обох поселень не суперечить геологічним і 
палінологічним даним. Цілком можливо, що 
різні моменти заселення урочища відділялися 
дуже невеликим проміжком часу: близько 100-
200 років. Однак обмежені можливості сучасних 
методик датування залишків палеолітичного часу 
не дозволяють встановити це точно. 

У момент функціонування обох палеолітичних 
поселень урочище являло собою ділянку невисокої 
тераси, яка в періоди підвищеного рівня вод 
пра-Дніпра підтоплювалася, як про те свідчать 
прошарки алювіального піску. У товщі похованих 
ґрунтів простежується кілька таких малопотужних 
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прошарків, що свідчить про неодноразове 
короткочасне підтоплення урочища. За даними 
палінологічного аналізу (Н.П. Герасименко), в 
момент заселення урочище характеризувалося 
поширенням заплавних злакових і осокових рослин 
в низьких ділянках заплави і лучного різнотрав’я 
на підвищених ділянках. Палінологічні дані і 
антракологічний аналіз (Ф. Дамблон) вказують на 
наявність тут деревної рослинності (сосна). Склад 
мегафауни (дані О.П. журавльова, П.В. Пучкова, 
А. Брюжера) і мікротеріофауни (дані Л.І. Рековця) 
дозволяють зробити висновок про домінування 
степового ландшафту, ускладненого балками і 
ярами. Всі природничонаукові дані вказують на 
помірно теплий клімат.

Між нижнім і верхнім палеолітичними шарами 
простежено ще один шар, що являє собою 
рештки згорілих сосен. Скупчення деревного 
вугілля дозволяють досить докладно встановити 
положення стовбурів і окремих гілок, а іноді і 
діаметр окремих дерев. Судячи за всіма ознаками 
(дані В.Ф. Руденка), горів відносно молодий 
ліс, віком близько 10-20 років. Причини пожежі 
остаточно не з’ясовані. Не виключено, що пожежа 
мала антропогенне походження, але прямі вказівки 
на це відсутні. Вивчення розрізів у декількох 
місцях у районі стоянки дозволяє встановити, що 
сліди пожежі є найбільш інтенсивними в місці 
стоянки, хоча окремі жаринки і сажисті прошарки 
були зафіксовані в 500-600 м на ПЗЗ від Дніпра. 
Датування решток сосен з шару пожежі також 
вказує на вік в 27-28 тис. років тому.

Обидва палеолітичних шари вивчені на відносно 
великій площі (близько 70 кв. м), але за кількістю 
знахідок вони різко розрізняються. У верхньому 
шарі знайдено понад 60 тис. кременів (більше 
97% від цього числа становлять  дрібні лусочки), 
а в нижній їх всього лише близько 150. Можливе 
пояснення вбачається у різниці строків заселення 
та економічному профілі поселень. Поселення 
верхнього (I) шару відносно довготривале, сезонне, 
і функціонувало протягом декількох місяців. Низка 
фактів дозволяє досить впевнено визначати сезон 
існування цього поселення як осінньо-зимовий. 
У свою чергу, поселення нижнього (II/2) шару, 
можливо, є вельми нетривалою стоянкою, т. зв. 
«мисливським привалом». З іншого боку, цілком 
можливо, що розкопками в даний момент розкрито 
крайні ділянки поселення нижнього шару, а 
основні, насичені залишками діяльності людини, 
ділянки залишаються ще не дослідженими.

Практична синхронність поселень верхнього 
та нижнього культурних шарів Міри набуває 
особливого значення, якщо взяти до уваги повну 
несхожість технології та типології крем’яних 
знарядь. Коротко охарактеризуємо цю різницю.

У разі нижнього шару застосовувалося 
розщеплення м’яким відбійником,  іноді 
з підшліфовкою зони удару на нуклеусі. 
Нуклеуси, судячи за наявними заготовками, 
були одноплощинними, з досить вузьким 
робочим фронтом. Основний тип заготовки 
– платівка до 5 см довжини, іноді із зігнутим 
профілем.  У типологічному плані  лице 
комплексу складають негеометричні мікроліти на 
пластинках із притупленими ретушшю кромками. 
За формальними ознаками такі мікроліти 
дозволяють віднести індустрію нижнього шару 
до кола граветських індустрій, але з певними 
застереженнями. Справа в тому, що хоча принцип 
виготовлення негеометричних мікролітів Міри 
II/2 є – в широкому розумінні – граветським, ані 
технологія, ані морфологія виробів не знаходить 
відповідності серед давніх граветських індустрій 
європи [див. напр.: 1; 15; 16]. Разом з тим, прямі 
відповідності існують на досить віддаленій 
південно-італійській стоянці грот Пальіччі, 
оріньяцький шар 24А1, який, поряд з типово 
оріньяцькими виробами, містить і характерні для 
Міри мікроліти підтрикутної форми на невеликих 
платівках [17;18]. Так чи інакше, за технологічним 
і типологічним критеріями індустрія нижнього 
шару може бути впевнено визначена як справжній 
верхній палеоліт.

Індуст р ія  верхнього  шару,  навпаки , 
характеризується наявністю великих пластин 
і двобічних знарядь. Значні труднощі при 
визначенні параметрів цієї індустрії викликає та 
обставина, що інвентар сильно «виснажений» 
внаслідок інтенсивного використання. Всі вироби 
демонструють ознаки численних переоформлень, 
навмисної фрагментації і т.п. Причиною цього 
послужила нестача вихідної сировини. Як наслідок, 
мешканці поселення були змушені знову і знову 
переоформляти і пускати в справу одні й ті ж кам’яні 
знаряддя. При розщепленні використовувалися 
більш архаїчні, ніж в нижньому шарі, технології. 
Зокрема, широко застосовувався твердий відбійник, 
зона удару часто оформлялася в стилі середнього 
палеоліту – фасетуванням. У шарі немає жодних 
ознак використання левалуазьких технологій 
[пор.: 14], специфіка його полягає в іншому – а 
саме, в застосуванні «мікокської» технології 
пласко-опуклої двобічної заготовки. Разом з тим, 
є ознаки застосування й верхньопалеолітичних 
технологій. З точки зору морфології знарядь 
індустрія шару також поєднує риси верхнього і 
середнього палеоліту. Так, в інвентарі представлені 
і гостроконечники, і скребла, і, разом з тим, кінцеві 
скребки і різці, властиві верхньому палеоліту. 
Середньопалеолітичний вигляд має більшість 
двобічних виробів: листоподібних вістер і 
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гостроконечників. У матеріалах представлені 
незвичні негеометричні мікроліти: невеличкі 
лусочки з дрібною ретушшю, що притуплює 
поперечну кромку. У цілому, індустрія верхнього 
шару Міри може бути визначена як архаїчний 
або симбіотичний верхній палеоліт, або, за 
іншою термінологією, як індустрія перехідна від 
середнього до верхнього палеоліту. Слід зазначити, 
що єдина антропологічна знахідка верхнього шару 
Міри – уламок коронки верхнього другого моляра 
– належить анатомічно сучасній людині (дані Х.Г. 
Тернера, С.В. Васильєва, О.О. Зубова та низки 
інших антропологів).

Таким чином, колонка Міри демонструє 
досить незвичайну послідовність, у якій шар, що 
залягає нижче, є справжнім верхнім палеолітом, а 
перекривається він більш архаїчними матеріалами. 
Важливо підкреслити, що середньопалеолітична 
складова індустрії верхнього шару Міри знаходить 
численні аналогії в матеріалах пізніших проявів 
кримського середнього палеоліту із двобічними 
знаряддями, зокрема в кіїк-кобинській індустрії 
[4; 7], яка датується між 32 і 28 тис. років тому. 
Що ж до верхньопалеолітичної складової, то 
найближчі аналогії I шару Міри знаходяться в 
матеріалах городцовської культури середнього 
Дону [6; 20], пам’ятки якої в районі Костьонок 
датуються між 31-26 тис. років тому. З такими 
аналогіями Міри, шар І, погоджуються російські 
дослідники [2], які недооцінюють, однак, у своєму 
трактуванні матеріалів верхнього шару Міри його 
важливу технологічну і типологічну складову – 
серію двобічно оброблених знарядь. Знаходити 
аналогії на захід від Дніпра складніше, оскільки 
тут практично відсутні подібні індустрії, для 
яких достовірно був би встановлений близький 
абсолютний вік. Наскільки можна судити за 
наявними публікаціями, певну аналогію матеріалам 
Міри, шар І, може являти комплекс стоянки Чехлеу-
Чететіка, оріньяцький шар 1 [19], однак, враження, 
що склалося за малюнками, може бути й невірним.

Як бачимо, є підстави стверджувати, що 
стоянка Міра заселялась двічі протягом короткого 
часу, але населенням різного походження. Цікаво, 
що це опосередковано підтверджується і даними з 
петрографічного складу кам’яної сировини. Так, за 
даними В.Ф. Петруня, сировина верхнього шару в 
основному має східно-карпатське походження, десь 
з території сучасної Румунії. Наявність у колекції 
шару невеликих серій виробів із сировини, що 
походить з долин великих річок між Карпатами 
і Дніпром, дозволяє навіть реконструювати 
можливий маршрут групи людей, які оселилися 
в урочищі на рівні верхнього шару [13]. Що ж 
до нижнього шару, то сировина тут зовсім інша, 

і, згідно з В.Ф. Петрунем, походить із західної 
України, або з територій ще більш віддалених від 
Міри на північний захід.

Нижній шар Міри містив невелику кількість 
кісток бізона та дикого коня. У верхньому шарі 
знайдено багато решток різних тварин, серед яких 
переважають дикий кінь (18 особин) і лисиця 
(8 особин). Привертають увагу рештки бізона, 
представлені лише «м’ясними» частинами. 
Особливості складу решток коней дозволяють 
припускати одноразове вдале полювання на 
гаремний табун. Специфіка структури наявних 
частин кістяка дрібних хижаків (звичайної, 
степової та полярної лисиці) свідчить про хутрову 
орієнтацію полювання на цих тварин, тобто вказує 
на зимовий час. Верхній шар Міри містив значну 
кількість різних ямок, частина яких є залишками 
стовпчиків і кілків. Найбільші в діаметрі і найглибші 
ямки окреслюють асиметричний прямокутник 
розмірами 3,2х1,7 м і площею близько 5,5 кв. 
м. Менші ямки від кілків формують зовнішній 
неправильно сферичний контур із діаметром від 4,0 
до 4,6 м. У цілому, планіграфічні дані дозволяють 
припускати існування на стоянці наземного 
каркасного сферичного або циліндричного 
помешкання площею близько 14,5 кв. м із входом, 
поверненим до річки. На сьогодні це найдавніше 
житло, виявлене у степовій зоні України.

Таким чином, незважаючи на виразну 
середньопалеолітичну складову в індустрії 
верхнього шару, інші ознаки свідчать швидше про 
верхньопалеолітичний стиль життєдіяльності. 
Тут маються на увазі свідоцтва віддаленої 
короткострокової міграції, транспортування 
сировини на далеку відстань, конструктивні 
особливості житла і т.п. Верхньопалеолітичний 
вигляд культури людей верхнього шару Міри 
підсилюється наявністю розвиненої кістяної 
індустрії. Серед виробів представлені як знаряддя, 
так і прикраси. Цікаво, що й серед кістяних 
знарядь (лощила, вістря або наконечники, голки 
(?) присутні також і типові для середнього 
палеоліту кістяні ретушери. Прикраси представлені 
просвердленими зубами дрібних хижаків, 
бурштиновою підвіскою. Окрему групу становлять 
прикрашені гравіюванням вироби, на жаль, 
здебільшого сильно фрагментовані. Ці знахідки, 
з огляду на їхній вік, є унікальними для території 
України.

У цілому ж, стоянка Міра становить собою 
цінне, а багато в чому унікальне, джерело до 
реконструкції культурно-історичних процесів, 
що відбувалися на схід від Карпат близько 30 тис. 
років тому, в тому числі і джерело для вивчення 
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ймовірних зв’язків дніпровського і карпато-
дністровського регіонів у верхньому палеоліті.
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Stepanchuk V. 
ON POSSIBLE INTERRELATIONS BETwEEN 

THE DNIEPER AND CARPATHIANS-DNIESTER 
REGIONS DURING THE UPPER PALAEOLITHIC 
(AFTER MATERIALS OF THE SITE OF MIRA)

Proposed paper is devoted to the analysis of 
recent results of studies on multilayered Upper Pa-
leolithic site of Mira localized in the Middle Dnepr 
basin and dated to ca. 30 uncalibrated 14C ky BP. 
Particular attention is given to the fact that major 
portion of raw materials used by the inhabitants of 
the site appear to be of East Carpathian origin. This 
allows supposing that in the given case we have an 
example of a long distance migration of a small group 
of hunter-gatherers. 
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У статті містяться попередні дані про 
нові місцезнаходження палеолітичного часу, 
вивчення яких може дати цікаву інформацію 
щодо виростання пізньопалеолітичної технології 
розколювання кременю із  середньопалеолітичної, 
мікокської. Високу наукову вартість пам’яток 
визначає також можливість реконструкції усіх 
етапів двобічної обробки знарядь, характер якої 
визначали морфологічні особливості місцевої 
сировини. 

Питання початкового заселення України 
і в цілому Східної європи є чи не 
найбільш дискусійним у вітчизняному 

палеолітознавстві. Воно безпосередньо пов’язане 
з проблемою появи в середньому палеоліті на 
цій території кам’яних індустрій з двобічно-
обробленими знаряддями типу рубил, ножів з 
обушками, листоподібних наконечників – так 
званого мікоку. Наявність цілої низки гіпотез 
і припущень щодо часу та можливих шляхів 
проникнення у Східну європу носіїв мікокської 
традиції тільки підкреслює невизначеність у цьому 
питанні. Переважна більшість палеолітознавців 
вважає, що поява тут двобічної технології 
має інфільтраційний (алохтонний) характер. 
Можливість автохтонного (на місцевій основі) 
зародження традиції двобічної обробки знарядь 
припускається окремими дослідниками лише щодо 
Криму.

Тому повідомлення про відкриття в районі 
Хмельницької  АЕС,  поблизу м.Нетішин 
Ізяславського р-ну Хмельницької обл., ашельського 
місцезнаходження з численними двобічно-
обробленими знаряддями [1; 2], не могло не 
зацікавити палеолітознавців відділу археології 
кам’яного віку Інституту археології НАН України. 
Публікації привернули увагу як архаїчною 
типологією зображених у графічному вигляді 
знарядь, так і помітним зв’язком між двобічним 
характером цієї обробки і специфікою використаної 
місцевої сировини – пласких жовен кременю.

Історична довідка.
У 1997 р. завідуючим археологічного 

відділу Нетішинського краєзнавчого музею 

УДК 902 (477) «6347» Юрій Кухарчук, Олександр Романчук
                                                                                              (м. Київ, м. Нетішин)

КУЩ ПАЛЕОЛІТИЧНИХ ПАМ’ЯТОК 
В РАЙОНІ м. НЕТІШИН

О.М. Роман-чуком в околицях сіл Білотин і 
Комини, розташованих за 12-15 км від Нетішина, 
було виявлено кілька пунктів з крем’яними 
артефактами. Згодом у “Віснику Нетішинського 
краєзнавчого музею” з’явилася інформація 
О.М. Романчука та І.Т. Чернякова про відкриття 
ашельської стоянки Співак І [1]. У наступному, 
більш розгорнутому повідомленні цих авторів 
подавалася вже докладніша характеристика як 
щодо самої пам’ятки, так і щодо зібраних на 
ній артефактів. Зокрема повідомлялося, що з 
поверхні площею 220 х 80 м отримано близько 
1300 різноманітних крем’яних виробів: знарядь 
праці, відщепів та крем’яних жовен з безперечними 
слідами штучної обробки. Ця обробка була, як 
правило, двобічною, що визначалося характером 
використовуваної сировини – пласких крем’яних 
жовен видовжено-округлої форми з природною 
кіркою сіро-коричневого з зеленкуватим відтінком 
кольору [2, с. 6].

Опосередкованим “фактором давності” 
крем’яних виробів Співака І було те, що їх поверхню 
вкривала “щільна патина білого кольору”. Але 
не це виступило в авторів публікацій головним 
аргументом для віднесення пам’ятки до ашелю, 
а те, що в наборі знарядь досить виразну групу 
складали “чопери” – знаряддя, один кінець яких 
був загострений кількома грубими сколами, а 
решта поверхні залишалася в необробленому 
стані. Їх доповнювали рубила і проторубила, 
“зроблені зі спеціально підібраних за розмірами і 
формою крем’яних жовен”. Виходячи з переважно 
нижньопалеолітичного набору знарядь (рубил, 
проторубил, чоперів, колунів) автори публікації 
визначили місцезнаходження Співак І як одну з 
найдавніших пам’яток Східної європи [2].

Для безпосереднього ознайомлення з матеріалом 
пам’ятки у липні 2008 р. Нетішинський краєзнавчий 
музею відвідала група палеолітознавців із Києва, 
у тому числі два співробітники відділу археології 
кам’яного віку Інституту археології НАНУ – д.і.н. 
В.М. Степанчук і к.і.н. Кухарчук, та співробітник 
кафедри археології Національного університету 
імені Тараса Шевченка к.і.н. С.М. Рижов. Після 
ознайомлення з крем’яною колекцією Співака І 
та відвідин самого місцезнаходження київські 
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науковці дійшли більш поміркованого висновку 
стосовно давності та господарського профілю 
пам’ятки. Її було кваліфіковано як майстерню 
на виходах сировини, частина артефактів якої 
може належати до середнього палеоліту. Кілька 
інших місцезнаходжень, оглянутих тоді ж, дали 
підйомний матеріал широкого хронологічного 
діапазону – від середньої до фінальної стадії 
пізнього палеоліту. Усі зійшлися на думці, що 
відкриті О.М. Романчуком у районі Хмельницької 
АЕС пам’ятки становлять високу наукову вартість, 
але для уточнення їх хронологічної позиції 
потрібно провести додаткові дослідження.

З цією метою одним з учасників того візиту, 
першим із авторів даної статті, вже наступного 
2009 року були організовані розвідувально-
рекогносцирувальні роботи в районі сіл Білотин 
і Комини, в яких узяв участь О.М. Романчук. Для 
першого етапу досліджень були визначені такі 
завдання: 1) вивчення всіх палеолітичних колекцій 
підйомного матеріалу, які зберігаються в фондах 
Нетішинського краєзнавчого музею; 2) оцінка 
геоморфологічної й стратиграфічної ситуації; 
3) локалізація вже виявлених місцезнаходжень 
на місцевості та їх описова характеристика; 
4) встановлення зв’язку між місцезнаходженнями 
й родовищами сировини;  5)  проведення 
шурфувальних робіт; 6) додаткові розвідувальні 
роботи в районі Хмельницької АЕС.

Хід робіт 2009 року.
1. Аналіз колекції місцезнаходження Співак І.
Вивчення підйомного матеріалу, зібраного 

О.М. Романчуком за попередні роки, і передусім 
колекції місцезнаходження Співак І, поставило 
більше запитань, ніж дало відповідей. Поглиблений 
аналіз крем’яних знарядь Співака І викликав 
сумніви щодо реального змісту багатьох із них. 
Так, частина виробів, віднесених у цитованій вище 
публікації до гостроконечників (рис. 2), швидше 
нагадують фрагменти рубил або листоподібних 
мікокських біфасів, що зламалися у процесі їх 
виготовлення (рис. 3) – про це свідчила, зокрема, 
однакова патина на зламі й на решті поверхні 
виробу. Не заперечуючи присутності в індустрії 
Співака І безперечних рубил (рис.4), все ж мусимо 
констатувати, що переважна більшість знарядь, 
визначених у зазначених публікаціях як рубила 
й проторубила (рис. 5), у дійсності належить 
до “преформ” – заготовок біфасів, з тих чи 
інших причин полишених на стадії первинного 
обтісування природних пласких жовен.

Не менші сумніви виникли і стосовно 
виробів, визначених у публікації як “чопери”. 
Морфологічно більшість із них дійсно відповідає 
даному класу знарядь: один кінець загострено 

кількома грубими сколами, на решті поверхні 
округлого жовна збережена природна кірка – для 
зручності утримування в руці (рис. 6). Примітно, 
що робоча ділянка “чоперів” має подекуди 
сліди “забитості” – свідоцтво того, що їх якось 
використовували. Але ж у якій функції? Вважати 
їх знаряддями ударно-рубальної дії недоцільно 
вже з тієї причини, що в одному комплексі з 
ними наявні значно досконаліші знаряддя, якими 
ту саму функцію можна виконувати набагато 
успішніше і ефективніше – рубила. Але навіщо 
тоді їх виготовляли, і як саме використовували? 
Адже таких знарядь набралася ціла серія, і в їх 
обробці простежується певна система, що змушує 
відкинути фактор випадковості. Варіант відповіді 
на це питання з’явився в ході робіт “у полі”.

2 .  Ге ом о р ф ол о г і ч н а  с и ту а ц і я  т а 
розташування пам’яток.

Палеолітичні місцезнаходження, відкриті 
О.М. Романчуком, концентруються довкола сіл 
Білотин і Комини, за 12-15 км від містечка атомщиків 
Нетішин. З них були обстежені і локалізовані ті, що 
пов’язані з терасами р. Гнилий Ріг (рис. 1), яка 
через р. Вілію сполучається з головною водною 
артерією цієї місцевості – р. Горинь. Межиріччя 
Горині й Вілії є низовинною долиною (протяжність 
з півночі на південь близько 16 км, з заходу на схід 
– 40 км), що вклинюється у Волинську височину 
– західну частину розлогої Подільської височини. 
Над цією долиною подекуди здіймаються на 10 і 
більше метрів останці геологічного походження. 
Саме на такому останці площею 7 х 1,5 км, що має 
видовжено-овальну форму, простягнувшись уздовж 
р. Гнилий Ріг з південного сходу на північний захід, 
розкидані палеолітичні пам’ятки, про які йде мова.

Місцезнаходження Співак І  (місцева 
назва урочище Серединщина – від обійстя 
Серединського) знаходиться на вершині високої 
другої тераси правого берега р.Гнилий Ріг, за 300 
м на схід від кількох хат при дорозі, що лишилися 
від колишнього хутора Співак. Як і низку інших 
польських хуторів, його було знищено перед 
Другою світовою війною, під час спорудження у 
цій місцевості ланцюга дотів – “оборонної лінії 
Сталіна”. Один із таких дотів влаштовано на самій 
вершині тераси – у центрі місцезнаходження, 
другий – на схилі, над дорогою, що йде від 
с.Комини до с.Білотин. Земляні роботи і багаторічне 
сільськогосподарське розорювання поверхні тераси 
сприяли переміщенню артефактів на поверхню та 
їх розпорошенню. Відтак археологічний матеріал 
поширився на значну площу – 220 х  40 м. Більшість 
знахідок пов’язана з вершиною, західним та 
південним схилами тераси. На північному сході 
терасу прорізає русло безіменного струмка, що 
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впадає в р.Гнилий Ріг.
Струмок відділяє Співак І від місцезнаходжень 

Білотин І і ІІ, розташованих на різних терасових 
рівнях. З вершиною високої другої тераси правого 
берега р. Гнилий Ріг (місцева назва “урочище 
Менжинщина”) пов’язані знахідки виробів, вкритих 
щільною білою патиною, у тому числі рубил (рис. 
7, 4) і грубих відщепів. Ця пам’ятка отримала назву 
Білотин І. Натомість прилеглий до струмка нижчий 
рівень тераси дав зовсім інший, позбавлений 
патини крем’яний матеріал. Відмінною є й 
технологія обробки – виразно пізньопалеолітична. 
Торцеві клиноподібні нуклеуси і отримані з них 
пластини пізньопалеолітичного типу (рис. 7, 1-3), 
зібрані на цій ділянці, дали підстави виділити її в 
окреме місцезнаходження – Білотин ІІ.

Так само позбавлені патини й нечисленні 
вироби пізньопалеолітичного вигляду, зібрані на 
місцезнаходженні Співачок. Пам’ятка отримала 
назву від колишнього польського хутора, до якого 
через перегачену в цьому місці річку Гнилий Ріг, 
спускається ґрунтова дорога з хутора Співак. У 
вибоях догори на схилі тераси оголюються крейдові 
відклади туронського ярусу з численними пласкими 
жовнами кременю. Знахідки – “човнуваті” 
свідерські нуклеуси, пластини й пластинки – 
пов’язані з невеликим підвищенням першої 
надзаплавної тераси лівого берега р.Гнилий Ріг, на 
якому влаштовано піщану копанку-кар’єр.

З перепадом між першою й другою терасами 
лівого берега р.Гнилий Ріг пов’язані знахідки 
місцезнаходження Комини ІІ (місцева назва 
“урочище Горби”). Воно цікаве тим, що підйомний 
матеріал концентрувався тут на невеликій площі. 
Наявність патинованих виробів із “свіжими” (без 
патини) слідами переоформлення свідчить про 
різночасовий характер відкладення цього матеріалу.

Щонайменше два культурні горизонти має, 
вочевидь, і місцезнаходження Співак IV, пов’язане 
з дещо підвищеною ділянкою на перепаді першої й 
другої терас правого берега р.Гнилий Ріг, посередині 
між місцезнаходженням Співак І і хут. Співак. Серед 
інтенсивно патинованих виробів (у тому числі 
рубил – рис. 8, 3) тут знайдені торцеві нуклеуси з 
паралельною системою сколювання, вкриті тонким 
нальотом голубуватої патини (рис. 8, 1-2). Можна 
припустити, що тут маємо середньопалеолітичний 
горизонт і пізньопалеолітичний (або ж перехідний 
від середнього до пізнього палеоліту).

У ході обстеження, локалізації на площі та 
опису палеолітичних пам’яток, відкритих у 90-х 
роках О.М. Романчуком, велася розвідка нових 
місцезнаходжень. Цікаву знахідку – фрагмент 
ретельно оформленого інтенсивною ретушшю 
біфаса, виготовленого з тонкої плитки (про 
що свідчать обопільні ділянки патини), – було 
виявлено на узвишші високої тераси лівого берега 

р.Гнилий Ріг, за 100 м на схід від північно-східної 
околиці с.Білотин. Типологічна виразність цього 
артефакту та щільність “фарфороподібної” 
– білої з жовтуватим відтінком патини, кірка 
якої настільки товста, що вже навіть почала 
вилущуватися (рис. 9), – дали підставу позначити 
це місце як окреме місцезнаходження Білотин VI. 
За формулою, виведеною пітерським дослідником 
П.є. Нехорошевим [3, с.19] для диференціації 
біфасів середнього й верхнього палеоліту, це 
знаряддя, як і фрагменти найдосконаліших 
біфасів місцезнаходження Співак І, відповідають 
за  р івнем витончено ст і  т ільки б іфасам  
“середньопалеолітичного типу”.

3. Роботи на місцезнаходженні Комини І.
У плані розвідки стояло дослідження шурфом 

двох місцезнаходжень, розташованих на різних 
терасових рівнях (першому й другому) р.Гнилий 
Ріг, але короткий термін відрядження і погодні 
умови змусили обмежитись зондуванням лише 
однієї пам’ятки. Такою стало місцезнаходження 
Комини І, пов’язане з першим терасовим рівнем 
– з тих міркувань, що, по-перше, воно, на відміну 
від більшості інших пунктів знахідок, мало 
чітку локалізацію; по-друге, серед зібраного тут 
підйомного матеріалу були зустрінуті „чопери”.

Місцезнаходження Комини І знаходиться 
між с.Комини і хут.Співак, на одному з трьох 
мисоподібних пагорбів першої надзаплавної тераси 
р.Гнилий Ріг, яку перерізає висипана жорствою 
дорога, що йде в цьому місці паралельно руслу 
річки (рис. 10). Заплавний видолинок між мисами й 
руслом річки має місцеву назву “Виричова долина” 
(від Вирича, який мав там поле). Усі три пагорби, 
раніше використовувані під сільськогосподарські 
культури, у цьому році засіяли люцерною, тому 
проблем із закладенням шурфу не виникло. Не 
стояло питання й щодо того, який саме із пагорбів 
варто шурфувати, оскільки крем’яні артефакти 
були виявлені на поверхні лише одного з них – 
центрального – більшого за площею і вищого за 
два інших.

Шурф розміром 1 х 1 м, закладений за 15 м на 
південь від дороги, було зорієнтовано за сторонами 
світу. Матеріал пішов практично з поверхні. Велика 
насиченість кременем товщі відкладів змусила 
розбирати їх ножами – прошарками товщиною 
10 см.

Стратиграфія нашарувань, за східною стінкою, 
така (рис. 11):

горизонт 1 (0,00-0,25 м) – пісок темно-сірий 
(ґумус), густо пронизаний коренями пирію;

горизонт 2 (0,25-0,40 м) – темно-сірий з 
коричнюватим відтінком ґумусований пісок (без 
коренів) із включенням вапнякової крихти – 
жорстви;
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горизонт 3 (0,40-0,63 м) – пісок світло-
коричневий з охристим відтінком від жорстви;

горизонт 4 (0,63-0,85 м) – коричневий пісок з 
жорствою (можливо, похований ґрунт);

горизонт 5 (0,85-1,00 м) – охристо-білий 
супісок, насичений жорствою та вапняковими 
плитками й окремостями;

горизонт 6 (1,00-1,10 м) – темно-коричневий 
супісок (можливо, похований ґрунт);

горизонт 7 (1,10-1,15 м) – охристо-білий 
глеюватий супісок.

Нижче йде товща „материкового” вапняку.
В горизонті 3 на рівні 0,50-0,55 м на східній 

стінці відбилася локальна смужка сірого кольору. 
Це могло були заповнення кротовини, але можливо 
– й рештки вогнища. На користь останнього 
припущення свідчать зустрінуті в прошарку  05-06 м 
обпалені у вогні кремені. Ще більшої протяжності 
(до 60 см)  виразний темно-коричневий, до чорного, 
прошарок (решки вогнища ?) проявив себе на 
східній стінці у горизонті 4, на рівні 0,80-0,85 м.

За “горизонтами взяття” крем’яні знахідки 
розподілилися так:

глибина 0,0 – 0,2 м – 78 артефактів;
глибина 0,2 – 0,3 м – 220 артефактів;
глибина 0,3 - 0,4 м – 270 артефактів;
глибина 0,4 - 0,5 м – 366 артефактів;
глибина 0,5 - 0,6 м – 595 артефактів;
глибина 0,6 - 0,7 м – 330 артефактів;
глибина 0,7 - 0,8 м – 290 артефактів;
глибина 0,8 - 0,9 м – 412 артефактів;
глибина 0,9 - 1,0 м – 182 артефакти;
глибина 1,0 – 1,1 м – 98 артефактів.
Як бачимо, скільки-небудь “стерильних” 

прошарків у цій товщі не було. Можна лише 
відмітити, що з рівня 0,7 м знахідки, на відміну 
від вищих горизонтів, залягали горизонтально. 
Усього з площі 1 м до глибини 1,1 м добуто 2840 
артефактів (без урахування численних природних 
жовен без слідів штучного розколювання). З них 
усього 3 нуклеуси, 32 пластини (так їх можна 
кваліфікувати лише умовно, за параметрами, а не 
за паралельністю граней), 1005 відщепів. Майже 
половина відщепів – первинні, трохи менше 
крайових. Серед відбивних площадок домінують 
природні (50 %), далі йдуть гладкі (22 %), крапкові 
(20,5 %) і двогранні (5 %). Лусок і скалок 1146, 
уламків – 98. Артефактів, які формально можна 
віднести до знарядь – усього півтора десятки, 
натомість преформ-напівфабрикатів – понад 200 
екземплярів. Завершують перелік добутих із шурфа 
кременів 320 фрагментованих і сумнівних сколів.

Наведена статистика свідчить про інтенсивний 
процес розщеплення кременю у цьому місці. Отже, 
місцезнаходження Комини І слід віднести до 

майстерень на виходах сировини – пласких жовен 
туронського кременю, який, очевидно виходив 
тут на поверхню або ж був легкодоступний для 
видобутку. Доказом цього є оголення пласту 
подібних жовен неподалік від цього місця у вибоях 
ґрунтової дороги, що спускається від хут.Співак до 
річки Гнилий Ріг. Подібним чином оголюється – вже 
самою річкою Гнилий Ріг – і кремені підстилаючого 
туронський альбського ярусу крейдових відкладів. 
Кремінь альбського ярусу має гіршу якість, важче 
піддається обробці, і в шурфі І було зустрінуто 
тільки два артефакти з такого кременю. 

Попередні висновки.
Значна частина сколів, отриманих з шурфа І 

на місцезнаходження Комини І мають невеликі 
розміри і вкорочені пропорції (середня довжина 
– 3,5 см), а також характерну “губу” над черевцем 
– типові ознаки біфасної обробки. Рельєфний 
горбок на черевці відщепів свідчить, що обробка 
крем’яних жовен велася твердим відбійником. 
Виходячи з цього і з цілковитої відсутності у 
даній місцевості “м’яких” кам’яних порід (на 
кшталт пісковику), можна припустити, що у якості 
відбійників та ретушерів використовувалися жовна 
того самого кременю, з якого виготовлялися й 
знаряддя. Отож, так звані “чопери” є, скоріше за 
все, відбійниками-ретушерами. Про використання 
їх у такій якості свідчать, зокрема, ділянки 
характерної забитості та зім’ятості на обробленому 
кінці цих знарядь, причому ця забитість у більшості 
випадків пов’язана не з виступаючими гострими 
ділянками (як це мало б бути у справжніх чоперів, 
що виконували притаманну їм ударно-рубальну 
функцію), а з увігнутими зонами, або навіть з 
контактом пригостреної і необробленої поверхонь 
знаряддя.

На доказ правомірності саме такої інтерпретації 
“чоперів” з глибині 0,8-0,9 м – стратиграфічно 
нижче рівнів, де були виявлені чопероподібні 
вироби (зокрема з рівня 0,1-0,2 м отримано два 
“чопери”, а з товщі 0,3-0,6 м – шість),  знайдено 
нуклеус із характерним “ребром”, яке створювали, 
починаючи з пізнього палеоліту, на ядрищах для 
зняття з протилежного боку (з торця) пластин 
(рис. 12, 1). У тому, що це дійсно нуклеус, а не 
біфас, переконує  наявність характерної скошеної 
площадки і негатив від сколотої з неї на всю 
довжину жовна пластини, а також знайдений 
поруч майже ідентичний пренуклеус з “ребром” 
і скошеною площадкою, але без негатива сколу 
(рис. 12, 2).

Функцію відбійників-ретушерів виконували, 
скоріше за все, і “чопери” з місцезнаходження 
Співак І, тому їх присутність не може бути 
аргументом на користь глибокої давності цієї 
пам’ятки. Утім, наявність безперечних рубил 
та біфасів мікокського типу, разом із щільною 



73

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

Рис. 1. Розташування куща палеолітичних пам’яток на карті.

патиною, є вагомими аргументами на користь її 
середньопалеолітичного віку. Показово, що патина 
на виробах місцезнаходження Комини І має меншу 
щільність і блакитний відтінок.

Виходячи з усього комплексу отриманих 
даних, можна стверджувати про кілька етапів 
заселення місцевості довкола сіл Комини й Білотин 
у проміжок часу від середнього до фінального 
палеоліту. Високу наукову вартість палеолітичних 
пам’яток, які віднесено до середнього палеоліту, 
визначає передусім можливість реконструкції усіх 
етапів двобічної обробки, “стратегію” і своєрідність 
якої диктував характер місцевої сировини. Тож є всі 
підстави сподіватися, що археологічні дослідження 
в районі Хмельницької АЕС матимуть результатом 
не тільки відкриття цікавого палеолітичного 
регіону, але й встановлення нового епіцентру 
зародження технології двобічної обробки знарядь, 
вивчення особливостей якого може внести 
суттєві корективи в існуючі уявлення про шляхи 
поширення мікокської технології на території 
України.
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Рис. 2. Співак І. Гостроконечники (за О.М.Романчуком, І.Т.Черняковим, 2006).
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Рис. 3. Співак І.Фрагменти біфасів.
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Рис. 4. Співак І. Рубило.
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Рис. 5. Співак І. Проторубила й рубила (за О.М.Романчуком, І.Т.Черняковим, 2006).
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Рис. 6. Співак І. Чопероподібні знаряддя.
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Рис. 7. 1-3 – Білотин ІІ (1 – пластина, 2-3 – нуклеуси); 4 – Білотин І (рубило).
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Рис.8. Співак IV: 1-2 – нуклеуси; 3 – рубило.
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Рис. 9. Білотин VI. Уламок біфаса.

Рис. 10. Комини І. Ситуаційний план.
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Рис. 11. Комини І. Шурф І. Стратиграфія східної стінки.
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Рис. 12. Комини І: 1 – нуклеус; 2 – пре нуклеус.
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У статті розглядаються матеріали нової 
стоянки верхнього палеоліту Троянове 4 з 
центральної України. Проводиться порівняльний 
аналіз крем’яних виробів Троянове 4 з матеріалами 
стоянки Пушкарі 1 з верхнього Подніпров’я.

Уприльодовиковій європі в середині 
верхнього палеоліту, а саме приблизно 
від 30 до 20 тис. р. тому розвинулося 

таке культурне явище, як Гравет (від гроту 
Ля Гравет у Франції). Граветські пам’ятки 
поширені в середній смузі європи від Піренеїв 
на заході до Середнього Дону та Оки на сході [1].

В межах України маємо дві різновидності 
граветських пам’яток. На заході в басейнах 
Дністра і Прута поширені пам’ятки так званої 
молодовської культури, яка по суті є різновидом 
центральноєвропейського гравету. Маються на 
увазі стоянки Молодове V (10-7 шари), нижні 
верхньопалеолітичні шари Молодове І, Кормань 
IV, Косоуци, Оселівка II, Вороновиця, Бабин І, 
Галич, Межигірці І тощо. На півночі України відомі 
пам’ятки Пушкарі І, Клюси, Радомишль, що мають 
певні паралелі у східнограветських комплексах 
Верхнього Подніпров’я, Подесення, Середнього 
Дону (Бердиж, Хотильово II, Авдеево, Гагаріно, 
Костенки І, Зарайська тощо). Граветські пам’ятки 
невідомі на Середньому та Нижньому Дніпрі, у 
Східній Україні, в Північному Надчорномор’ї, в 
Криму [8, c. 102-125; 9, c. 3-9]. Донедавна були мало 
відомі граветські пам’ятки і в міжріччі середньої 
течії Південного Бугу та Дніпра. На сьогоднішній 
день ситуація змінилася з початком дослідження 
граветської стоянки Троянове 4. Ця нова пам’ятка 
відкриває нові перспективи в дослідженні історії 
верхньопалеолітичного населення України. Але 
постає ряд питань з інтерпретацією матеріалів 
стоянки та визначення її місця в існуючий вже 
картині знань про верхній палеоліт України. 
Тому метою цієї статті є порівняння крем’яних 
матеріалів стоянок Троянове 4 і Пушкарі 1.

Стоянка Троянове 4 входить до великого 
скупчення різночасових пам’яток кам’яної 

доби на р. Велика Вись, розташованих поблизу 
м. Новомиргород  Кіровоградської області. 
Відкривачем цих пам’яток є краєзнавець з 
Новомиргорода П.І.Озеров. Саме він і відкрив цю 
пам’ятку на початку 80-х років ХХ ст. У 1989 р. її 
відвідала О.В.Цвек, 1992 р. – Л.В.Кулаковська, 2004 
р. – В.М. Степанчук і Д.О.Вєтров. Розкопки стоянки 
Троянове 4 розпочалися з 2006 р. експедиціями 
Інституту Археології АН України та Національного 
університету „Києво-Могилянська Академія” 
під керівництвом Л.Л.Залізняка та Д.О.Вєтрова 
Дослідження тривають [7, с. 2-10; 8, c. 102-125; 9, 
c. 3-9; 13, c. 34 – 39].

Розташована стоянка на мису, утвореному 
Трояновою балкою, яка знаходиться за 500 м 
на північний захід від крайніх хат с.Троянове 
та за 5 км західніше околиці районного центру 
Новомиргород на Кіровоградщині. Село тягнеться 
вздовж краю лесової тераси лівого берегу р.Велика 
Вись. Матеріали стоянки залягали практично на 
одному стратиграфічному рівні – у верхній частині 
бузького лесу, що утворився під час максимуму 
похолодання більше 20 тис. років тому. Повний 
опис стратиграфічної колонки пам’ятки в липні 
2007 р. було зроблено ж.М.Матвіїшиною та 
О.Г.Пархоменком [10, с. 47-55].

Протягом 2006-2007 рр. у результаті розкопок 
стоянки було розкрито площу 42 м кв. У розкопі 
знахідки зустрічалися з поверхні до глибини 0,9 
м. Але найбільша їх концентрація пов’язана з 
глибинами 0,3-0,7 м. Переважна більшість кременів 
патинована нерівномірно: окремі ділянки не 
патиновані взагалі, інші – вкриті легкою блакитною 
та глибокою білою патиною. Більшість кременів з 
лесоподібного суглинку вкривала вапнякова кірка 
[8, c. 102-125; 9, c. 3-9].

Колекція кременю зі стоянки Троянове 4 з 
розкопок 2006-2007 рр., що зберігається в ІА НАНУ 
нараховує 10798 артефактів [7, с. 2-10].

Звертають на себе увагу великі розміри 
крем’яних виробів. Численні відщепи завбільшки 
з долоню сягають товщини 2-3 см. Багато уламків 
великих пластин, ширина яких нерідко перевищує 
4 см. Все це разом з великими, масивними, не до 
кінця спрацьованими нуклеусами свідчить про 
багату сировинну базу мешканців пам’ятки.

УДК 902 (477) «6347» Денис Вєтров 
 (м. Київ)

ГРАВЕТСЬКА СТОЯНКА ТРОЯНОВЕ 4 НА КІРОВОГРАДЩИНІ ТА СТОЯНКА 
ПУШКАРІ 1 НА ЧЕРНІГІВЩИНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯННЯ 

КРЕМ’ЯНИХ ВИРОБІВ
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Сировиною для виготовлення знарядь на 
стоянці слугували досить великі жовна якісного 
темно-сірого кременю з первинних родовищ. 
У 2007 р. великі жовна кременю, дуже схожого 
на троянівський, знайдено в одному з ярів с. 
Коробчине, що за 5 км від стоянки.

Первинна обробка кременю, судячи з 
великих відбивних горбків первинних відщепів 
та відбійників на шматках кременю із зірчастою 
забитістю, відбувалася із застосуванням жорсткого 
крем’яного відбійника. Заслуговують уваги великі 
одно- та двоплощинні нуклеуси з ортогнатними 
чи злегка скошеними площинами (рис. 1). Серед 
двоплощинних представлені як однобічні (рис. 1. 
1), так і двобічні S-подібного профілю. Знайдено 
дуже велике сплощене одноплощинне ядрище 
розміром 20 х 22 см, з негативами пластин 
шириною до 6 см. Великі нуклеуси несуть сліди 
зняття крупних, досконалих пластин (рис. 1. 1). 
Їхні площини ретельно підправлені поперечними 
сколами, представленими в колекції кількома 
виразними авіважами.

Привертають увагу неглибокі негативи 
відбивних горбків сколів. Зняті з таких нуклеусів 
пластини демонструють плаский і широкий 
відбивний горбок з нависаючим над ним краєм 
ударної площини. Саме такі особливості властиві 
техніці сколювання пластин за допомогою м’якого 
(рогового ?) відбійника, яка є характерною ознакою 
обробки кременю багатьох граветських пам’яток 
прильодовикової європи. Застосування м’якого 
рогового відбійника пояснює повну відсутність 
звичайних для більшості палеолітичних пам’яток 
відбійників з таких кристалічних порід як граніт 
чи гнейс.

Крім великих ядрищ з ортогнатними 
площинами зустрічаються і значно менші (рис. 1. 
2-4). Присутні одно- та двоплощинні нуклеуси зі 
скошеними площинами (рис. 1. 2-4), в тому числі 
двоплощинний S-подібний.

Колекції властиві значні розміри пластинчастих 
заготовок знарядь. Переважна більшість виробів з 
ретушшю зроблена на великих і дуже великих 
пластинах. 90% з них мають ширину від 2 до 4 см 
і навіть більше (рис. 2).

Розвинена техніка отримання досконалих, 
великих пластин Троянового 4 контрастує з 
широким використанням значних за розміром 
первинних відщепів для виготовлення знарядь, 
особливо зі скребковою функцією. Аналіз сколів 
пам’ятки свідчить про те, що певна частина 
продукції розщеплення на Трояновому 4 не 
призначалася для безпосереднього використання 
на місці. Колекція сколів демонструє ознаки 
відсортованості: в матеріалах стоянки, схоже, 

відсутня певна частина пластин. Все це дає 
підстави визначити пам’ятку, як спеціалізовану 
стоянку-майстерню з транспортуванням частини 
продукції за межі стоянки.

Виробів зі слідами ретуші досить багато – 
678 екземплярів, що становить більше 6% усіх 
знахідок. Однак переважна більшість з них –
морфологічно невиразні вироби. Зокрема 234-ма 
екземплярами представлені аморфні відщепи 
та уламки кременю з ретушшю, 107 скребел на 
первинних відщепах переважно неправильної 
форми, більше 200 пластин зі спорадичною 
ретушшю та псевдоретушшю, що виникла 
внаслідок їх використання у трудових операціях. 
Лише близько 100 виробів з ретушшю (близько 
1% знахідок) можна віднести до морфологічно 
завершених ретушованих знарядь. Отже структуру 
комплексу виробів з ретушшю визначають п’ять 
головних категорій знарядь: різці, скребачки, 
пластини з ретушшю, пластинки та вістря з 
притупленим краєм та скребла на відщепах.

Різці – найбільш виразна категорія комплексу 
(рис. 2. 6-11, 13-17). Більшість виготовлена на 
великих і дуже великих, досить масивних пластинах. 
Часом пластини мають грубу, ступінчасту ретуш чи 
ретушовані скобелеподібні виїмки по довгих краях 
(рис. 2. 10, 11, 14-16). Значна частина знарядь 
дійшла до нас в уламках (рис. 2. 7, 8, 10, 11, 14). 
Однак вцілілі екземпляри (рис. 2. 13, 15-17) дають 
уявлення про справжні розміри значної частини цих 
інструментів. Різців на куту зламаної пластини – 23 
(рис 2. 6-8), бічних ретушних – 19 (рис. 2. 10, 11, 
13-17), серединних – 9 (рис. 2. 9).

На тлі яскравої серії різців скребачки 
виглядають невиразно. Звертають на себе увагу 
4 скребачки з носиком оріньякоїдного типу на 
відщепах. Знайдено 5 атипових скребачок на 
пластинах та відщепі (рис. 2. 18-21). Кінцевих 
скребачок – 3. Пластин з ретушшю, що мають 
скребкоподібні заокруглення на кінцях – 17 (рис. 2).

Невиразні скребачки пам’ятки компенсуються 
численною серією (107 екз.) грубих скребел 
на великих первинних відщепах. У більшості 
випадків ретуш груба, несистематична. Часом це 
псевдоретуш, що утворилася по краю масивних 
первинних відщепів, внаслідок їх використання в 
якості скребел.

Уламки великих пластин з ретушшю – 
найчисленніша категорія ретушованих виробів 
стоянки – 238 екз. (рис. 2. 12, 22-26). Разом з тим, 
зазначимо, що по справжньому ретушованих 
знарядь не багато. Переважна більшість виробів 
має нерегулярну, часто спорадичну ретуш або 
псевдоретуш, що виникає на окрайках пластин 
внаслідок їх використання у різноманітних 
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трудових операціях. Подібна нерегулярна ретуш 
присутня і на окрайках пластинчастих заготовок 
різців. Часто на краю пластини є одна чи дві 
ретушовані виїмки, які свідчать про використання 
артефакту в якості скобеля по кістці, рогу чи дереву.

Досить невиразною групою виробів є вістря зі 
скошеним кінцем – 4 екз.

В комплексі з наявні 14 уламків пластинок 
з притупленим краєм (рис. 2. 1-5).  Вони 
притуплювалися крутою, як правило, зустрічною 
ретушшю, яка далеко заходила в тіло заготовки. 
В колекції є дві пластинки зі скошеним крутою 
ретушшю краєм, одна з яких демонструє початковий 
етап виготовлення граветського вістря [7, с. 2-10].

Тепер перейдемо до матеріалів стоянки 
Пушкарі І. Стоянка знаходяться на високому 
правому березі Десни біля с. Пушкарі Новгород-
Сіверського району Чернігівської області на північ 
від пов’язаної з селом частини Погона відділена 
від села невеликим яром —Погонським Ровом [5, 
с. 180-181].

Виявив стоянку в 1932 р. М. Я. Рудинский, який 
у 1932—1933 р. почав тут розкопки [ 11, с. 171-198; 
12, с. 7-22 ]. З 1937 по 1949 рр. стоянку досліджував 
П. Й. Борисковський. Розкопки були відновлені з 
1980 В.І. Бєляєвою [1, с. 305-306; 2, с. 145-152; 3, 
с. 502-512; 4, c. 66 – 67].

Культурний шар стоянки залягає на невеликій 
глибині (до 1 м від сучасної поверхні) і займає 
досить значну площу (біля 3 тисяч м.2). Тут було 
виявлено і детально вивчено залишки трьох 
невеликих жител (4 х 4,5 м), розташованих 
безпосередньо одне біля одного. Окремі кремені 
попадаються на поверхні землі, у чорноземі [5, с. 
180-181]. Стоянка має ряд абсолютних дат між 16 
775 і 21 100 BP [14].

Кремінь стоянки — чорний жовневий (є і 
плитчастий) із крейдових відкладень на околицях 
с. Пушкарі. Ступінь патинизації різна – від густої 
білої в темно сірих дрібних цятках до блакитної 
і темно синьої патини. жовна кременю, що 
використалися мешканцями стоянки, нерідко 
досягали 15 см і навіть 20 см довжини [5, с. 209-
221].

Нуклеусів (рис. 3. 1-4) дуже багато, близько 
2500. Більша частина нуклеусів має 5—7 см висоти 
при 3—5 см у поперечнику. Деякі нуклеуси мають 
до 10—11 см висоти, а висота п’яти екземплярів 
навіть досягає 13.5 см. Більша частина нуклеусів 
— витягнуті, призматичні, але неправильних 
обрисів.  Хоча є  й типові ,  призматичної 
або конусоподібної форми із правильними 
паралельними пластинчастими сколами (близько 
10% від загального їх числа). Переважають 

одноплощинні, двоплощинних мало. У багатьох 
нуклеусів площадка утворює гострий кут з робочою 
поверхнею. є 20 дископодібних нуклеусів, від яких 
радіально ударами відокремлювалися короткі 
відщепи. є більше 100 поперечних відколів з 
нуклеусів і близько 2500 реберчастих пластин.

Типових відбійників зі стоянки близько 30, 
але багато нуклеусів використалися в якості 
відбійників.

Усього з розкопок 1932, 1933, 1937, 1938, 1939 
рр. знайдено близько 130 тисяч відходів виробництва 
кременю — відщепів, осколків, дрібних лусочок. 
Відносно цієї кількості знаряддя становлять лише 
близько 2%; близько 2% становлять і нуклеуси. 
Переважають дрібні лусочки, що мають 1—2 см 
у поперечнику. Великих осколків, що мають 3— 7 
см у поперечнику, і шматків кременя всього лише 
10—15% загального числа відходів виробництва.

Пластин та їх уламків (рис. 3. 5-13) близько 15 
тисяч. Більша їх частина має правильні обриси та 
не зберегла кірки. Більшість має середній розмір 
– 5-8 см довжини. Окремі екземпляри мають до 
14,5 см довжини. є близько 8 тисяч пластин, що 
мають сліди підретушування або спрацьованості. 
Пластин з ретушшю по краю близько 1 тисячі. 
Більша частина з них – правильні пластинки з 
ретельною пригострюючою ретушшю по одному 
або по обох краях. Пластин із затупленим краєм 
більше 200. Вони правильних обрисів, мають круту 
притупляючу ретуш по одному краю. Їхня довжина 
3-6 см, при ширині 1-1.5 см.

Скребків близько 250 (рис. 4. 16-22). В 
основному скребки виготовлені на кінцях 
правильних пластин, довжиною 5-7 см, або на 
їх уламках, у деяких випадках — на реберчастих 
пластинках. Переважають кінцеві скребки із 
правильним напівкруглим опуклим лезом (рис. 
4. 16, 17). Їх близько 100 екземплярів, скребків з 
носиком — 40 (рис. 4. 19), з опуклим скошенним 
лезом – 30 (рис. 4. 17, 18). Вони поступово 
переходять в асиметричні вістря зі скошеним 
кінцем. Скребків з увігнутим лезом, оброблених 
великою ретушшю – 15, із прямим лезом на одному 
кінці – 60. Подвійних кінцевих скребків – 11 
(рис. 4. 20 - 22). Обидва їхні вузькі кінці ретельно 
відретушовані та мають такий же характер, як 
і прямі леза скребків. У колекції є 30 масивних 
округлих відщепів що нагадують мустьєрскі 
скребла, вони мають 6-9 см у поперечнику 
(рис. 4. 23). До масивних скреблоподібних 
знарядь примикають також близько 30 скобелів, 
виготовлених з нуклеподібних шматків кременю 
за допомогою тонкої пластинчастої ретуші. Вони 
мають масивне круте та напівкругле лезо (рис. 3. 
18).
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Різців на стоянці Пушкарі I близько 160 
екземплярів (рис. 3. 14-21). Вони виготовлені 
на видовжених пластинах 5-7 см довжини. 
Переважають різці на куту зламаної пластини і 
бічні різці. Різців на куту зламаної пластинки – 80 
(рис. 3. 15, 16). Бічних різців – 50 (рис. 3. 14, 20, 21). 
У них відсутня ретуш по краю, а є лише на кінці — 
легка пригострююча. Серединних різців близько 30 
(рис. 3. 17, 19). Більшість із них – багатофасеткові з 
широким лезом, отриманим декількома різцевими 
сколами – вони виготовлені на масивних пластинах 
та відщепах. Також є близько 20 різцеподібних 
(долотоподібних) знарядь, виготовлених широкими 
стесами на куту масивних плиток кременю. 
Нуклеподібних різців близько 20 екземплярів. 
Різцеві сколи на стоянці нечисленні.

Вістря становлять найбільшу і найкраще 
виражену групу кремінних знарядь праці стоянки 
(рис. 4. 1-5, 8-15). Їх близько 550 екземплярів. 
Виготовлені вони на великих пластинах правильних 
обрисів. Значна кількість вістер має 9-11 см 
довжини, а деякі екземпляри досягають 13 см. 

Симетричних вістер (та їх уламків) близько 280 
(рис. 4. 1-5, 10, 11). Вони виготовлені на правильних 
пластинках з вістрям посередині. Частина з них 
має правильну листоподібну форму. Інші ж мають 
правильний обрис і загострюються лише на кінці. 
Поряд з великими, є певна кількість маленьких 
тонких вістер до 5 см довжиною, оброблених 
дрібною ретушшю по краю (рис. 4. 12). Близько 
40 симетричних вістер мають на протилежному 
кінці ретельно відретушоване лезо опуклого або 
злегка ввігнутого скребка. Вістер зі скошеним 
кінцем близько 100 екземплярів (рис. 4. 8): Кінець 
їх скошений і утворює тим самим тупий кут з іншим 
краєм пластини. Цей скошений кінець ретельно 
відретушований. Вістер із затупленим краєм — 
близько 170 екземплярів (рис. 4. 13-15). У них 
один довгий край правильно дугоподібно зігнутий 
і ретельно відретушований крутою ретушшю. На 
кінці пластини цей затуплений край, сходячись із 
протилежним, не відретушованим краєм пластини, 
утворює вістря. Серед вістер із затупленим краєм 
окремо стоять екземпляри, у яких затуплений край 
— прямий, а протилежний, не відретушований 
край, що сходиться з ним, вигнутий (рис. 4. 13). На 
стоянці також знайдено до 20 вістер, що нагадує 
наконечники з виїмкою (рис. 4. 9-11). Виготовлені 
вони на пластинках близько 4 см довжиною і 1-1,5 
см шириною, один край яких майже суцільно 
оброблений дрібної затуплююючою ретушшю, що 
формує вістря, уступ і виїмку (черешок) у нижній 
частині наконечника. Легка ретуш є у вістря і з 
протилежного краю.

У колекції є також 10 ножів костенківського 
типу (рис. 4. 6, 7).

І нарешті, є близько 20 масивних рублячих 
знарядь з лезом, виготовленим двобічними 
стесами. Частина з них виготовлена з нуклеусів, 
деякі ж являють собою спеціально оббиті овальні 
шматки кременю [5, с. 209-221].

Отже, переглянувши коротко матеріали 
стоянок Троянове 4 та Пушкарі 1 можна визначити 
певні загальні риси властиві цим пам’яткам. Обидві 
стоянки знаходяться поблизу покладів сировини 
що зумовлює наявність великої кількості відходів 
виробництва (понад 90 %). Але якщо на Троянове 
4 переважають відходи виробництва великих 
та середніх розмірів то на Пушкарях 1 більше 
дрібних, що зумовлено розміром жовен кременю. 
Обом стоянкам характерна пластинчаста техніка 
розколювання, хоча на Пушкарях 1 пластини і 
відповідно знаряддя на них коротші, що знову ж таки 
зумовлено розміром сировини та її якістю. Суттєві 
розбіжності спостерігаються в знаряддєвому 
наборі стоянок. Так, якщо на Трояновому 4 
основним типом знаряддя є різноманітні різці на 
великих пластинах, то на Пушкарях 1 серія різців 
маловиразна, але натомість багато різноманітних 
вістер, яких на Трояновому 4 дуже мало (і всі 
атипові). Спільною рисою є відносно невелика 
кількість на обох пам’ятках скребачок серед яких 
є скребачки з носиком. Натомість, у знаряддєвому 
наборі стоянок є багато «скреблоподібних знарядь» 
- відщепів зі скребковою ретушшю на Трояновому 4 
та скребла і скреблоподібні знаряддя – в Пушкарях 
1. Також у матеріалах обох стоянок присутні рублячі 
знаряддя на відщепах та конкреціях кременю. Але 
все ж таки слід зазначити, що розбіжностей в 
матеріалах стоянок значно більше ніж спільних рис. 
Можна лише припустити що обидві пам’ятки, що 
мають певні архаїчні риси в знаряддєвому наборі, 
належать до приблизно одного етапу розвитку 
верхнього палеоліту України, але мають відмінні 
культурні та технологічні традиції.

Тому характеристики крем’яного комплексу 
Троянового 4, властиві носіям граветських 
культурних традицій середнього етапу верхнього 
палеоліту європи, дають підстави вбачати паралелі 
комплексу у матеріалах пам’яток граветської 
традиції Центральної та Західної європи, а також 
Подністров’я.
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Vietrov D. 
GRAVETTIAN STATION OF TROYANOVE 

4 ON KIROVOGRAD REGION AND STATION 
PUSHKARI 1 ON CHERNIGIV REGION: SOME 
ASPECTS OF COMPARISON FLINT wARES

In the article materials of new station of upper 
paleolith of Troyanove 4 are examined from central 
Ukraine. The comparative analysis of the made of flint 
wares of Troyanove 4 is conducted with materials of 
station Pushkari 1 from overhead Podneprov’ya.
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Рис. 1. Крем’яні матеріали стоянки Троянове 4. Нуклеуси.
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Рис. 2. Крем’яні матеріали стоянки Троянове 4.Знаряддя.
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Рис. 3. Крем’яні матеріали стоянки Пушкарі 1.



92

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

Рис. 4. Крем’яні матеріали стоянки Пушкарі 1.
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УДК 902 (477) «6347» Ірина Сніжко
(м. Харків)

СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОГО ШАРУ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОЇ 
ПАМ’ЯТКИ БІЛЯ С. КАМ’ЯНКА НА ХАРКІВЩИНІ

У статті наведені результати дослідження 
пізньопалеолітичної пам’ятки біля с. Кам’янка 
із використанням методу мікростратиграфії. 
Визначено найбільш насичену знахідками 
частину горизонту, що відповідає ініціальному 
рівню культурного шару, зроблено висновок про 
одноактність його формування.

Культурний шар будь-якої археологічної 
пам’ятки – унікальний об’єкт, що має 
складну природу. Зазвичай його визначають 

як антропогенний грунтово-літологічний горизонт, 
що виник на місці поселення людей та який залягає 
в товщі плейстоценових чи голоценових відкладів. 
Культурний шар є цілісним природно-історичним 
об’єктом, що представлений рештками штучного 
походження (артефактами) та органо-мінеральним 
субстратом (наповнювачем). Отже, культурний шар 
має природні та антропогенні складові [1, с. 9].

Формування культурного шару починається під 
час функціонування поселення, коли домінуючим 
є антропогенний фактор. Після того, як мешканці 
залишають поселення, абсолютно переважає 
природний фактор і культурний шар заглиблюється 
в грунтово-літологічний горизонт. Над ним 
утворюється своєрідний захисний екран, але в той 
же час на культурний шар впливають, руйнуючи 
його, процеси грунтоутворення, водний режим, 
ерозійні процеси, діяльність риючих тварин 
тощо [1, с. 11-12]. Таким чином, для коректного 
дослідження культурного шару необхідно 
розуміння процесів його постгенетичної руйнації. 
Особливої актуальності це твердження набуває 
під час роботи з перевідкладеним чи зруйнованим 
культурним шаром.

Основними ознаками перевідкладеного 
культурного шару є відсутність добре визначеної 
поверхні залягання основної маси знахідок 
(«завислість») та велика кількість предметів, що 
мають нахил, чи розташованих вертикально. Змив 
культурного шару призводить до розміщення 
культурних решток вздовж русла водотоку чи на 
поверхні схилу [2, с. 160].

Під  час  до сл ідження  пошкодженого 
культурного шару постає питання визначення 
первинного (ініціального) рівня відкладення 

культурних решток. Найкращі результати дає 
застосування методу мікростратиграфії. Для 
цього в процесі польових досліджень необхідним 
є проведення тривимірної фіксації якомога 
більшої кількості знахідок. На основі одержаних 
даних можна збудувати графічні мікропрофілі. 
В залежності від мети дослідження є можливість 
обрати різний «крок» таких графіків – від кількох 
метрів до дрібніших відрізків. На плані поселення 
позначаються лінії майбутніх мікропрофілів і на 
них зносяться всі позначки глибин, одержані за 
допомогою нівеліру. В результаті є можливість 
визначити найбільш насичену знахідками 
частину горизонту, що відповідає ініціальному 
рівню культурного шару, а також встановити 
безперервність чи дискретність його формування 
[2, с. 161].

Об’єктом даного дослідження є культурний 
шар пізньопалеолітичної пам’ятки, що знаходиться 
на мисі, біля впадіння в р. Сіверський Дінець 
невеличкої правої притоки р. Суха Кам’янка, за 1,5 
км на південний схід від с. Кам’янка Харківської 
області (Рис. 1). Мис являє собою горизонтально 
виположену терасу, що піднята над рівнем 
р. Сіверський Донець на 8-10 м.

Культурний шар пам’ятки представлений 
розщепленим кременем, що демонструє всі стадії 
обробки від жовна до знаряддя, фрагментами кісток 
тварин, дрібними шматочками червоної та жовтої 
вохри, вугілля. Знайдено також кілька відщепів 
та уламків кременю зі слідами перебування у 
вогні. Крем’яні знахідки мають добрий стан 
збереженості, не окатані, поверхня вкрита шаром 
патини. В якості сировини використовувався сірий 
напівпрозорий крейдяний високоякісний кремінь 
місцевого походження. Знахідки свідчать, що на 
поселенні відбувався повний цикл розщеплення. 
Нуклеуси торцевидної, призматичної, кубовидної 
форми демонструють ударну техніку сколювання. 
Процес виготовлення та підживлення нуклеусів 
представлено реберчастими сколами і відщепами. 
Метою первинного розщеплення були заготовки 
у вигляді видовжених пластинок та відщепів. 
Колекція виробів із вторинною обробкою включає 
різці, скребки, скребловидні знаряддя, пластинки 
з ретушованими виїмками, відщепи і пластинки 
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з ретушованими ділянками, мікропластинки з 
притупленим краєм, вкладень-трапецію тощо.

Планіграфічна структура культурного шару 
включає скупчення крем’яних артефактів, які, 
вірогідно, відповідають робочим місцям, де 
відбувалось розколювання кременю. На користь 
цього свідчать також і випадки ремонтажу у 
скупченнях.

Пізньопалеолітичний культурний шар не 
має специфічного забарвлення, розтягнутий по 
вертикалі. Найбільша концентрація знахідок 
спостерігається частково в темно-коричневому, 
світло-коричневому та жовтувато-палевому 
суглинку, окремі артефакти зустрічаються також 
в гумусовому горизонті та в типовому лесі. 
Відзначено деяке падіння залягання культурного 
шару з півдня на північ і з заходу на схід, що 
відповідає зниженню рельєфу в бік обох річок, а 
також пов’язане з особливостями грунтоутворення 
в голоцені.

Таким чином, в даному випадку маємо 
справу з пошкодженим культурним шаром, де 
без застосування методу мікростратиграфії 
важко визначити первинний рівень відкладення 
культурних решток. Даний метод також дасть 
можливість більш точно встановити геологічний 
вік пам’ятки з’ясувавши, з яким геологічним 
шаром пов’язаний ініціальний шар відкладення 
знахідок. Ще одне важливе питання – одноактність 
чи дискретність формування культурного шару: 
місце, де розташована пам’ятка є дуже зручним 
для поселення, що підтверджується наявністю 
культурних решток інших епох від енеоліту до 
раннього середньовіччя (відповідні культурні 
шари, нажаль, знищені оранкою).

На руйнацію ініціального культурного шару 
даної пам’ятки вплинули наступні фактори:

1. Відсутність консервації знахідок після 
завершення функціонування пам’ятки. Свідченням 
цього є наявність патини та кальцитових напливів 
з одного боку на багатьох артефактах.

2. Переміщення артефактів вгору, імовірно, під 
час відтавання.

3. Вплив делювіальних процесів (зміщення 
по схилу), що простежується формою деяких 
скупчень, орієнтованих на північ, північний схід 
та схід, в бік р. Сіверський Донець та р. Суха 
Кам’янка - ця тенденція спостерігається в трохи 
згладженому вигляді в сучасному рельєфі. Знахідки 
часто знаходяться в положенні на ребрі з нахилом 
в означений бік.

4. Голоценове ґрунтоутворення.
5. Діяльність риючих тварин – шар сильно 

пошкоджений кротовинами.
Отже, всі фактори, що вплинули на пошкодження 

культурного шару, мають постгенетичний характер 
– відбулись після завершення функціонування 
пам’ятки.

Для дослідження культурного шару було 
використано метод мікростратиграфічного аналізу 
[2, с. 161-193]. Під час польових досліджень 
проводилась ретельна графічна фіксація більшої 
частини знахідок (зокрема, розміром понад 3 см) 
в трьох вимірах. Для побудови мікропрофілей було 
обрано лінії квадратів «3», «5», «6» в напрямку 
південь-північ - відповідно А - А’, В - В’, С - С’, 
та лінії квадратів «Д», «М», «Ф» в напрямку захід-
схід - відповідно D - D’, E - E’, F - F’ (Рис. 1). Всі 
знахідки, що мали позначки відносної глибини, 
одержані за допомогою нівеліру, та розташовані 
в межах 1 м, позначались на профілі. Сучасна 
поверхня також була пронівельована і на схемах 
позначена як лінія під розміткою квадратів.

Мікропрофіль А - А’ найдовший – 22 м, 
перетинає всю досліджену розкопом площу. На 
більшій частині профілю видно, що культурний 
шар є не дуже насиченим: в кв 3А – В, 3з – І 
він представлений поодинокими знахідками. 
Хоча кв. 3Г – ж, 3С –Ф є більш насиченими, тут 
знахідки не утворюють виразних скупчень і чітко 
не позначають ініціального рівня культурного 
шару. Діапазон відстані між нижніми і верхніми 
артефактами становить 0, 2 – 0, 28 м і, скоріш за все, 
як і в інших аналогічних випадках, пояснюється 
діяльність риючих тварин та зміщенням внаслідок 
процесів ґрунтоутворення та відтавання. В кв. 3К – 
Р спостерігається більша насиченість культурного 
шару: саме в цих квадратах планіграфічно 
зафіксовані кілька скупчень артефактів – менш 
виражені в кв. 3К – М, більш – в кв. 3Н – О. 
Тут також спостерігається певне вертикальне 
розсіювання, що в кв. 3Л – М досягає 0, 4 м. 
Але тут також бачимо ділянку, де відносно чітко 
можна простежити рівень первинного горизонту 
і деяке його падіння в кв. 3М та 3П, що, імовірно, 
відповідає нерівності рельєфу давньої поверхні 
(Рис. 2).

Мікропрофіль В - В’ демонструє більш 
насичену ділянку культурного шару 5О – Р, та 
менш насичені 5Д – Н та 5С – Ф. Перша частина 
профілю 5Д – К представляє, очевидно, більш 
ушкоджену ділянку шару, оскільки діапазон 
відстані між артефактами по вертикалі доходить до 
0, 4 м і визначити ініціальний рівень неможливо. 
Починаючи з кв. 5Л до кв. 5О положення знахідок 
стає більш стабільним, хоча розмах коливань 
зберігається на попередньому рівні. В кв. 5О – 
Р зафіксовані скупчення кременю, що дають 
можливість простежити рівень первинного 
горизонту відкладення знахідок та падіння 
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культурного шару в бік р. Сіверський Донець. 
Наступні квадрати 5С – Ф слабо насичені 
знахідками, хоча в кв. 5С – Т можна прослідкувати 
продовження ініціального горизонту (Рис. 3).

Мікропрофіль С - С’ охоплює 6 м в напрямку 
південь-північ. Із дослідженої площі поки це 
найзахідніша ділянка, що розташована вище 
за інші. Артефакти знаходяться у «завислому» 
положенні, тут найбільший діапазон вертикальної 
відстані між ними – до 0, 8 м. Скупчення у кв. 6О – 
П дає можливість простежити імовірний рівень 
первинного розташування знахідок. Невеличка 
ділянка мікрошаруватості в кв. 6П, скоріш за все, 
маркує вимоїну, до якої були стягнуті артефакти. 
Це засвідчує також їх положення – переважно на 
боці та під кутом (Рис. 3).

Мікропрофіль D - D’ демонструє характер 
культурного шару в південній частині пам’ятки. 
Шар слабо насичений, знахідки розпорошені по 
вертикалі в діапазоні до 0, 4 м, ініціальний рівень 
не простежується (Рис. 4).

Мікропрофіль E - E’ перетинає 5 м майже 
в центрі дослідженої ділянки. Тут насиченість 
артефактами значно вища, особливо в кв. 5М – 
4М. Спільним для всього профілю є «завислість» і 
великий, до 0, 48 м, діапазон вертикальної відстані 
між знахідками (Рис. 4).

Мікропрофіль F - F’ демонструє культурний 
шар найпівнічнішої дослідженої ділянки. 
Знахідок небагато, відстань між верхніми та 
нижніми доходить до 0, 28 м. Хоча чітко виділити 
ініціальний рівень неможливо, в загальних рисах 
він простежується (Рис. 4).

Отже, розглянувши вищенаведені мікропрофілі, 
можна сформулювати наступні спостереження:

- культурний шар краще зберігся на окремих 
ділянках (кв. 5О -5Т, 6О – 6П, 3Н – 3П);

- формування ініціального рівня відкладання 
знахідок можна визначити як одноактний процес;

-  на ділянках,  де можна простежити 
рівень первинного відкладання знахідок, він 
корелюється зі стиком літологічних горизонтів 

давньоголоценового грунту та причорноморського 
лесу;

- знахідки розпорошені по вертикалі в доволі 
широкому діапазоні – від 0, 1 до 0, 8 м. Отже, всю 
лінзу, що містить артефакти, коректніше називати 
«горизонт знахідок», ніж «культурний шар»;

- в якості причин, що вплинули на руйнування 
ініціального рівня відкладання знахідок, можна 
назвати відсутність швидкої консервації артефактів, 
вплив делювіальних процесів, рух предметів під 
час голоценового ґрунтоутворення, відтавання, 
діяльності риючих тварин.

Використання методу мікростратиграфії дає 
можливість одержати якісно нову інформацію 
щодо структури культурного шару. Він також є 
перспективним для подальшого дослідження даної 
пам’ятки, зокрема, для з’ясування закономірностей 
розподілу окремих груп артефактів, визначення 
структури скупчень, характеру палеорельєфу тощо.
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THE STRUCTURE OF CULTURE LEVEL 

OF THE PALEOLITHIC SITE NEAR KAMENKA 
COUNTRY IN KHARKIV REGION

The article shows us the results of investigation 
of last Paleolithic site near Kamenka country using 
the method of microstratigraphy. The most saturated 
with artifacts part of the horizon, which corresponds 
to the initial rate of culture level is defined, and the 
conclusion about simultaneity of its formation is 
made.
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Рис. 1. Розташування пам’ятки та план розкопу.
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Рис. 2. Мікропрофіль А-А’.
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Рис. 3. Мікропрофіль В-В’, С-С’.



99

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

Рис. 4. Мікропрофіль D-D’, E-E’, F-F’.



100

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

У статті подаються  результати багаторічних 
розкопок поселення Молюхів Бугор з більш 
ґрунтовною  характеристикою археологічного 
комплексу доби неоліту, висвітленням питань 
виникнення та розвитку неолітичного поселення, 
зв’язків його мешканців з навколишнім світом.

Молюхів Бугор – урочище в заплаві річки 
Тясмин, яке розташоване на північ від 
 села Новоселиця Чигиринського 

району Черкаської області. Тут у 1950 р. під 
час археологічної розвідки О.І.Тереножкін 
відкрив поселення енеоліту-бронзи [19, с. 80-81]. 
Розкопки В.М.Даниленка 1955-56 рр. підтвердили 
існування на Молюховому Бугрі багатошарової 
пам’ятки. Дослідивши південну підвищену 
частину Молюхова Бугра та виявивши тут невелику 
кількість артефактів доби пізнього неоліту, житлові 
комплекси розвиненого (1) та пізнього енеоліту 
(3), скорчене поховання пізньої бронзи та залишки 
ранньослов’янської землянки, вчений прийшов до 
висновку про те, що культурний шар поселення 
вичерпаний [2, с. 13-21]. В археологію України нове 
поселення увійшло як класична побутова пам’ятка 
доби неоліту та енеоліту Середнього Подніпров’я 
[6, с. 170; 7, с. 125, рис. 1; 18, с. 10, рис. 4].

Наприкінці 1950-х рр. в результаті проведення 
меліоративних робіт в заболоченій заплаві 
Тясмину верхня частина піщаної дюни, на якій 
розташоване поселення, була знята. Її піщаний 
ґрунт разом з культурними шарами бронзової доби, 
ранньозалізного віку і пізнього середньовіччя 
заповнив заболочені низини. Таким чином, на 
сучасній денній поверхні опинився культурний 
шар енеоліту, нижче якого залягає неолітичний 
горизонт пам’ятки. Це було з’ясовано нами під час 
археологічної розвідки 1992 р. [8, с. 33].

У ході археологічного дослідження  Молюхова 
Бугра протягом 1992-2009 рр. ми розкопали 
понад 1000 кв. м площі давнього поселення [14, 
с. 29-36]. У 2009 році розкопки здійснювалися 
в південній половині поселення, в ході яких ми 
вийшли на місце розкопок нашого попередника 
В.М.Даниленка.

Загальна характеристика археологічних 
знахідок та попередні результати розкопок 
поселення вже була предметом опису в наших 

наукових публікаціях [8, с. 33-42; 9, с. 116-118; 10, 
с. 58-62; 11, с. 42-49; 12, с. 45-51; 13, с. 295-297; 14, 
с. 29-36; 15, с. 35-37].

Сьогодні ми пропонуємо характеристику 
неолітичного комплексу Молюхова Бугра, до 
складу якого входять фрагменти кераміки, вироби 
з кременю, каменю, рогу та кістки.

Неолітична кераміка поділяється на три групи. 
Перша група (Н-І) містить у тісті значну рослинну 
домішку, небагато дрібнозернистого піску, рідко – 
кровавику і жорстви. Має переважно темний чорно-
коричневий колір, крихкий черепок, поверхня якого 
має численні заглибини від трави, що вигоріла 
при випалюванні. Кераміка орнаментована 
різноманітним лінійно-прокресленим візерунком 
(горизонтальні, вертикальні та діагональні лінії, 
вертикальні хвилі, “ялинка”, коса сітка, “паркетні” 
композиції та інші), гребінцевим штампом 
(горизонтальні, вертикальні та діагональні смуги, 
“ялинка”, зигзаг та інші), овальними ямками, 
композиціями, що поєднують ці орнаменти. 
Неолітична кераміка представлена широко 
відкритими горщиками з прямими вінцями, слабо 
профільованими стінками, гострими та плоскими 
денцями. 

Друга група (Н-ІІ) має значну домішку крупно- 
і середньозернистого піску, рідко – дрібнотовченої 
трави і жорстви, з’являється домішка шамоту. 
Черепок міцніший, сіро-коричневого та вохристо-
коричневого кольору. Поверхня добре загладжена, 
інколи підлощена, орнаментована відбитками 
гребінця, зубчастим і накольчастим орнаментом, 
серед якого переважають  лінійно-геометричні 
композиції відступаючих трикутних наколів. 
Горщики мають більш розвинені форми, вінця 
прямі та трохи зігнуті назовні, денця гострі та 
плоскі. 

Третя група неолітичної кераміки  (Н-І/ІІ) в 
матеріалах поселення займає проміжне положення, 
маючи в тісті домішку дрібнотовченої трави і 
піску, а в орнаментації – лінійно-прокреслений, 
зубчастий, накольчастий і гребінцевий орнамент, 
з помітним переважанням останнього.

За кількісними показниками фрагменти 
неолітичної кераміки поділяються таким чином: 
Н-І – 2550 фрагментів (44,4%),  Н-ІІ – 2767 
фрагментів (48,1%), Н-І/ІІ –  431 фрагмент (7,5%).

Цікавим та вартим уваги є той факт, що у 
всіх групах неолітичної кераміки відомі гостро- і 
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плоскодонні горщики. Але їх співвідношення є 
різним: в групі Н-І знайдено 1 фрагмент гострого 
та 11 плоского дна, в групі Н-ІІ - 4 гострого і 7 
плоского дна, в групі Н-І/ІІ – 3 гострого дна.

Виявлені групи, окрім зовнішніх ознак, 
відрізняються походженням та часом існування. 
Поява першої групи кераміки пов’язана з 
проникненням в Середнє Подніпров’я племен 
буго-дністровьскої культури кінця печерського 
– початку самчинського періоду, які принесли з 
собою характерні гончарні традиції та технології. 
Запозичивши, місцеві племена розвинули їх 
згідно місцевих умов. Наприклад, замість полови 
культурних злаків вони додавали у глину стебла 
диких трав. Окрім цього, в кераміці першої групи 
відчувається деякий вплив ранньонеолітичних 
культур з гребінцевою керамікою маріупольської 
культурно-історичної спільності Дніпро-
Донського межиріччя (рання азово-дніпровська, 
нижньодонська).

Поширення першої групи на Молюховому 
Бугрі відноситься до середини – другої половини 
V тис. до н.е. та характеризує І ранній період в 
розвитку дніпро-донецьких племен Середнього 
Подніпров’я.

Поява та існування другої групи кераміки 
пов’язано з поширенням в Дніпровському 
лісостеповому Правобережжі в кінці V – першій 
половині IV тис. до н.е. племен дніпро-донецької 
етнокультурної спільності ІІ-го розвиненого 
періоду, які мали вже інші гончарні традиції, 
сформовані під впливом середньодонської 
культури. 

Виділена  проміжна група неолітичної кераміки 
Н-І/ІІ була поширена на Молюховому Бугрі, 
вірогідно, в кінці (останній чверті) V – на початку 
ІV тис. до н.е. Поява на ній орнаментації у 
вигляді відбитків гребінця, можливо, є наслідком 
культурного впливу нижньодонських племен.

Визначена типологічна хронологія неолітичної 
кераміки Молюхова Бугра підтверджується 
внутрішньою стратиграфією поселення, яку 
вдалося зафіксувати на окремих ділянках завдяки 
добрій збереженості культурного шару [10, с. 59].

Перший шар надувного піску потужністю 
0-30/35 см  виявився пошкоджений оранкою 
кінця 1950-х рр. і дає перемішування культурних 
залишків усіх історичних періодів, відомих на 
поселенні, з помітним переважанням більш пізніх 
знахідок бронзової доби, ранньозалізного віку та 
пізнього середньовіччя. На глибині 30/35 – 60/70 см 
від денної поверхні зафіксовано гумусний горизонт 
(чорного або коричневого кольору), верхня частина 
якого також пошкоджена оранкою. Але з глибини 
35-37 см чітко фіксується збільшення кісток тварин, 

енеолітичної кераміки та крем’яного інвентарю. 
Нечисленні знахідки в цьому енеолітичному 
горизонті фрагментів неолітичної кераміки є 
давніми викидами в нижніх культурних шарів. 

Нижче на глибині 42/45 – 52/57 см від денної 
поверхні залягає неолітичний горизонт поселення. 
У його верхній частині знайдена кераміка другої 
групи (Н-ІІ) з домішками піску і накольчастою 
орнаментацією, а нижче – кераміки першої групи 
(Н-І) з домішками трави і лінійно-прокресленою 
та гребінцевою орнаментацією. Іноді між ними 
є стерильний прошарок потужністю 2-3 см. В 
неолітичному горизонті значно зменшується 
чисельність кісток тварин та помітно збільшується 
кількість крем’яного інвентарю, частина якого 
проникла крізь піщаний ґрунт з енеолітичного 
культурного шару. А знахідки енеолітичної 
кераміки в верхній частині неолітичного горизонту 
пояснюються втоптуванням останніх в ґрунт під 
час функціонування енеолітичного поселення. 

В нижній частині гумусу та у верхній 
частині сіро-жовтуватого підґрунтя (57/60 – 70/75 
см від денної поверхні) зафіксований досить 
чіткий культурний прошарок потужністю 10-
18 см з поодинокими крем’яними знахідками 
та дрібними кістками тварин, без кераміки. 
Раніше ми висловлювали припущення, що це 
шар докерамічного неоліту. Але, скоріше за все, 
цей прошарок утворився в наслідок специфіки 
піщаного ґрунту, крізь який предмети легко 
проникають в глибину. 

Матеріальний комплекс Молюхова Бугра 
значно доповнює крем’яний інвентар, який 
представлений готовими виробами та відходами 
виробництва. До перших відносяться ножі, скребки 
різних форм, ножевидні пластини для складових 
знарядь, вістря стріл, сокири, серп, ретушери, 
пилки, різчики, скобелі та інші знаряддя та 
заготовки для них. Другі представлені нуклеусами 
кількох видів, нуклевидними уламками, відщепами 
та лусками. Більшість крем’яних знарядь Молюхова 
Бугра формувалася в техніці однобічної ретуші, яка 
іноді представлена безсистемними сколами по 
краю виробу. Відома дрібна регулярна ретуш, якою 
підправлялися краї виробів. Поодинокі знаряддя 
(вістря стріл, серп, сокири) виготовлялися в 
техніці двобічної оббивки та ретушування. Велика 
досконалість простежена в техніці розщеплення 
кременю і виготовлення ножевидних пластин. В 
цілому, крем’яний інвентар Молюхова Бугра має 
мікролітичний характер, а окремі великі знаряддя 
(сокира, серп) є, скоріше за все, імпортними 
предметами.

Поділ крем’яних виробів на неолітичні та 
енеолітичні за матеріалами розкопок може бути 
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вельми умовний за таких чинників. В енеолітичному 
культурному шарі ми зустрічаємо фрагменти 
неолітичної кераміки, а відтак і частина крем’яних 
виробів може також належить до доби неоліту. 
Потрапити в культурний шар, що залягає вище, 
вони могли як в давнину під час життєдіяльності 
енеолітичних та інших більш пізніх племен, так і 
в кінці 1950-х рр., коли оранкою було зруйновано 
цілісність культурних нашарувань пам’ятки. З 
іншого боку, в неолітичному горизонті, де помітно 
зростає кількість крем’яного інвентарю, можуть 
бути присутні енеолітичні крем’яні знаряддя, які 
проникли крізь м’який піщаний ґрунт в глибину, 
в більш ранній культурний горизонт, знову ж, 
внаслідок господарчої діяльності енеолітичних 
племен та природнім шляхом.

Тому при визначенні неолітичного крем’яного 
інвентарю варто враховувати не тільки його місце 
знаходження, а й типологічні аналогії з інших 
неолітичних пам’яток Середнього Подніпров’я. 
Ці дослідження знаходяться на початковому етапі, 
хоча окремі знахідки ми й сьогодні з впевненістю 
можемо віднести до неолітичного горизонту 
поселення. Це – олівцевидні нуклеуси, дрібні 
скребки з округлим робочим краєм та на відщепах, 
вістря стріл підтрикутної форми з широкою 
основою, пластини-вкладиші з затупленим краєм, 
пластини зі скошеним кінцем та з трисхилою 
спинкою, мікролітичні пластини, трапеції, 
кукрецькі вкладиші та ін. В техніці обробки 
крем’яної сировини і виготовлення готових знарядь 
у неолітичних племен співіснували два основні 
прийоми – техніка однобічної та двобічної оббивки 
і спосіб формування мікролітичних знарядь за 
допомогою крутого крайового ретушування.

В умовах відсутності місцевого видобутку 
кременю, крем’яна сировина в Потясминні мала 
моренне походження та могла бути предметом 
обміну з іншими племенами.

Поряд з кременем неолітичні племена 
Молюхова Бугра використовували знаряддя з 
інших порід каменю кристалічного і осадкового 
походження та мінералів – граніту, сланцю, 
роговику, кварциту, пісковику.

Крупнозернистий граніт використовувався для 
виготовлення каменів для вогнища, дрібнозернистий 
граніт – для виготовлення площин господарського 
призначення (виготовлення знарядь, розтирання 
рослин, розділка тварин, вичинка шкіри та ін.), 
з пісковику робили точильні камені, з кварциту 
виготовляли скребачки, сокироподібні знаряддя, 
розтиральники та ін.

Унікальною знахідкою є човник із талькового 
сланцю, знайдений в шарі енеолітичного поховання 
№ 1. Він має видовжену форму із закруглено-

гострими кінцями, спідня площина відносно рівна, 
верхня – більш опукла та має поперечний жолобок 
та орнамент у вигляді коротких паралельних 
ліній-нарізок, що розміщені по спинці човника 
[15, с. 36, рис.]. Незважаючи на те, що такі вироби 
відомі в матеріалах багатьох неолітичних пам’яток 
Надпоріжжя, Черкащини, Київщини, Сіверського 
Дінця та інших територій, їх призначення 
досі не з’ясовано. є припущення, що вони 
використовувалися для полірування древків стріл 
та дрібних кістяних знарядь [17, с. 146-149].

Вироби з кістки та рогу в матеріалах 
Молюхового Бугра є досить рідкісними і в 
основному місця їх знаходження пов’язані 
з енеолітичним «ровом». Тому, ми можемо 
лише припускати виготовлення та використання 
неолітичними племенами Потясминня виробів 
з цих матеріалів, спираючись на доступність 
сировини та знахідки рогових і кістяних речей в 
інших пам’ятках дніпро-донецької етнокультурної 
спільності [17, с. 131].

Співставлення кількості та якості археологічних 
знахідок неолітичного періоду (в основному, 
кераміки) на площі поселення дозволяє зробити 
висновки про те, що неолітичне поселення займало 
лише частину території піщаної дюни Молюхів 
Бугор – ділянку від центру до південно-західної 
околиці пам’ятки. Саме тут був виявлений та 
досліджений найбільш насичений неолітичний 
культурний горизонт, в окремих місцях, навіть, не 
зруйнований більш пізніми культурними шарами. 
На інших територіях, за виключенням поодиноких 
господарчих ям, неолітичні артефакти були 
знайдені у вигляді нечисленних та невиразних 
фрагментів в зруйнованому енеолітичному шарі 
або ж в енеолітичному “рові”. Вірогідно, вони були 
рознесені по всій піщаній дюні в ході господарської 
діяльності більш пізнього енеолітичного населення, 
яке займало вже всю площу урочища Молюхів 
Бугор.

Важливі дані про матеріальну культуру 
Молюхова Бугра нам дає остеологічний матеріал, 
зібраний в ході розкопок поселення. Його загальна 
кількість складає понад 130 тисяч кісток свійських 
та диких тварин, серед яких великі, середні, 
невеликі, дрібні та дуже дрібні (від 10-15 до 1,5-2 
см), цілі, фрагменти та сколи. Палеозоологічне 
вивчення остеологічного матеріалу з неолітичного 
горизонту пам’ятки дало можливість встановити 
видовий склад свійського стада та мисливських 
порід. За даними О.П.журавльова, в добу неоліту 
мешканці Молюхова Бугра полювали на  кабана 
(12,5%), оленя благородного (31,25%), косулю 
європейську (12,5%), лося (12,5 %), тура (6,25%), 
бобра річкового (18,75%), борсука (6,25%). Були 
відомі риба, черепаха, водоплавні птахи, молюски. 
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Серед свійських тварин знайдені бик (22%), вівця 
(9%), коза (9%), свиня (26%), кінь (30%), собака 
(4%). Співвідношення диких та свійських тварин 
виглядає таким чином: знайдено 16 осіб диких 
(43%) і 23 особі свійських (57%) тварин [4, с.40; 
5, с.249-250]. Отже, серед мисливських тварин на 
першому місці стоїть олень благородний, далі – 
бобер річковий, на третьому – кабан, лось, косуля. 
Серед свійських тварин на першому місці кінь, на 
другому – свиня, на третьому – бик.

Звертає увагу той факт, що переважання коня 
серед свійських тварин не має поки що аналогій 
на території України. Це дозволило Н.С. Котовій 
виділити дванадцятий варіант неолітичного стада 
України, де перше місце займає кінь, друге – велика 
та дрібна рогата худоба, свиня – відсутня [7, с.57]. 
Але дослідниця користувалася результатами 
дослідження остеологічних матеріалів 1994-1995 
рр. Сьогодні вже опубліковані матеріали 1997-
2005 рр., які дозволяють на друге місце поставити 
свиню, на третє – бика.

Отже, в житті неолітичних племен Молюхова 
Бугра певну роль відігравало кілька форм 
ведення господарства – мисливство, рибальство, 
збиральництво, пастушество. Не дивлячись на 
велику кількість кісток свійських тварин на 
поселенні, про скотарство як основну галузь 
господарства можна говорити лише в контексті його 
складання. Пастухи заплави Тясмину розводили 
всі приручені на той час види свійських тварин, 
надаючи перевагу коню.

Відбувалося удосконалення прийомів 
мисливства,  подальший розвиток човно-
сіткового рибальства, розвиток плетіння – основи 
майбутнього ткацтва, удосконалення техніки 
обробки кременю та каменю.

Можливо, молюховобугорці були вже знайомі 
з землеробством. За дослідженнями Н.С.Котової, 
мешканці Черкащини в епоху неоліту вирощували 
пшеницю-однозернянку, ячмінь плівчастий, ячмінь 
голозерний. Нові культури – горох, просо, пшениця 
м’яка – були, вірогідно, запозичені у трипільців. 
Землеробство було підсічно-вогневим [7, с. 45-
46]. Але враховуючи відсутність плодоносних 
чорноземів та природні умови заплави Дніпра, 
в яких був розташований Молюхів Бугор в 
неолітичний період, землеробство не могло 
відігравати значну роль в житті мешканців 
поселення.

У цілому ж, неолітичні племена середній течії 
Дніпра в добу неоліту розвивалися відповідно 
свого часу і їм був притаманний перехід від 
привласнювальних форм господарства (мисливства, 
рибальства, збиральництва) до відтворювальних 
(скотарство, землеробство).

Виготовляли мешканці Молюхова Бугра 
й глиняний посуд. Про це свідчать знайдені 
шматочки необпаленої глини зі слідами пальців 

давнього гончаря. Без сумніву, виготовляли та 
користувалися в господарстві знаряддями із рогу, 
кістки, деревини. Вичиняли шкури та виготовляли 
з них одяг.

жили, вірогідно, у невеликих куренеподібних 
наземних або трохи заглиблених житлах, що 
будувалися із органічних матеріалів (дерева, 
комишу, хмизу, шкір тварин) і не збереглися в 
піщаному ґрунті. На жаль, підпрямокутних з 
заокругленими кутами та овальних в плані наземних 
або слабо заглиблених жител з вогнищами, що 
переважали у домобудівництві неолітичних племен 
України [18, с. 11], на поселенні не виявлено.

Вірогідно, Молюхів Бугор був місцем більш-
менш тривалого перебування родової групи 
або сімейної общини – основних осередків 
неолітичного суспільства, де ще панували ознаки 
первіснообщинної формації.

Населення Молюхова Бугра жило не ізольовано 
від навколишнього світу. В матеріалах поселення 
ми знаходимо багато свідчень міжплемінних 
зв’язків з сусідніми північними та південними, 
західними та східними культурами. Це обумовлено 
географічним положенням Молюхового Бугра 
на межі двох природно-географічних зон – лісів 
і степу, та основних культурних центрів Східної 
європи – землеробського заходу, скотарського 
півдня і сходу, мисливської півночі.

Опубліковані результати радіовуглецевого 
датування неолітичного горизонту Молюхова 
Бугра: 4390+-80 до н.е., 4160+-80 до н.е., 3955+-
70 до н.е. [7, с.100]. Ці дати характеризують 
виникнення та розвиток поселення в другій 
половині V – на початку IV тис. до н.е.

Важливе значення для датування неолітичних 
матеріалів поселення мають знахідки трипільського 
керамічного імпорту. В окремих випадках поруч з 
неолітичною керамікою другої групи з домішками 
піску, трикутно-накольчастою і зубчастою 
орнаментацією (Н-ІІ) були знайдені фрагменти 
(близько 30) тонкостінного канельованого 
трипільського посуду сіро-коричневого кольору, 
із залощеною поверхнею, який має аналогії в 
пам’ятках типу Борисівка, Красноставка, Березівка 
і був відомий на заключних фазах раннього і на 
початку середнього Трипілля (АІІ/ВІ) – кінець 
першої половини-початок другої половини IV 
тисячоліття до н.е.

Таким чином, верхньою датою неолітичного 
поселення Молюхів Бугор може бути середина V 
тис. до н.е., нижньою – початок другої половини 
IV тис. до н.е.

Вивчення археологічних матеріалів Молюхова 
Бугра дає можливість говорити про те, що 
неолітична культура поселення сформувалася 
на місцевій мезолітичній основі під впливом 
кількох сусідніх культур. Вона характеризує 
розвиток неолітичних племен черкаського варіанту 
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києво-черкаської культури дніпро-донецької 
етнокультурної спільності [6, с. 111-113; 18, 
23-24]. Має два періоди в своєму розвитку: 
Н-І – остання третина (друга половина) V – 
початок IV тис. до н.е. для горизонту кераміки з 
домішкою великих волокон трави і прокреслено-
гребінцевим орнаментом; Н-ІІ – перша половина 
- середина (початок другої половини) IV тис. до 
н.е. для горизонту кераміки з домішками піску і 
орнаментацією гребінцем, зубчастим і трикутно-
накольчастим штампом [11,с. 46; 12, с. 49; 14, с. 39].

Але в зв’язку з новими даними щодо хронології 
та періодизації неолітичних пам’яток України 
[7, с. 22-41], можливі певні зміни у наведеній 
схемі. Отже неолітичне поселення в урочище 
Молюхів Бугор виникло на етапі 1б в розвитку 
черкаського варіанту києво-черкаської культури 
дніпро-донецької культурно-історичної області, 
який датується сьогодні приблизно 4750-4350 рр. 
до н.е. Особливістю Молюхова Бугра в цей період 
є мінімальний вплив азово-дніпровських традицій 
[7, с. 32-33].

Подальший розвиток неолітичного населення 
заплави Тясмину фіксується у другому періоді 
розвитку черкаського варіанту Києво-Черкаської 
культури, що характеризується зміною в технології 
виготовлення кераміки під сильним впливом 
середньодонської культури та датується сьогодні 
приблизно 4350-3400 рр. до н.е. Особливістю 
Молюхова Бугра в цей час є широке використання 
геометричних композицій трикутних наколів при 
збереження гребінцевого штампу [7, с. 33].

У другій половині IV тис. до н.е. дніпро-
донецьке неолітичне населення Середньому 
Подніпров’ї витісняється середньостогівськими 
племенами, що належали вже до енеолітичної 
культурно-історичної спільності. На Молюховому 
Бугрі теж спостерігається зміна культурних 
традицій і впродовж наступних кількох сот 
років, практично до середини ІІІ тис. до н.е. в 
заплаві Тясмину панували енеолітичні скотарські 
племена, культура яких включала в себе й 
традиції неолітичних племен дніпро-донецької 
етнокультурної спільності.
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Neradenko T
NEOLITHIC SETTLEMENT OF MOLYUKHIV 

BUGOR

In article results of excavation of settlement 
Moljuhov Bugor with more detailed characteristic of 
an archaeological complex of the Neolithic times are 
published. The questions of occurrence and develop-
ment of neolytic settlement, communications of its 
inhabitants with world around are taken up.



105

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

У публікації подаються основні результати 
польового археологічного дослідження поселення 
доби неоліту та енеоліту Молюхів Бугор у 2008-
2009 роках, характеризуються розкопані об’єкти, 
висвітлюються дані про загальні та унікальні 
археологічні знахідки, остеологічні матеріали.

Молюхів Бугор – відома археологічна
 пам’ятка доби неоліту та енеоліту 
 України і Східної європи. Розташована 

вона поблизу села Новоселиця Чигиринського 
району Черкаської області. Відкрита у 1950 р. 
О.І. Тереножкіним [1, с. 80-81], досліджувалася 
у 1955-56 рр. В.М. Даниленком [2, с. 13-19]. З 
1992 р. розкопується Т.М. Нераденко [3, с. 33-38]. 
Молюхів Бугор – комплексна пам’ятка, до складу 
якої входять поселення та ґрунтовий могильник [4, 
с. 58-62].

Високий статус Молюхова Бугра в українській 
та східноєвропейській археології зумовлений, 
насамперед, розташуванням пам’ятки на межі 
двох природно-географічних зон – лісів та 
степу, та двох великих культурних територій – 
землеробського заходу та скотарського сходу. 
Окрім цього, поселення зберегло до наших днів 
культурні шари та об’єкти доби неоліту та енеоліту, 
що має багатогранну наукову цінність. Розкопки 
добре стратифікованого неолітичного горизонту 
дають змогу перевірити та уточнити існуючу в 
Україні хронологію та класифікацію неолітичних 
артефактів. Знахідки імпортних предметів свідчать 
про напрямки та характер міжплемінних зв’язків в 
V-ІІІ тисячоліттях до н.е. в межах Східної європи. 
Численний остеологічний матеріал, знайдений 
в недоторканому культурному шарі поруч з 
предметами матеріальної культури, дає унікальні 
можливості для датування різних історичних 
періодів в житті поселення за методом С-14. 
Відкриті об’єкти енеолітичної доби дають цікаву 
картину загального устрою пастушачого стійбища, 
невідому поки що за матеріалами розкопок 
інших пам’яток. І це далеко не повний перелік 
унікальних можливостей Молюхова Бугра для 
характеристики матеріальної та духовної культури 
давніх мешканців Потясминня, для історичної 
реконструкції етнокультурних процесів, які мали 
місце в Подніпров’ї, на Україні, в Східній європі 
в період неоліту та енеоліту – друга половина V – 

УДК 902 (477) «6347» Тетяна Нераденко, Євген Слєсарєв
(м.Черкаси)

РОЗКОПКИ МОЛЮХОВА БУГРА У 2008-2009 РОКАХ

перша половина ІІІ тисячоліття до н.е.
Метою даної статті є результати польового 

дослідження поселення у 2008-2009 рр., які 
принесли унікальні знахідки і об’єкти. За два 
польові сезони досліджено 376 кв. м площі 
поселення на його східній і західній околицях, у 
південній та північній частинах.

У східній частині поселення виявлено та 
вивчено два фрагменти енеолітичного «рову». 
Цей унікальний об’єкт оперізує всю територію 
поселення та поділяє її на дві приблизно однакові 
частині. За попередніми дослідженнями він міг 
грати роль захисних каналів під час весняних 
паводків або захищати стада від проникнення 
у заболочені низини. У рів також викидали 
відпрацьовані знаряддя праці, розбитий посуд, 
кістки тварин. Але насиченість культурними 
рештками «рову» неоднакова: в окремих місцях 
він мав дуже багато знахідок, насамперед, великих 
кісток тварин і розбитих глиняних горщиків, в 
інших – його культурний зміст мало відрізнявся 
він площі поселення поза об’єктом, яка в цілому 
має невеликий вміст археологічних артефактів. 
Розкопки в східній частині показали, що «рів» тут 
має розрив. Подібна ситуація була зафіксована 
раніше на західній околиці поселення. Вірогідно, 
це був зручний вихід до води.

Розкопками 2008 р. ми вийшли на східну межу 
піщаної дюни, на якій розміщено поселення, за 
нею йде заболочена низина, засипана наносним 
ґрунтом у кінці 1950-х рр. під час проведення 
меліоративних робіт у заплаві Тясмину. Поодинокі 
невиразні та різночасові знахідки свідчать про 
відсутність тут насиченого культурного шару і 
безперспективність подальших розкопок в цьому 
напрямку.

У північній частині поселення за два польові 
сезони розкопано досить велику площу (104 
кв. м), яка примикала до раніше розкопаної. На 
початку розкопок ми мали на меті виявити тут 
північну межу розповсюдження культурного шару 
поселення. Але натомість було відкрито новий 
фрагмент «рову», який прямує на північ до низини. 
Об’єкт має характерні ознаки, які зафіксовані в 
попередніх розкопках: виявлення в перехідному 
до материку шарі сіро-жовтого піску, нерівні 
східцеподібні стінки, що звужуються до дна, різна 
глибина лінзоподібного дна, велика насиченість 
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археологічними знахідками та кістками диких і 
свійських тварин.

Окрім цього, тут виявлено досить потужний 
неолітичний горизонт. Він дав фрагменти 
неолітичної кераміки всіх відомих на поселенні 
груп: Н-І – з домішками великих волокон 
трави, з прокресленою орнаментацією; Н-І/
ІІ – з домішками дрібно товченої трави і піску, з 
гребінцевою орнаментацією; Н-ІІ – з домішками 
піску, з трикутно-накольчастою та зубчастою 
орнаментацією. Можливо, вони є залишками 
зруйнованого енеолітичними племенами 
неолітичного об’єкту господарчого призначення. 
Така картина вже неодноразово фіксувалася при 
вивченні культурного шару енеолітичного «рову» 
в інших частинах поселення та знаходила своє 
логічне пояснення: енеолітичні племена вирили 
«рів» в культурному шарі доби неоліту, тому 
знахідки останнього через особливості піщаного 
ґрунту опинялися на самому дні «рову».

Але найцікавішим об’єктом у північній 
частині поселення, на наш погляд, є господарча 
яма, що було влаштована у «рові» та зміст якої 
відрізняє її від всіх подібних об’єктів, що були 
раніше досліджені на поселенні. Вона виявилася 
заповненою міцним світло-сірим ґрунтом, який 
утворився в наслідок постійного висипання в яму 
великої кількості попелу. Потужність ями складала 
66 см, при діаметрі 148 см у верхній частині. При 
цьому звужене дно ями повністю співпадало з 
дном «рову». В культурному змісті ями знайдено 
дуже багато великих кісток диких та свійських 
тварин та невелику кількість археологічних 
знахідок – фрагментів кераміки, крем’яних, 
кам’яних, кістяних, рогових виробів. Датування 
ями визначається знахідкою фрагменту вохристої 
розписної трипільської миски, які були поширені 
на трипільських поселеннях Черкащини на початку 
ІІІ тисячоліття до н.е. Оскільки виявлений об’єкт 
не пошкоджений пізніми нашаруваннями, для 
лабораторного дослідження взяті ґрунт, кістки 
тварин та фрагменти кераміки. Їх окреме датування 
за новими методиками в Київській лабораторії 
радіовуглецевого датування дасть більш точний час 
функціонування виявлених об’єктів – «рову» і ями.

Окрім зазначеного, в ході розкопок північної 
частини пам’ятки було відкрито та вивчено дві 
енеолітичні господарчі ями, одну – ранньозалізного 
віку та фрагмент об’єкту, що нагадує аморфну яму 
та уходить в східну стіну розкопу. Його вивчення 
буде здійснено в наступному польовому сезоні.

На західній околиці поселення у 2008 р. 
розкопано невелику площу – 24 кв.м. Метою 
розкопок тут було виявлення західної межі 
поширення культурного шару на піщаній дюні. 

Досліджено господарчу яму, що була виявлена 
під час минулорічних розкопок, відкрито нову 
господарчу яму доби енеоліту. З’ясовано, що 
культурний шар поселення в найзахідніших 
квадратах зруйновано широкою та глибокою 
канавою, яка була вирита тут під час меліоративних 
робіт кінця 1950-х років та візуально проходила 
по краю піщаного підвищення. Можливо, за нею 
культурний шар поселення і має продовження. 
Але будучи зруйнованим та засипаний верхнім 
наносним ґрунтом з самої дюни, він не має великого 
наукового значення.

За 8 м на захід від канави в 2009 р. був 
закладений розвідковий шурф (200 х 70 см), який 
дав таку картину: невеликий прошарок наносного 
піску дернового горизонту (8-10 см) змінив дуже 
потужний горизонт глинисто-мулистих запливів 
(90-100 см), нижче якого був виявлений потужний 
горизонт чорного гумусу (70-80 см) з рідкими 
різночасовими знахідками, невеликий перехідний 
горизонт і материк на глибині 200-210 см від 
сучасної денної поверхні. Виявлені дані можуть 
свідчити про те, що в давні часи піщана дюна 
мала більші розміри і поселення було поширено 
на більшій території. Щоправда, на наш погляд, 
залишки життєдіяльності мешканців поселення 
різних періодів, скоріше за все, попадали до 
понижених територій навколо поселення з 
паводковими водами, які періодично підтоплювали 
поселення. Для з’ясування цього питання потрібні 
більш ґрунтовні розкопки поза територією сучасної 
підвищеної дюни.

На сьогодні відстань між західною та східною 
околицями поселення, яка була досліджена в 
ході розкопок Молюхова Бугра у 1992-2009-х 
рр., становить 60 м. Приблизно на таку ширину 
піщаної дюни в її південній частині вказував наш 
попередник В.М.Даниленко, який проводив обміри 
до руйнівної меліорації кінця 1950-х рр.

У південно-західній частині поселення вже 
кілька років не проводилися розкопки. Між тим, 
саме в цій частині піщаної дюни виявлений 
збережений культурний горизонт доби неоліту, 
якій дає унікальні можливості встановлення 
внутрішньої стратиграфії неолітичного горизонту 
пам’ятки. Тут очікувалося також продовження 
енеолітичного «рову», який мав за попередніми 
розкопками помітний поворот до південної околиці 
поселення. Отже, дослідження 2009 р. в південно-
західній частині поселення були обумовлені 
важливими чинниками. Дослідження культурного 
шару на площі 48 кв.м дали очікуваний «рів», 
який прямує до південної околиці поселення 
та має мало насичений культурними рештками 
зміст. Поруч з ним відкрито п’ять господарчих ям 
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різних історичних періодів: ліворуч – три невеликі, 
розташовані по одній лінії – доби неоліту, одна – 
енеолітична, одна – періоду пізнього середньовіччя. 
Одну із неолітичних ям та «рів» у південній стінці 
прорізали невеликі за діаметром, але досить глибокі 
більш пізні ямки із чорним зольним ґрунтом.

У 2009 р. проводилися розкопки території 
поселення також на південь та південний схід 
від центральної підвищеної частини. Культурний 
шар тут виявився мало насиченим культурними 
залишками. До того ж, у напрямку захід-схід 
зменшувалася його потужність і в східних квадратах 
він мав повністю зруйнований культурний 
горизонт 10-12 см. Цими розкопками ми впритул 
наблизилися до території, що була розкопана 
В.М.Даниленком в 1955-56 рр.

Окрім зазначених вище об’єктів, в ході розкопок 
Молюхового Бугра у 2008-2009 рр. знайдено 
величезний археологічний та остеологічний 
матеріал, який складають близько 15 тисяч знахідок 
та більше 30 тисяч кісток диких і свійських 
тварин. Археологічну колекцію складають всі 
відомі на поселенні категорії знахідок: фрагменти 
різночасової кераміки, крем’яний інвентар, вироби 
з кістки та рогу, мідні та глиняні вироби.

Кераміка представлена фрагментами посуду 
доби неоліту (три групи), енеоліту (дві групи), 
середньої бронзи, раннього заліза, пізнього 
середньовіччя. Дуже важливими є знахідки 
неолітичної кераміки з домішками великих 
волокон трави та прокресленою орнаментацією. 
Це – найбільш давня кераміка в заплаві Тясмину 
та Правобережному Дніпровському лісостепу. 
Вона з’явилася тут під впливом буго-дністровських 
племен у середині V тис. до н.е.

Цікавими знахідками є також фрагменти стінок 
енеолітичних пористих горщиків з обточеними 
краями та виїмками з протилежних боків. 
Вважається, що це могли бути знаряддя гончарного 
промислу, які використовували для вирівнювання 
стінок та надання певної форми вінцям глиняних 
горщиків. Або – це були важки для риболовних 
сіток.

Дуже цінними є  поодинокі  знахідки 
трипільської імпортної кераміки двох груп: 
канельованої, що характеризує міжплемінні зв’язки 
наприкінці неолітичного періоду, та вохристої, яка 
засвідчує продовження етнокультурних контактів 
молюховобугорців з трипільцями в добу енеоліту, в 
період розквіту східнотрипільської культури.

Крем’яний інвентар відноситься до періоду 
неоліту та енеоліту і представлений сокирою 
(другою на поселенні), ножами, скребками, 
ножеподібними пластинами, вістрями стріл, 
гальками, нуклеусами, нуклеподібними уламками, 

а також численними відщепами. Вивчення 
крем’яної сировини свідчить про використання 
як місцевого кременю (крем’яні гальки, що 
приносила ріка), так і привозного. Велика кількість 
відщепів засвідчує місцеве виробництво крем’яних 
знарядь, за виключенням кількох імпортних. 
А в цілому мікролітичний характер крем’яних 
знарядь підтверджує загальну тенденцію розвитку 
крем’яної індустрії в добу неоліту та енеоліту в 
нашому регіоні.

Кам’яний інвентар дав вироби, відщепи та 
уламки трьох основних відомих на поселенні 
порід місцевого каменю – кварциту, пісковику, 
крупнозернистого граніту. З перших двох робили 
знаряддя (скребла, розтиральники, зернотерки, 
точильні камені, товкачі, «прасочки» та ін.), з 
останнього виготовляли, в основному, камені для 
вогнища.

Серед виробів із рогу та кістки знайдені цілі 
та фрагментовані мотики, та поки що єдина на 
поселенні кістяна пронизка. Знахідки мотик дуже 
важливі, адже вони свідчать про зародження 
землеробства у мешканців заплави Тясмину, навики 
якого вони сприйняли у сусідніх трипільських 
племен у ході взаємовигідних міжплемінних 
зв’язків. Кістяні намистини були раніше знайдені 
на поселенні в похованні № 1, але вони були дуже 
дрібні та крихкі. Кістяна пронизка 2008 року 
велика, має добре загладжену поверхню та відмінну 
збереженість.

Мідні вироби представлені однією дуже 
дрібною проколкою, яка є 9-ою мідною знахідкою в 
матеріалах енеолітичного періоду Молюхова Бугра.

Візуальне визначення кісток диких та свійських 
тварин підтвердило отримані раніше дані про 
склад мисливських тварин та пастушачого стада. 
Полювали мешканці поселення на зайця, вовка, 
лисицю, ведмедя, кабана, оленя, лося та ін. 
Розводили бика, вівцю, козу, свиню, коня та ін. 
Полюбляли вживати рибу та черепаху, кістки 
останньої дуже часто зустрічаються на поселенні.

Остеологічні матеріали будуть передані 
в  Інститут археологі ї  НАН України для 
археозоологічного дослідження, яке дає дуже 
важливу, іноді – сенсаційну, інформацію про 
видовий склад тварин неоліту та енеоліту. Так 
вивчення матеріалів із попередніх розкопок 
виявили наявність на Молюховому Бугрі кісток 
верблюда, свійського кота, лева та леопарда, які не 
були характерними видами тварин для того часу 
на нашій території. Окрім цього, виявлені кістки 
свійського коня, якого молюховобугорці розводили 
з неолітичного періоду [5,с. 249-250].

Унікальними знахідками 2008-2009 рр. є 
три невеликі глиняні кульки, фрагмент глиняної 



108

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

статуетки тварини (бика або собаки) та ціла глиняна 
статуетка вепра (друга в середньостогівських 
матеріалах України). Всі вони знайдені в 
незруйнованому горизонті культурного шару 
енеолітичного «рову» на східній околиці 
поселення. Раніше на поселенні була знайдена 
ціла глиняна статуетка черепахи та фрагмент 
глиняної статуетки тварини, а також два фрагменти 
трипільської імпортної пластики – антропоморфної 
та зооморфної статуеток. Глиняна пластика 
Молюхова Бугра, скоріше за все, мала культове 
призначення та використовувалася в мисливських 
та скотарських культах місцевих племен.

Отже, розкопки Молюхова Бугра у 2008-
2009 рр. дали нові матеріали щодо загального 
устрою поселення, характеристики матеріальної 
та духовної культури його мешканців, значно 
збагатили археологічну колекцію знахідок.

Розкопки поселення буде продовжено.
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У роботі подається загальний огляд 
трипільських  ст арожитностей,  анал із 
закономірностей їх хронології та просторової 
локалізації в ареалі Середнього Подніпров’я – від 
житомирського Полісся до степової смуги на 
півдні.

До аналізу залучені поселення (в тому числі 
поселення-гіганти площею від 10-50 до 100 
га), могильники, окремі поховання та знахідки 
трипільських речей у  компл ексах інших 
археологічних культур, виявлені в 397 місцях 
ареалу, що складає близько 9% від 4400 пам’яток 
Трипілля-Кукутені.

З часу початку вивчення пам’яток трипільської 
культури у Подніпров’ї минуло вже понад 
 100 років. За цей час було виявлено кілька 

сотень поселень, могильники [12, 13, 14, 9, 7]. На 
кількох десятках пам’яток проведено розкопки, 
число досліджених об’єктів вимірюється сотнями. 
У розпорядженні дослідників численні дані, 
отримані за допомогою природничих наук – від 
складених геофізиками планів до палеоботанічних 
досліджень та ізотопного датування. Цей комплекс 
даних дає змогу реконструювати культурні та 
історичні процеси у регіоні, починаючи з V 
тис. до н.е. до першої половини ІІІ тис. до н.е., 
тобто впродовж майже всього періоду існування 
трипільської культури, за винятком ранніх її фаз. 

Дана робота є спробою зробити загальний 
огляд трипільських старожитностей, їх поділ у 
просторі та часі, звернути увагу на деякі культурні 
процеси у Середньому Подніпров’ї на усіх 
територіях, які можуть бути віднесені до цього 
регіону – від Полісся і київського Подніпров’я до 
степової смуги.

З історії досліджень видно, що встановилися 
кілька напрямків у вивченні даної території. Один 
із них полягає у вивченні трипільських пам’яток в 
окремих місцевостях і на певному проміжку часу, 
як правило в межах етапів [12]. Інший напрямок – 
включення межиріччя до оглядів, які охоплюють 

УДК 903.4 (4)”636” Михайло Відейко
 (м. Київ)

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА У СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ’Ї

усю територію поширення трипільської культури, 
при цьому хронологічні межі можуть визначатися 
як і у першому випадку. Практично відсутні 
наскрізні огляди регіону від етапу ВІ/ІІ до СІІ, 
якщо не рахувати роботи  В.О. Круца, яка була 
опублікована майже три десятиліття тому [7]. 

Чи є підстави та чи виправдано розглядати 
дану територію, як окремий регіон у системі 
Трипільсько-Кукутенської спільності? Так, для 
цього може бути декілька приводів. Враховуючи 
значні розміри території, яку займала вказана вище 
культурна спільність, її розвиток цілком можна 
розглядати на рівні локальних виявів, певних 
регіонів тощо. Закономірністю розміщення груп 
трипільських пам’яток є їх тяжіння до басейнів 
певних річок, при цьому такі значні водні артерії, 
як Дніпро, як правило, виступає в якості певної 
просторової вісі, вздовж якої трипільські пам’ятки 
групуються у певній системі. 

До Подніпров’я ми відносимо пам’ятки, 
розташовані як безпосередньо на берегах цієї 
ріки, так і у басейнах його приток. Таким 
чином, до цього огляду включено, приміром, 
археологічні пам’ятки Полісся, які розташовані 
у басейні р. Тетерів. Розподіл територіальної 
приналежності трипільських старожитностей 
Черкащини також зроблено за цим принципом. 
При цьому ми виходили із того, що саме річки 
були в давні часи основними комунікаціями, які 
зв’язували між собою окремі регіони та відповідно 
групи населення. Виходячи із зазначених вище 
критеріїв у Подніпров’ї трипільські старожитності 
(поселення, поховання, знахідки на поселеннях та у 
похованнях інших культур) нині відомі на території 
шести областей – житомирської, Київської, 
Кіровоградської, Полтавської, Запорізької та 
Дніпропетровської у 397 місцях (за даними на 
2009 р.).  В основу підрахунків покладено реєстр 
пам’яток трипільської культури, опублікований у 
виданні «Енциклопедія трипільської цивілізації» 
[2, c. 563-699] із доповненнями за даними 
публікацій, які вийшли впродовж 2004-2009 рр. 
Розподіл по областях наступний:

№
п/п ОБЛАСТЬ Кількість місце-

знаходжень
% до загального 

числа
1 житомирська 69 17,4
2 Київська 222 58,6
3 Черкаська 84 22,2
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Враховуючи той факт, що усього нині відомо 
близько 4400 пам’яток Трипілля-Кукутень, то у 
Подніпров’ї виявлено близько 9% від загального 
їх числа. Це поселення ( в тому числі поселення-
гіганти площею від 10-50 до 100 га), могильники, 
окремі поховання та знахідки трипільських речей 
у комплексах (поселення, поховання) інших 
археологічних культур.

Навіть із врахуванням не найкращого стану 
вивченості окремих територій можна вважати, 
що наведені вище дані загалом дають об’єктивну 
картину концентрації пам’яток, в першу чергу 
поселень. Спостерігається певна нерівномірність у 
поширенні поселень всередині зазначених регіонів. 

Цікавим є те, що регіон Подніпров’я охоплює 
та пов’язує між собою кілька природних зон 
– лісову, лісостепову та степову. Трипільські 
місцезнаходження трапляються в усіх зонах, хоча 
у степовій смузі однозначно тяжіють до річкових 
долин. 

Не менш показовим є розподіл пам’яток у часі. 
До середнього періоду (Трипілля ВІ-ІІ, ВІІ, СІ, 
датовано приблизно між 4300/4200–3200 рр. до н.е.) 
можна віднести 305 пам’яток, пізнього (Трипілля 
СІІ, датовано приблизно між 3200-2700 рр. до 
н.е.) – 92. Слід зауважити, що точність розподілу 
відносна, адже деякі пам’ятки представлено лише 
підйомним матеріалом, але в загальних рисах 
тенденція має зберегтися і характеризує динаміку 
розвитку Трипілля у регіоні.

Впродовж середнього періоду склалася 
досить складна система локальних груп та типів 
трипільських пам’яток. Не в останню чергу вона 
пов’язана із природними умовами регіону, які 
створили можливість для існування різних моделей 
культурно-господарської адаптації. Показовим 
є факт освоєння населенням, належним навіть 
до однієї локальної групи різних екологічних 
ніш. Різноманіття природних ресурсів, наявність 
чи відсутність на певних територіях корисних 
копалин, тощо стимулювало спеціалізацію, 
розвиток обміну як всередині трипільської 
спільноти, так і з найближчим її оточенням.

На сьогодні вченими для окресленого регіону 
на весь час існування тут трипільської культури 
виділено 11 локальних груп та типів, за якими 
вірогідно стояли певні соціальні організми, які 
активно взаємодіяли як між собою, так і утвореннями 

на сусідніх територіях – як трипільськими, так і 
іншими, зокрема у степовому регіоні. 

Одним із наслідків подібної взаємодії було 
постійне формування нових груп з певними 
особливостями у матеріальній культурі. Чи не 
найбільш показовим у цьому відношенні є Середнє 
Подніпров’я, де на ділянці від Києва до Канева на 
етапі СІ існувало до 5 утворень (чотири на лівому 
і одне на правому берегах), які можна виділити 
насамперед на підставі дослідження керамічних 
комплексів. 

За ступенем багатокомпонентності керамічних 
комплексів можна запропонувати виділити більш 
відкриті і «закриті» групи населення. До спадщини 
перших можна віднести матеріальну культуру 
пам’яток, які виникли на основі пам’яток типу 
Щербанівки: групи чапаївська, коломийщинська, 
ржищівська, а також лукашівська та ін. Прикладом 
більш закритих суспільств є матеріальна культура 
канівської групи, де переважає мальований посуд.

Окрім того на формуванні трипільських 
спільнот регіону впродовж етапів ВІІ та СІ 
позначився приплив населення з культури волино-
люблінської мальованої кераміки. Він знайшов 
вияв у поширенні неорнаментованої підлощеної 
кераміки, що стала важливою складовою комплексів 
чапаївської, коломийщинської, підгірцевської, 
григорівської та лукашівської груп [1, s. 215-229; 
3, c. 50-51]. 

Крім того трипільці вступили у контакт із 
носіями дніпро-донецької спільноти, що знайшло 
вияв у появі на трипільських пам’ятках кухонного 
посуду прикрашеного гребінцевим орнаментом, 
типовим для неоліту Наддніпрянщини. В свою 
чергу трипільський кухонний посуд поширився у 
комплексах типу Пустинки [3]. 

Таким чином, трипільська культура у 
Подніпров’ї на північ від впадіння р. Рось за 
рахунок інтенсивних контактів із носіями різних 
археологічних культур, а також збереження 
значної кількості посуду з архаїчним заглибленим 
орнаментом, набула ряду рис, які значно вирізняли 
її серед решти трипільських культурних типів.

Окрему проблему складає вивчення системи 
розселення носіїв трипільської культури у регіоні. 
Спостерігаються як спільні риси, так і відмінності 
між окремими локальними угрупованнями, а 
також тенденції розвитку певних явищ у часі. На 
початковому етапі заселення (ВІ-ІІ) виникають 
значні за розмірами поселення – від 25-30 до 100 

4 Полтавська 3 0,8
5 Кіровоградська 3 0,8
6 Дніпропетровська (правобережжя) 10

Запорізька 1 0,25
8 Херсонська 5

1,25
разом
397

2.5
7

100



111

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

га, у яких концентрується значна частина населення 
(Трипілля, Коломийців Яр, Миропілля). Однак 
спадкоємці цих груп трипільців у подальшому 
вже не практикували створення поселень площею 
у десятки гектар. Вони перейшли до створення 
системи селищ від 2-4 до 5-7 га, які часом могли 
розташовуватися у зоні прямої видимості. 

У долині Дніпра вдалося виявити та вивчити 
систему різних за характером селищ, які 
демонструють певну стратегію використання 
природних ресурсів. Тут поряд із стаціонарними 
селищами, для яких характерними є монументальні 
житла, побудовані з використанням глини та 
дерева, розташовані, як правило, на мисах плато 
корінного берега Дніпра та його приток, існували 
тимчасові, можливо сезонні селища – як у заплаві 
Дніпра, так і на окремих ділянках плато чи на 
схилах ярів. Дослідження останніх вказує на 
значну роль ресурсів долини Дніпра у системі 
життєзабезпечення трипільського населення 
регіону.

Становлення системи із великих (площею 
у десятки, а згодом і сотні гектар) середніх та 
малих селищ у Подніпров’ї спостерігається 
впродовж Трипілля ВІІ та досягає апогею на етапі 
Трипілля СІ у канівській групі. Тут звичайним 
явищем стають селища площею 30-50 га, над 
якими домінують поселення площею до 100 га [8]. 
Картографування та огляд хронології комплексів 
вказує на можливість одночасного існування 
кількох угруповань із подібних населених пунктів.

Канівська група на етапі СІ була найбільш 
чисельною і справила значний вплив на сусідні 
трипільські спільноти – особливо на півночі, 
а також розпочала експансію на лівий берег 
Дніпра. Епонімна пам’ятка нової локальної 
групи на лівобережжі, досліджена біля с. Лукаші, 
демонструє можливий напрямок цього розселення. 
Лише кліматичні зміни у останній чверті IV тис. 
до н.е. поклали край просуванню трипільців на 
схід від Дніпра.

Аналіз матеріалів пізнього Трипілля (СІІ) у 
регіоні дає змогу простежити різні моделі адаптації 
спільнот до умов існування у кризовій ситуації 
після 3200 р. Ми бачимо формування нових 
локальних груп із відмінною від попередніх етапів 
матеріальною культурою. Причому ця відмінність 
помітна за рахунок втрати таких рис, як мальований 
посуд, антропоморфна пластика, житлобудування 
із використанням глини.

Комплекси троянівського та городського типів 
поширені у басейні правої притоки Дніпра р. Тетерів 
демонструють модель господарювання у лісовій 
смузі. Близькими до них є комплекси софіївського 
типу на Дніпрі у районі Києва. При цьому є підстави 

пов’язувати ряд рис матеріальної (кераміка, типи 
жител та зброї) і духовної (поховальний обряд – 
тілопальні могильники) культури (із проникненням 
у трипільське середовище носіїв ряду спільнот, 
локалізованих західніше – йдеться про культури 
лійчастого посуду, кулястих амфор тощо [15, c. 
24-28; 16; 17, c. 70-71; 18; 19].

Інший розвиток подій, вірогідно, демонструє 
факт появи трипільських старожитностей 
в степовому ареалі вздовж Дніпра, де вони 
присутні у комплексах животилівського та 
нижньомихайлівського і серезліївського типів. Тут 
трипільська складова представлена імпортованим 
із заходу мальованим посудом, а також такою 
рисою у духовній культурі, як поява своєрідної 
серезліївської пластики, яку місцеве населення 
виготовляло переважно для використання у 
поховальному обряді. Феномен «степового 
енеоліту» Подніпров’я на етапі СІІ демонструє 
зв’язки не лише із Трипіллям, але і з Майкопською 
культурою [10, 11]. Так у цьому регіоні «зустрілися» 
впливи із заходу та сходу, причому східний імпульс 
висхідною точкою мав цивілізацію Месопотамії.

Ізотопне датування поховань ямної  та 
катакомбної культур свідчить про можливість 
співіснування найпізніших трипільських типів 
із новими господарями степової та лісостепової 
смуги. Така ситуація відкриває певні можливості 
до вивчення проблеми співіснування у першій 
половині ІІІ тис. до н.е. на цій території спільнот не 
лише із різними типами економіки, але, можливо, 
і суспільними структурами.

Важливим є питання зовнішніх зв’язків 
трипільського населення, які пов’язані із 
отриманням сировини для виготовлення знарядь 
праці та зброї із каменю і металу. Спеціальні 
дослідження показали, що цiлком вірогідним 
виглядають постачання сировини та виробів із 
західних регіонів Трипілля – Подністров’я (метал) 
та Волині (метал, кремінь) впродовж середнього та 
пізнього етапів.

Наведена вище загальна характеристика 
трипільських пам’яток у Подніпров’ї демонструє 
перспективність регіонального підходу до їх 
вивчення. Вона показує перспективність охоплення 
території в цілому, незалежно від сучасних 
адміністративних кордонів, а на підставі зонального 
та ландшафтного районування. 

Подібні дослідження у перспективі мають 
ґрунтуватися на завершенні картографування 
трипільських пам’яток, розпочатого понад століття 
тому, мікрорегіональних дослідженнях у басейнах 
малих річок та окрузі поселень гігантів, тобто 
перш за все на систематичному вивченні території. 
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При цьому особливу увагу слід приділити 
вивченню природних ресурсів, визначенню давніх 
шляхів сполучення, нагромадженню даних для 
реконструкції природного середовища, ізотопному 
датуванні якомога більшого числа пам’яток. 

Досвід показує, що недоцільною і небезпечною 
є побудова будь-яких глобальних чи регіональних 
моделей на основі кількісно і якісно обмеженої 
бази даних. Зібрання докладних відомостей могло 
б стати основою більш достовірних історичних 
реконструкцій як для окремих етапів трипільської 
культури, так і для усього періоду її існування у 
Буго-Дніпровському межиріччі. 
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Videiko M. 
TRYPILLIA CULTURE AT THE MIDDLE DNI-

PRO AREA

This work devoted to general description and 
analysis of chronological and spatial allocation of 
Trypillia culture sites in Middle Dnipro region. We take 
in consideration whole area – from Zhytomir marshy 
woodlands to steppe areas at South. 

Here located 397 sites (from near 4400 at whole 
Trypillia-Cucuteni area), among them settlements, 
cemeteries, single burials and finds of Trypillia Culture 
antiquities at the sites of other archaeological cultures. 
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Рис. 1. Карта поширення носіїв трипільської культури на Дніпрі на 
етапі ВІ-ВІІ у другій половині ІV тис. до н.е.

We can study different sides of Trypillia at the level of 
such area, since the sites usually are connected with 
the some river systems. 

Such kind of  investigations looks for us very 
promising and useful. It based on mapping and micro-

regional explorations. They are important at the same 
extent as investigations of single large settlements and 
giving new data for subsequent reconstructions.
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Рис. 2. Керамічні вироби етапу ВІ-ВІІ: 1, 2, 6, 7 – поселення 
Коломийців Яр; 3, 4, 5 – «культура А» із розкопок В. В. Хвойки у 

районі містечка Трипілля.
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Рис. 3. Карта варіантів трипільської культури на Дніпрі та їх зв’язків на 
етапах В ІІ та С І, близько 4000-3200 рр. до н.е.

Рис. 4. Розкопки поселення в урочищі Коломийщина-І біля с. Халеп’я 
(1934-1937 рр.). Фото з Наукового архіву ІА НАНУ.
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Рис. 5. Керамічні вироби з розкопок поселень у Подніпров’ї, 
віднесених до етапу СІ: 1-3 – «культура В», дослідження В. В. Хвойки; 

4 – фрагмент посудини із розкопок на Коломийщині І, деталі декору 
у вигляді ламаних ліній можливо з’явилися пі впливом культур 

лійчастого посуду або кулястих амфор.

Рис. 6. Керамічний комплекс трипільського поселення в урочищі 
Хомине біля м. Ржищева, етап СІ. 1-6 – фрагменти посуду, 

виготовленого згідно традицій культури волино-люблінської 
мальованої кераміки; 7-8 – розписний посуд, типовий для канівської 

групи; 9 – посуд із заглибленим орнаментом, типовий для 
коломийщинської групи.
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Рис. 7. Керамічні вироби, належні до канівської локальної групи етапу 
СІ. Матеріали із розкопок В. В. Хвойки.
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Рис. 8. Розкопки тілопального могильника софіївського типу (етап СІІ) 
біля с. Чернин, дослідження В. І. Канівця. Фото з Наукового архіву ІА 

НАНУ.
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Рис. 9. Матеріали з могильників софіївського типу, етап СІІ, близько 
3200-2750 рр. до н.е.
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Публікуються матеріали досліджень поселення 
трипільської культури, відкритого у 1988 р. в 
ур.Узвіз-2,с. Циблі,  Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл. 

Поселення трипільської культури поблизу 
с. Циблі Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл. відкрите у 1988 р. під час 

розвідок археологічної експедиції Переяслав-
Хмельницького державного історико-культурного 
заповідника [1, с. 2; 4, с. 16-18]. Поселення 
знаходиться за 0,1-0,2 км від південно-західної 
околиці села Циблі, в урочищі Узвіз, пункт 2, на 
краю другої надзаплавної лесової тераси лівого 
берега Дніпра, яка в цьому місці має значну висоту – 
основні позначки сягають 100-120 м. Висота тераси 
в околицях с. Циблі досягає 10-15 м. В результаті 
ерозії в ур. Узвіз-2 утворений уступ лесової тераси, 
який має характер виположеного схилу, на нижній 
приступці якого, на березі колишньої р. Циблі, 
нині затопленої водами Канівського водосховища, 
й розміщені залишки пізньотрипільського 
поселення. (Рис. 1; 6). Матеріали трипільської 
культури були зібрані на площі близько 200 х 
100 м. Крім трипільських тут виявлені також 
знахідки черняхівської та давньоруської культур. 

Ще у 1980-1981 рр. А.П. Савчуком проводились 
збори археологічних матеріалів з території цієї 
багатошарової пам’ятки, прив’язаної дослідником 
до ур. Підпоринці (також Птахоферма або Кошара) 
[8, рис. 1; 9]. У колекції, зібраної А. Савчуком, 
що зберігається у фондах заповідника, виявлено 
декілька уламків посуду трипільської культури. 
Розвідки 1989 р. теж дали невелику кількість 
знахідок з нововідкритого поселення [2, с. 2]. 
У 1995 р. з метою досліджень різночасових 
пам’яток в районі с. Циблі була організована 
Лівобережно-Дніпровська слов’яноруська 
археологічна експедиція Інституту археології 
НАН України [10]. Роботи в ур. Узвіз, п. 2 мали на 
меті комплексне вивчення багатошарової пам’ятки 
трипільської, черняхівської та давньоруської 
культур, з використанням геофізичних досліджень, 
проведених Г.М. Вайнером, геологічних та 
археологічних розвідок та стаціонарних 
археологічних розкопок [10, с. 5-7, 23-34, 50-52]. 

Трипільська кераміка знайдена в розкопі 1 та у 
шурфах 3, 4, 6, 7, 8, 11, закладених на широкій 
площі для перевірки зафіксованих геомагнітних 
аномалій (рис. 2). Культурний шар в означених 
шурфах має потужність від 0,30-0,40 м до 0,50-0,60 
м і включає переважно трипільську та черняхівську 
кераміку. Таким чином, на сьогодні площа 
трипільського поселення з фіксованим культурним 
шаром складає приблизно 80-100х15 м (до 1,5 га). 

У 1995 р. у шурфі 4 виявлено рештки наземного 
житла – «площадки», для дослідження якої 
розкопки були продовжені у 1996 р. [10, с. 8; 3, 
с. 19-22]. Шурф 4 був розширений у розкоп 2 
розміром 28 кв. м, доведений до глибини 0,60 м, 
максимальна глибина у розкопі була досягнута 
після вибірки господарської ями черняхівської 
культури – 1,40 м від сучасної денної поверхні. 
Рештки житла трипільської культури являли 
собою незначні скупчення аморфних шматків т.зв. 
валькової обмазки, які залягали малопотужним 
не суцільним шаром у горизонтальній площині 
на глибині 0,35-0,40 м на площі близько 2х2 
м. У східній частині ці рештки були порушені 
заглибленою спорудою черняхівської культури. На 
цьому ж рівні, але на ширшій площі (приблизно 
4х2 м) виявлено кілька неповних розвалів ліпного 
посуду від двох амфор з мальованою та  лощеною 
поверхнями, великої посудини з наліпом, що 
імітує ручку зооморфного вигляду, великої 
конічної мальованої миски і гострореберного 
кубка (рис. 3-5). З площі житла у розкопі 2 (1996 
р.) та шурфі 4 (1995 р.) всього зібрано більш ніж 
140 уламків посуду, два кам’яні розтиральники, 
уламок керамічного дископодібного предмета 
невизначеного призначення. 50 уламків посуду 
виявлені у розкопі І; 13 – у шурфі 6. Всі означені 
шурфи і розкопи знаходились в південній частині 
досліджуваної ділянки, недалеко від урізу води. 
Звідси ж походить й основна частина підйомного 
матеріалу розвідок 1988-89 рр. Під час шурфування 
1989 р. у східній частині поселення за 100 м від 
краю берега водосховища трипільські матеріали, 
в т.ч. кістяна проколка, були виявлені на глибині 
1,2 м, напевно в заповненні ями, що засвідчує 
наявність, крім наземних, також і заглиблених 
об’єктів цього часу. [2, с. 2]. 

УДК 903.4 (4) «636» Галина Бузян, Валентина Білоусько
 (м. Переяслав-Хмельницький)

ПОСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЦИБЛІ-УЗВІЗ 
НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ ДНІПРА
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Геомагнітне обстеження центральної частини 
поселення та перевірка отриманих даних 
шурфуванням у 1995 р. не виявили більш-менш 
повно збережених наземних археологічних об’єктів 
трипільського часу, що разом з результатами 
розкопок, може свідчити про суттєве пошкодження 
культурного шару на всій площі пам’ятки – 
рештки наземних будівель з обпаленою обмазкою 
практично не збереглися в достатньо виразному 
вигляді. Це дозволяє припустити, що під час 
переселення мешканців старого села Циблі на 
узвишшя, місцевість було піддано земляним 
роботам з метою перепланування, що й відбилося на 
стані культурних відкладів. При цьому незайманий 
культурний шар зберігся окремими ділянками, 
завдяки чому у відносно непоганому стані 
виявилися черняхівські та давньоруські житлові та 
господарські споруди, заглиблені у землю. Рештки 
ж наземних споруд, насамперед трипільського часу, 
могли значно постраждати. [10, с. 34-35]. Ми були 
свідками інтенсивної виборки верхнього шару 
землі екскаватором під час відвідин пам’ятки у 1989 
р. Проте не включено, що традиційні «площадки» 
на цій пам’ятці відсутні.

Керамічний комплекс представлений 
здебільшого фрагментами, частина яких – це 
неповні розвали, що дають уявлення про форми та 
розміри посудин. В цілому посуд відноситься до 
двох основних груп: кухонний та столовий. 

Кухонний посуд, представлений нечисленними 
уламками, складає близько 9% від усієї колекції. 
Уламки належать достатньо великим горщикам, у 
глиняній масі яких присутня товчена черепашка або 
вигорілі органічні включення, деякі орнаментовані 
по краях вінець насічками, вертикальними 
розчосами на шийці та нігтьовими вдавленнями 
(рис. 3, 1). До рідкісних форм посуду цієї ж групи 
нами віднесений уламок стінки ліпної посудини 
з густо розміщеними наскрізними отворами – 
цідилки (рис. 3, 2).

Столовий посуд поділяється на дві підгрупи: 
І – неорнаментований або зрідка прикрашений 
врізаними лініями, насічками, наліпами з 
підлощеною чи загладженою поверхнею 
(відповідно 67% та 2%); ІІ – мальований, з 
монохромним розписом коричневою фарбою по 
ангобованій та підлощеній поверхні (23% від усієї 
колекції посуду).

Серед столового посуду першої підгрупи 
значний відсоток складають фрагменти посудин 
з лискованою поверхнею світло-коричневих 
та червонясто-цегляних кольорів. Виділяється 
окремий підтип лискованого посуду з чорною 
або коричнево-чорною поверхнею, глиняна 
маса  щільна, з домішкою піску, черепок важкий 

(складає близько 10% від усієї колекції). Інша 
частина має загладжену поверхню коричневих та 
червонястих тонів. В глиняній масі присутні пісок, 
часто включення крупних та дрібних залізистих 
часток, зрідка – домішки шамоту. За формами 
виділяються конічні та сферичні миски (рис. 3, 9, 
11-13), великі біконічні посудини з відігнутими 
короткими вінцями та втопленими ручками-
вушками («амфори») (рис. 5, 2, 6), реконструюється 
велика широкогорла біконічна посудина з наліпом 
зооморфного вигляду, розміщеним під горлом 
(рис. 4, 2). На одній з крупних посудин із сірувато-
коричневою лощеною поверхнею зберігся високий 
наліп циліндричної форми (рис. 3, 5). На двох 
уламках напівсферичних мисок присутні фігурні 
горизонтальні виступи на вінцях (рис. 3, 3). є 
кілька уламків від мініатюрних посудинок, в т.ч. 
мініатюрний горщик (рис. 3, 6). Врізаний орнамент 
у вигляді дугоподібних відрізків ліній або насічок 
по краю вінчика присутній на кількох фрагментах, 
зокрема, від великої посудини з широкими 
відігнутими вінцями (рис. 3, 4). 

Мальований столовий посуд другої підгрупи 
поділяється на тонкостінний, формований з 
ретельно замішаної глини, світло-палевих і 
жовтуватих відтінків та більш товстостінний, 
у глиняній масі якого часто присутні дрібні 
та крупні зерна залізистих включень. Колір 
обпалу світло-цегляних та жовто-коричневих 
відтінків. Розпис коричневою фарбою нанесений 
на поверхню посуду, вкриту червонувато-цегляним 
або коричневим ангобом та здебільшого підлощену. 
Уламки мальованого посуду належать мискам (рис. 
3, 10, 14), амфорам (рис. 4, 1; 5, 1, 3, 8), глекам (без 
ручок) та кубкам (рис. 5, 4, 5, 7). Розпис зберігся 
фрагментарно на деяких уламках від амфор, мисок 
та кубка: це композиції з широких навскісно 
розміщених стрічок, що складаються з паралельних 
вузьких ліній, обмежених по краях широкими. На 
амфорах – розпис з фестонними композиціями (рис. 
5, 1, 3). Миски розписані зсередини: це стрічки, 
що віялоподібно розходяться від центру до країв 
вінець (рис. 3, 10, 14). Цікавий фрагмент (1988 р.) 
розписного тонкостінного кубка з широким плавно 
відігнутим вінчиком і невеликим наліпом по плічку 
із залишками розпису коричневою фарбою (рис. 
5, 4), а також фрагменти невеликих біконічних 
гострореберних посудин – глеків чи кубків з 
високою шийкою (рис. 5, 5, 7). Серед цієї підгрупи 
посуду присутні імпорти з Канівської локальної 
групи трипільських громад Подніпров’я.

До керамічного комплексу віднесений також 
фрагмент предмета невизначеного призначення у 
вигляді плоского круга діаметром 10 см, товщиною 
1,2-1,3 см, глиняна маса якого подібна по складу 
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до маси кухонного посуду пористої структури з 
вигорілими включеннями (рис. 3, 8).

Серед інших знахідок з  поселення – 
фрагментована кістяна проколка із загостреним 
та відшліфованим кінцем, довжиною 5,6 см, мах. 
діаметром 0,9 см (рис. 3, 7), чотири розтиральники 
різних форм і розмірів (цілих та в уламках) з 
кварцитоподібного рожевого та сірого пісковику. 

У цілому керамічний комплекс поселення 
трипільської культури Циблі-Узвіз за своїми 
о сновними ознаками та  у  в ідсотковому 
співвідношенні близький до комплексу поселення 
Крутуха-жолоб та до матеріалів пізньотрипільських 
пам’яток лукашівської локально-хронологічної 
групи Лівобережжя Дніпра. [3, с. 6-8, 13-14, 18; 5, 
с. 292-296].

Уламок стінки столового лощеного посуду 
трипільської культури виявлено в культурному 
шарі під час зачистки урвища берега водосховища 
в ур. Церква (рис. 1), на останці борової тераси, що 
знаходиться за 1 км на південний схід від поселення 
в ур. Узвіз-2, через протоку водосховища – долину 
колишньої р. Циблі [10, с. 13]. Найближчі пункти 
зі знахідками кераміки трипільської культури 
зафіксовані на багатошарових пам’ятках борової 
тераси Городок 2-3 та Біле Озеро І, що розміщені 
відповідно за 3 км на північний захід і за 4 км на 
південний схід від ур. Узвіз, і датовані як етапом 
СІ, так і етапом СІІ (софіївський тип) [6, с. 278, рис. 
3; 7, с. 254, рис. 1]. 

Таким чином, поселення Циблі-Узвіз можна 
віднести до достатньо типових трипільських 
поселень етапу СІ, судячи з набору керамічних 
матеріалів, практично синхронним з поселенням 
Крутуха-жолоб. Значні пошкодження культурних 
нашарувань проте не виключають сподівань на 
поповнення колекції знахідок у разі подальших 
досліджень.
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Buzian H., Bilousko V.
THE SETTLEMENT TSYBLI-UZVIZ OF 

TRYPILLIA CULTURE AT THE LEFT BANK OF 
DNIPRO

The research results of Trypillia settlement, found 
out in the village of Tsybli, Uzviz-2, Pereyaslav-Khmel-
nytsky district, Kyiv region in 1988, are published in 
the paper.



123

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

Рис. 1. Карта-схема розміщення поселення трипільської культури в ур. 
Узвіз-2 поблизу с. Циблі.

Рис. 2. Схема магнітометричних вимірів з відмітками магнітних аномалій 
(за Г. М. Вайнером) і закладених на них шурфів 1-12 та розкопів І, ІІ на 

площі поселення трипільської культури Циблі-Узвіз.
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Рис. 3. Кухонний (1, 2) та столовий (4-6, 9-14) посуд, уламки кістяної 
проколки (7) та керамічного предмета (8) з поселення Циблі-Узвіз.
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Рис. 4. Столовий посуд поселення Циблі-Узвіз: 1 – мальована амфора;
 2 – біконічна посудина з наліпами. 
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Рис. 5. Столовий посуд поселення Циблі-Узвіз: 1, 3, 4, 5, 7, 8 – 
мальований; 2, 6 – неорнаментований.
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Рис. 6. Вигляд на місце розташування поселення Циблі-Узвіз з 
північного заходу. Фото 2010 р.
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Дослідженню різних аспектів антропоморфізму 
у матеріалах Трипілля – Кукутень присвячено 
чимало праць. Втім вивчення антропоморфізму 
у мистецтві трипільської культури як певного 
феномену духовного світу давнього суспільства 
досі не проводилося. В роботі запропоновано 
системний підхід до систематизації джерел та 
аналіз антропоморфних елементів зображувальної 
традиції Трипілля-Кукутень.

Антропоморфний код характерний для 
символіки різних цивілізацій. На думку 
 В.М. Топорова, в основі багатьох 

символічних текстів лежить ототожнення 
космічного та природного з людським (плоть – 
земля, кров – вода, кістки – камені), а людське тіло 
та його різноманітні функції утворюють модель для 
класифікації явищ Світу [15, с. 245-246]. Саме тому 
антропоморфізм присутній навіть у назві деталей 
побутового посуду: тулуб, горловина, шийка, 
плічка, боки, вушка, ручки. Так, на підсвідомому 
рівні навіть звичайна посудина уподібнюється 
людському тілу та набуває антропоморфізму. 
Особливо антропоморфна символіка властива 
для зображувальної традиції більшості давніх 
хліборобських культур. Зокрема, у Трипіллі 
вона простежується серед різних категорій 
археологічних артефактів з найдавніших етапів 
Трипілля А - Прекукутень. 

Антропоморфізм підкре слюється,  як 
важлива риса мистецтва носіїв трипільської 
культури [3, с. 171]. За більш ніж столітній період 
дослідження Трипілля – Кукутень отримано 
надзвичайно багатий матеріал для вивчення 
феномену антропоморфізму. Дослідженню різних 
категорій знахідок з антропоморфними рисами 
(окрім статуеток) та аспектам антропоморфізму 
зображувальної трипільської традиції присвячено 
чимало праць. Спеціальні розвідки таким 
зображенням у орнаментації Трипілля - Кукутень 
присвятили Г. Думітреску [4], О.В. Цвек [16], Т.Г. 
Мовша [8], Т.М. Ткачук [12; 13, с. 96-97]. 

В.І. Маркевич обґрунтував антропоморфне 
навантаження деяких типів орнаментованої 
кераміки Трипілля – Кукутень [7]. Окремі 

антропоморфні сюжети розглянуто в працях Б.О. 
Рибакова [9, с. 187-189, 201-202, 204-205]. Втім 
аналізу антропоморфізму мистецтва трипільської 
культури, як певного феномену духовного світу 
давнього суспільства досі не проводилося. Першим 
етапом його дослідження варто розглядати 
систематизацію різних категорій археологічних 
артефактів з антропоморфними елементами. 

Формальна класифікація  іконографі ї 
антропоморфної символіки враховує різні її аспекти. 
Вона дозволяє простежити наявність відповідних 
знаків-символів або іконографічних типів у різних 
категоріях трипільських матеріалів, виявити 
ступінь стилізації зображень та їх зображувальну 
трансформацію у різні періоди існування Трипілля 
- Кукутень. Семантика антропоморфних образів, 
яка, вірогідно, випливає з певних іконографічних 
типів, здебільшого залишається дискусійною. 
Навряд чи взагалі можливе абсолютно точне 
прочитання невербальних сакральних текстів 
трипільської зображувальної традиції, бо вони 
сповнені символізму та метафоричності, а відтак 
не можуть сприйматися однозначно. Однак 
аналіз антропоморфізму у матеріалах Трипілля 
– Кукутень, трансформації та семантичних 
зв’язків антропоморфних символів дозволяють 
запропонувати певні реконструкції антропоморфних 
образів трипільської сакральної традиції.

За майже двохтисячолітню історію Трипілля 
антропоморфні символи різних категорій знахідок 
зазнали стилістичних модифікацій, відповідно до 
зміни стилів орнаментації і форм кераміки або 
пластики. Але можна думати, що сутність традиції – 
надавати сакральним істотам антропоморфних рис, 
залишалася незмінною. Формальна систематизація 
символічних зображень дозволяє припускати, що за 
антропоморфними іконографічними типами стоять 
певні священні образи та персоніфіковані магічні 
сили. Аналіз антропоморфних образів демонструє 
досить складну, розгалужену, динамічну у 
різноманітності проявів та загалом стабільну за 
змістом систему символіки сакрального світу 
трипільської цивілізації.

Антропоморфну символіку  виявлено 
здебільшого на різноманітних категоріях 
керамічних знахідок, зокрема, вона характерна 
для посуду та пластики (не буде розглядатися у 

УДК 903.4 (4)”636”  Наталія Бурдо
(м. Київ)

АНТРОПОМОРФНІ ОБРАЗИ 
В ТРАДИЦІЇ ТРИПІЛЛЯ-КУКУТЕНЬ
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даній роботі). Антропоморфними рисами наділено 
керамічні черпаки та ковші, моделі стільців-
тронів, брязкальця, навіть деякі моделі будівель. 
Антропоморфне навантаження мають також деякі 
вироби з кістки, рогу, мушлі, міді. 

Типологія антропоморфної кераміки
Кераміка – найбільш поширена категорія 

знахідок з антропоморфною символікою. Риси 
антропоморфізму притаманні широкому колу 
керамічних виробів. Досить часто спостерігається 
значний ступінь стилізації антропоморфних 
символів, що, на перший погляд, заважає 
усвідомленню їх семантичного навантаження. 
Подібні символи можна зрозуміти, лише 
вибудувавши типологічні ланцюжки знаків-
символів у контексті усіх категорій матеріалу з 
антропоморфною символікою. 

Найбільш виразними антропоморфними 
рисами наділено грушоподібні посудини. 
Найдавніші зразки антропоморфних посудин 
з’являються у Трипіллі А – Прекукутень. Це 
грушоподібні та кулясті посудини з покришками 
(рис. 1, 1, 3), які мають певні скульптурні риси і 
відтворюють антропоморфну фігуру з більшим або 
меншим ступенем схематизації [7, с. 28-30]. Такий 
тип антропоморфних посудин використовувався 
до фіналу Трипілля. Звісно, він зазнав певних 
морфологічних та стилістичних трансформацій. 

Змінювалася також і форма покришок, що були 
невід’ємною частиною посудини, завершуючи 
її антропоморфний вигляд (рис. 1, 2, 5-9, 12). 
У керамічних комплексах деяких локально-
хронологічних груп Трипілля В І використовувалися 
конічні покришки (рис. 1, 4, 10-11) зі стилізованими 
ручками, які ніби відтворювали фігуру Оранти. 

У керамічному комплексі певних локально-
хронологічних груп Трипілля В І у дністровському 
басейні (рис. 2, 2-3) та Кукутень А (рис. 2, 1) 
грушоподібні посудини модельовано на піддоні 
конічної форми. Спіральна орнаментація, 
притаманна посудинам з різними типами візерунку 
Трипілля А (рис. 1,), В І (рис. 2, 2-3), Кукутень А 
(рис. 2, 1), ВІ – В ІІ (рис. 1, 5) та В ІІ змінюється 
на «спіраль, що розпадається» або інші композиції 
у розписі на посуді етапів В ІІ – С І (рис. 1, 9, 12) 
та С ІІ (рис. 1, 8). 

До фігурних антропоморфних посудин 
належать також розписні горщики, які можуть бути 
видовжених пропорцій (рис. 3, 2, 4, 5) або трохи 
приземкуваті з опуклим тулубом (рис. 3, 1, 3, 6). 
Вони здебільшого мають маленькі ручки – вушка на 
боках (рис. 3, 1), шийці (рис. 3, 3, 5, 6), плічках або 
вінцях (рис. 3, 2). Подібні вироби з різним ступенем 
реалізму відтворюють стоячу антропоморфну, 
вірогідно жіночу, фігуру. Антропоморфні фігурні 

горщики найбільш типові для керамічних 
комплексів Кукутень А, а також їх зафіксовано у 
матеріалах деяких локально-хронологічних груп 
Трипілля В І у Пруто-Дністровському межиріччі 
[7, с. 26-28]. Горщики з опуклим тулубом, вкритим 
розписною орнаментацією з поселень Трипілля 
В І та В І - В ІІ (рис. 3, 1, 3) – крайній варіант 
схематизації антропоморфних рис.

Посудини різних форм на антропоморфних 
підставках належать до особливого типу ритуальної 
кераміки. С.М. Бібіков довів, що високі циліндричні 
або конічні піддони посудин є стилізованим 
зображення однієї фігури, або кола з людських 
фігур, які тримають чашу над головою [1, 1953, 
с. 132-139].

Найбільш архаїчним типом посудин на 
п іддоні ,  розповсюдженим починаючи з 
Трипіллі А – Прекукутень ІІ є чаші на високих 
конічних або циліндричних підставках (так 
звані «фруктовниці»). Найбільш натуралістичні 
екземпляри, що дали дослідникам можливість 
встановити антропоморфізм підставок посудин 
цього типу, відомі у невеликій кількості 
екземплярів на ранньотрипільських пам’ятках 
(рис. 4, 3), а також на поселеннях сабатинівського 
типу Трипілля В І (рис. 4, 4). Подібні чаші у 
схематизованому варіанті характерні для раннього 
Трипілля (рис. 3, 2), трапляються на етапах В І 
та В І – В ІІ серед розписного посуду (рис. 4, 5). 
Підставки чаш з проявленими антропоморфними 
рисами зображують фігури, які утворюють коло. 
Виразні антропоморфні підставки у вигляді кола 
антропоморфних фігур (рис. 5, 4) походять з 
поселень Кукутень А [21, fig. 233, 4, 234, 3]. Більша 
частина підставок «фруктовниць» не має явних 
антропоморфних рис. (рис. 4, 2, 5).

Інший тип чаш на піддоні відтворює 
антропоморфну фігуру, що тримає чашу на голові. 
З Луки-Врублівецької походить скульптурна 
деталь подібної антропоморфної підставки 
(рис. 4, 1). Аналогічний образ відтворюють і 
деякі підставки Трипілля В І. Невеликі ручки, 
що поєднують розтруб підставки з високою 
ніжкою схематично умовно відтворюють руки 
(«редуковані») скульптури з Луки-Врублівецької 
(рис. 5, 1-3). Плавні абриси високих розписних 
підставок Кукутень А ніби відтворюють струнку 
жіночі фігуру у довгій спідниці (рис. 5, 6). 
Підставки з антропоморфними рисами відомі з 
періоду Трипілля А – Прекукутень (рис. 5, 5). На 
поселеннях Трипілля В ІІ підставки не знайдено. 

Біноклеподібні посудини («біноклі»)1  – 
особлива категорія ритуальних антропоморфних 
керамічних виробів. Формально вони нагадують 
дві антропоморфні підставки, з’єднані трьома, 
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двома, а іноді однією перемичкою (рис. 6). Їх 
морфологічні та стилістичні особливості досить 
різноманітні і залежать від керамічних традицій 
певних локально-хронологічних груп. «Трубки 
біноклів» поєднуються зверху, знизу та посередині 
перемичками, які також багато прикрашено 
символічним візерунком. Середні перемички 
бувають фігурними та мають різноманітні форми, 
іноді антропоморфні, що є особливо типовим для 
пам’яток щербанівської групи Трипілля В І – В ІІ 
(рис. 6, 2, 4, 5, 7). Уся поверхня «біноклів» зазвичай 
рясно вкриті прокресленим візерунком (рис. 6, 2, 4, 
7), розписною орнаментацією (рис. 6, 6, 8-9), іноді 
оздоблено канелюрами (рис. 6, 1), а «біноклі» з 
пам’яток Трипілля С І неорнаментовані (рис. 6, 3). 
Горішні чаші зсередини також бувають декоровані 
малюванням.

Іноді символічні деталі візерунку неоднакові 
з різних боків біноклеподібних посудин (рис. 
6, 7), що підкреслює знакове навантаження 
орнаменту. Серед елементів декору «біноклів» 
спіральні стрічки, зустрічні S– подібні спіралі 
та змієподібні зустрічні (рис. 6, 8), композиції 
із паралельних ліній, іноді у формі трикутника, 
ритмічні групи ямок або ліній, кола, напівкола, 
овали, в тому числі й лінзоподібні, які утворюють 
малюнок у вигляді зірки, хрести. Особлива зона 
орнаментації – перемички, котрі найчастіше мають 
антропоморфну (рис. 6, 2, 4 5, 7), ромбічну (рис. 6, 
9) або трикутну форму (рис. 6, 5) Біноклеподібні 
посудини розповсюджені у керамічних комплексах 
від Трипілля В І – Кукутень А до Трипілля В ІІ – 
Кукутень В. Їх мало на етапі Трипілля С І, вони 
зовсім невідомі у матеріалах Трипілля С ІІ. 

Антропоморфними рисами наділено керамічні 
черпаки та ковші. Ручки цих знахідок утворюють 
серії антропоморфних зображень, що характерні 
здебільшого для керамічних комплексів Трипілля 
А – Прекукутень та Трипілля В І – Кукутень А (рис. 
7). Прийоми моделювання ручок ковшів та черпаків 
мають деякі спільні риси з антропоморфними 
фігурками. Деякі ручки навіть повторюють 
морфологічні особливості статуеток (рис. 7, 3). 
Моделювання ковшів, черпаків та антропоморфної 
пластики поєднують такі особливості, як 
відтворення виступів як на стегнах фігурок (рис. 
7, 4), отворів в області пліч та тазу (рис. 7, 1. 2, 
4), нанесені на фігуру символічні знаки (рис. 7, 
5) або відсутність одного ока (рис. 7, 2). Ступінь 
умовності та схематизації ручок також різна. 
Окремі екземпляри наділено реалістичними рисами 
у моделюванні голови (рис. 7, 3, 5). Здебільшого 

ручки ковшів та черпаків відтворюють досить 
умовно лише абрис антропоморфної фігури (рис. 7, 
1, 2, 4, 7). Іноді позначено конкретні антропоморфні 
деталі, наприклад – груди (рис. 7, 6). 

Частина посудин з антропоморфними рисами 
представлено поодинокими знахідками, які 
переважно унікальні. До них належать посудини 
з опуклими виступами. Найбільш ранні варіанти 
подібних посудин представлено горщиками з 
поселень етапу В І Березівська ГЕС та Сабатинівка 
І. Розписний кубок з опуклими виступами походить 
з пам’ятки Трипілля С ІІ Кошилівці (рис. 8, 1). 

Т.Г. Мовша знайшла на поселенні етапу 
С ІІ Цвіклівці унікальну розписну кулясту 
посудинку, плічка якої оздоблено ручками у вигляді 
антропоморфних голівок, які модельовані так само 
як голівки статуеток (рис. 8, 2). 

В особливу групу антропоморфної кераміки 
можна виділити парціальні антропоморфні 
посудини. На відміну від описаної антропоморфної 
кераміки, яка відтворює людську фігуру, ці вироби 
моделюють певні частини тіла. Серед матеріалів 
Кукутень А зафіксовано два випадки моделювання 
антропоморфних чаш у вигляді людської голови 
(рис. 8, 2, 6). 

Поодинокими екземплярами представлено 
фігурну кераміку у вигляді ніг або чобіт. Найдавніші 
екземпляри відомі у Кукутень А (рис. 8, 4), знайдено 
посудини у вигляді пари ніг. З поселень Трипілля 
С І Шипенці та Незвисько ІІІ (рис. 8, 5) походять 
унікальні антропоморфні розписні посудини у 
вигляді людських ніг, які морфологічно нагадують 
«біноклі», але не мають наскрізних отворів. 

Змістовно до фігурних парціальних виробів 
можна приєднати такий антропоморфний символ 
як скульптурне зображення руки, яке зустрічається 
у матеріалах Трипілля А – Прекукутень та 
Трипілля В І – Кукутень А (рис. 9, 3). Подібне 
рельєфне зображення руки – дуже давній символ, 
зафіксований на посуді неолітичних культур 
Балкано-Дунайського регіону. З періоду Трипілля 
– Прекукутень відомі скульптурні антропоморфні 
зображення, традиція яких сягає неолітичних 
культур. На деяких подібних зображеннях увага 
також акцентована на руки (рис. 9, 1). Так, 
на поселенні Кукутень А Скінтея [22, № 180, 
с. 103] знайдено велику посудину з парними 
антропоморфними фігурами – жіночою та 
чоловічою (рис. 9, 2). 

Скульптурні антропоморфні елементи – личини 
зафіксовано на посуді Трипілля В І – В ІІ. Знахідки В. 
Хвойки в районі с. Трипілля відтворюють людське 

1 Цю назву їм дав першовідкривач трипільської культури В.В. Хвойко, коли знайшов перші подібні 
предмети під час розкопок у Середній Наддніпрянщині. 
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обличчя з гострим підборіддям, великими очима 
та широко відкритим ротом (рис. 10, 1-3). Наліпна 
голівка з Полонистого [10, с. 430] характеризується 
реалістичними рисами (рис. 10, 4). На посудині 
було відтворено голівку в невисокому головному 
уборі із зображенням хреста. Обличчя гармонійне, 
виконане у реалістичній манері. Моделювання 
очей та рота рискою та надмірно великі вуха з 
проколами по краю зближують це скульптурне 
оздоблення посудини з реалістичними статуетками 
трипільської культури.

Особливу категорію сакральних керамічних 
виробів Трипілля – Кукутень від початку до 
фіналу культури складають брязкальця. Серед 
них окремими екземплярами представлено також 
і антропоморфні. Найдавніше стилізоване під 
жіночу фігурку брязкальце походить з шару 
Кукутень А теля Подурь (рис. 11, 1). Брязкальце 
з Кліщева також умовно-схематично відтворює 
антропоморфну фігуру (рис. 11, 3). Розписне 
брязкальце з дитячого поховання Вихватинського 
некрополя має дископодібну голівку, модельовану 
так само, як голівки статуеток (рис. 11, 2).

Антропоморфні амулети Трипілля – Кукутень, 
які досить умовно відтворюють абрис людської 
фігури, виготовлялися з різних матеріалів: кераміки 
(рис. 13, 7-9), кістки (рис. 13, 1-3), каменю (рис. 13, 
11), мушлі (рис. 13, 10), міді (рис. 13, 4-6) та золота 
(рис. 13, 12). Такі амулети характерні для Трипілля 
А – Прекукутень та Трипілля В І – Кукутень А. 
Окремі морфологічні риси, зокрема ромбічна 
форма (рис. 13; 4, 7-9, 11), зубчасте оформлення 
боків (рис. 13, 1-3, 6, 10) знаходять відповідність 
у моделюванні таких ритуальних предметів, як 
«біноклі», антропоморфна пластика, керамічні 
черпаки. 

Антропоморфне навантаження деяких 
поширених символів можна виявити лише 
шляхом співставлення їх на різних категоріях 
знахідок. Так, невеликий горбик з проколом, 
типовий для оздоблення ранньотрипільського 
посуду (рис. 12, 6), знаходить відповідність у 
антропоморфній пластиці (рис. 12, 5). Керамічні 
черпаки набувають антропоморфізму завдяки 
моделюванню виступів таких самих, як виступи 
на стегнах жіночих статуеток (рис. 12, 1-2). 
Знахідка на поселенні Могильна ручки у вигляді 
жіночої фігурки (рис. 12, 3) свідчить на користь 
того, що подібної форми звичайні ручки (рис. 12, 
4) можна розглядати як крайній варіант стилізації 
антропоморфного символу. Скульптурний виступ 
від посудини з Березовської ГЕС вірогідно 
відтворює антропоморфний символ, оскільки його 
форма повторює абрис статуетки (рис. 12, 7-8).

Мальовані антропоморфні символи
Відомо понад 50 антропоморфних зображень 

на мальованому посуді від етапів Кукутень А-В до 
Трипілля С ІІ, кожна подібна знахідка унікальна. 
Антропоморфні мальовані символи різняться 
формою передачі фігури, місцем розміщення у 
орнаментації. Більшість фігур одиничні, однак 
відомі також парні та групові зображення. 

Найдавніші антропоморфні фігури на 
мальованому посуді зафіксовано у матеріалах 
поселень Кукутень А-В: Траян (рис. 14, 2-4) 
та Гелаєшть (рис. 14, 6-7). Ці антропоморфні 
зображення складаються з двох трикутників, що 
з’єднуються вершинами (так званий «пісковий 
годинник»). Голова передана темним колом. Руки 
опущені, з трьома пальцями, ноги показано рисками, 
або вони відсутні. Трикутники фігур з Траяна на 
одній посудині заштриховані навкісними лініями 
(рис. 14, 4), а у двох інших випадках контурні 
(рис. 14, 2-3). Одна з фігур показана з намистом 
на шиї (рис. 14, 3). З чотирьох траянівських 
зображень три фігури статичні. На майже цілому 
горщику антропоморфний сюжет складається двох 
бітрикутних малюнків, розміщених навпроти двох 
з чотирьох ручок – виступів на протилежних боках 
горщика у метопах, які ніби повторюють абрис 
фігур (рис. 14, 4). На фрагменті від іншої посудини 
під виступом – ручкою контурна фігура оточена 
овальною лінзою. На іншому фрагменті посудини 
з Траяна ніби трохи скорчена антропоморфна 
контурна фігура оточена овалом, розташованим 
над ручкою (рис. 14, 2). 

На плічках посудини з поселення Гєлаєшть 
антропоморфні фігури складаються з трикутників, 
заповнених «ялинковим» орнаментом. Вони 
розміщені у метопах над ручками. У однієї фігурі 
відсутні руки, вони немов зливаються з лінією 
метопи (рис. 14, 6), у іншої не показано ноги, а руки 
зображено з трьома пальцями (рис. 14, 7). Отже, 
від початку появи антропоморфних зображень на 
етапі Кукутень А-В спостерігається певне розмаїття 
в їх іконографії. 

Відкриття антропоморфних зображень на 
мальованому посуді Трипілля належить В. Хвойці. 
Під час дослідження поблизу м. Ржищева дослідник 
знайшов фрагменти посудини із зображенням ніби 
оголеної людської фігури з тонкою талією та 
трьохпалими руками (рис. 14, 5). О.О. Якубенко 
у фондах Національного музею історії України 
підібрала фрагменти від цієї унікальної посудини, 
що дало можливість здійснити її реконструкцію та 
уточнити композицію антропоморфного сюжету 
[17, табл. VIII, 1-2]. Дві ідентичні фігури, оточені 
овалами, розміщено на протилежних боках 
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посудини канівського типу, яка відноситься до 
етапу Трипілля С І. На відміну від переважної 
більшості антропоморфних символів, які виконано 
у схематично – геометричному стилі, ржищівський 
малюнок наділено деякими рисами реалізму.

Найбільш раннє трипільське антропоморфне 
зображення на мальованому посуді виявлено 
на фрагменті кераміки з поселення етапу В ІІ 
Небелівка (рис. 14, 11). Наскільки дозволяє 
судити фрагмент від верхньої частини посудини, 
антропоморфна видовжена фігура у смугастому 
вбранні розміщена на вільному полі під смугою з 
рисками. Руки трьохпалі. На відміну від більшості 
бітрикутних трипільських антропоморфних 
зображень небелівський малюнок ніби відтворює 
плавний абрис двох поєднаних вершинами 
трикутників. Аналогічне зображення, але повністю 
темного кольору, розміщене у овалі, відоме у 
матеріалах Вертеби ІІ [20, рис. 23, 7].

П о суд и н а  з  у н і ка л ь н и м  р о з п и с н и м 
антропоморфним сюжетом походить з шару фази 
Кукутень В теля Подурь [21, рис. 252-253]. На 
ній намальовано шістнадцять антропоморфних 
бітрикутних фігур, усі вони, за виключення однієї, 
без ніг. Голова передана чорним колом. Довжелезні 
руки також завершуються чорними колами. По три 
одиночні фігури в оточенні трикутних та ромбічних 
картушів розміщено на тулубі поміж ручками 
(рис. 14, 10). Над ручками зображено видовжений 
картуш, у якому дві антропоморфні фігури одна над 
одною намальовані у світлому овалі (рис. 14, 3). 

Б і л ь ш і с т ь  в і д о м и х  б і т р и к у т н и х 
антропоморфних символів походить з пам’яток 
етапів С І та С ІІ, зокрема бринзенсько-жванецької 
групи, досліджених В.І. Маркевичем та Т.Г. 
Мовшею. Нечисельні подібні малюнки виявлено 
на пам’ятках фази Кукутень В (рис. 14, 8), зокрема 
на поселенні Царничень [21, рис. 255, 1]. Для 
мальованих антропоморфних символів характерні 
бітрикутні стоячі статичні або динамічні фігури 
з різноманітними жестами рук, зображення 
«бахроми» на спідницях (рис. 14, 9; 15, 1, 5), 
диску (рис. 15, 8) або фігурного вбрання на 
голові, розмаїття супроводжуючих символічних 
знаків. Окремі антропоморфні фігури частіше за 
все включені в овал, утворений стрічками. Іноді 
антропоморфні фігури зображено на вільному 
просторі поруч з овалами (рис. 14, 9; 15, 9), як на 
посудині з Бринзен ІІІ [6, с. 43]. 

Поодинокі фігури у позі Оранти (рис. 14, 1) 
намальовано на посудині з Варварівки ХV [6, рис. 
34, 12] та на фрагменті кераміки з поселення етапу 
Трипілля С ІІ Кирилень [2, рис. 2, 16].

М а й же  кож н а  з н а х і д ка  ма л ь о ва н и х 
антропоморфних зображень Трипілля - Кукутень 

має певні власні особливості. Знахідки посудин, 
на яких представлено цілі орнаментальні 
композиції з антропоморфними сюжетами є 
рідкісними, усі вони вирізняться індивідуальністю 
зображувального «тексту». Місце розташування 
та групування антропоморфних символів 
різноманітне. Антропоморфні фігури зазвичай 
розташовано в центральному ярусі розпису. Часто 
вони «прив’язані» до ручок посудини. 

Окрім окремих фігур трапляються парні 
зображення. Права рука фігури піднята до голови, 
ліва – на поясі. Вони розташовані одна близько до 
одної, одного розміру (рис. 15, 1-2) або одна вище 
за другу (рис. 15, 5, 8). В іншому випадку дві фігури 
стоять на відстані, жести рук у них не однакові 
(рис. 15, 4). Деякі фігури мають різні атрибути 
(рис. 5), або різні супроводжувальні символи та 
розташовані у іншій спосіб (рис. 15, 7). Деякі парні 
фігури можуть бути пов’язані з символікою двох 
богинь.

На посудині з Подурь зображено складну 
двохсторонню композицію з геометричних фігур. 
У центрі композиції картуш у вигляді ромбу, 
в якому з одного боку посудини розміщено 
антропоморфну фігуру без ніг, а з іншого боку – з 
ногами, що завершуються темним колом. Ромбічні 
фігури фланковані картушами трикутної форми 
із антропоморфними фігурами всередині, усі 
вони без ніг. Над двома протилежними ручками 
розташовано в два яруси по два овали з людськими 
фігурами без ніг [21, рис. 253]. 

Н а  гл еч и ку  з  п о с е л е н н я  Ц а р и ч е н ь 
антропоморфна фігура розміщена у одному з п’яти 
вертикальних овалів. У овалі з протилежного боку 
посудини намальований рослинний символ [21, 
рис. 255, 1]. 

На посудинах з Костешт IV [6, с. 48] та 
Бринзен ІІІ [6, рис. 59, 1] відтворені складені 
сюжетні композиції. У Бринзенах ІІІ малюнок з 
антропоморфними фігурами складається з двох 
орнаментальних ярусів (рис. 15, 8), на яких поруч 
з антропоморфними персонажами розміщено 
інші символи. На одній з посудин з Бринзен ІІІ 
намальовано двохярусну композицію з овалів та 
навкісних ліній [6, рис. 59, 2]. Три антропоморфні 
фігури розміщені поруч з овалами у нижньому 
ярусі (рис. 15, 8). На кулястій посудині з Варварівки 
ХV за даними В.І. Маркевича [6, рис. 34, 12] 
вісім антропоморфних фігур з піднятими руками 
(рис. 14, 1) були намальовані на тулубі поміж 
вертикальних стрічок. 

П р и в е р т а є  у в а г у  з о б р а ж е н н я  р у к 
антропоморфних фігур. Всі вони, за виключенням 
малюнків з Подурі, трьохпалі. Подібну символіку 
М. Гімбутас слушно пов’язувала із Богинею 
Птахою [18, с. 115], образ якої простежений у 
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трипільській сакральній зображувальній традиції 
на інших категоріях знахідок.

Лише одним зразком представлена група 
з антропоморфних фігур. Фрагмент з таким 
розписним сюжетом знайшов В.М. Бікбаєв 
на поселенні Кирилень ІІІ (етап СІІ). Дев’ять 
бітрикутних антропоморфних фігур з довжелезними 
ногами утворюють процесію, яка рухається зліва 
направо у супроводженні трьох змій та двох тварин 
(рис. 15, 10). Автор слушно інтерпретує сюжет як 
сцену ритуального жіночого танку. 

Три антропоморфних зображення можна 
віднести до класу фантастичних істот. Двоярусну 
фігуру велетня з поселення Петрени Б.О. Рибаков 
вважав зображенням ведичного Пуруші. На 
посудині було дві подібних фігури. Втім дослідник 
не звернув увагу на моделювання рук “титана”. 
Вони намальовані у вигляді драбини, а замість кисті 
п’ятипала лапа рептилії або земноводної істоти (рис. 
15, 13). В одному ряду з петренським “Пурушею” 
знаходиться антропоморфна фігура на посудині, яку 
знайшов В.М. Бікбаєв на поселенні Софія VIII (етап 
СІ). Автор знахідки презентує її, як образ Великої 
Богині – Володарки звірів. Здається, зважаючи на 
хвіст замість ніг, її можна назвати “океанідою” (рис. 
15, 12). Дві однакові фантастичні істоти зображено 
на посудині з поселення Бернашівка (етап СІ). 
Стилістичні особливості зображення [13, рис. 8, 5] 
дозволяють припускати, що перед нами персонаж 
чоловічої статі (рис. 15, 11). Усі три фантастичні 
антропоморфні фігури мають велетенські розміри 
у межах орнаментальної композиції та п’ятипалі 
руки, що відрізняє їх від решти антропоморфних 
фігур, які відносно менших розмірів та мають руки 
із трьома пальцями.

Аналіз трипільських антропоморфних 
зображень

Різноманітні матеріали Трипілля – Кукутень 
з антропоморфною символікою умовно можна 
розподілити на 

1) антропоморфні символи загального плану 
без деталізації статі, 

2) жіночі або умовно жіночі (їх атрибуція 
проводиться не за наявністю чітких статевих ознак, 
а на підставі стилістичних особливостей), 

3) чоловічі (їх обмаль), 
4) антропоморфні символи, поєднані із 

зооморфними елементами. 
Антропоморфні грушоподібні (рис. 1) 

посудини правдоподібно трактуються як жіночі 
зображення. Ручки – виступи на покришках таких 
посудин відтворюють рогату голову жіночої 
постаті, особливо це помітно на посудинах із 

шоломоподібними покришками (рис. 1, 9, 12) та 
на покришках кулястих амфорок етапу С ІІ (рис. 
1, 8). Подібні рогаті жіночі фігури поєднують 
антропоморфну та зооморфну символіку. Традиція 
антропоморфних рогатих посудин Трипілля може 
бути пов’язана з традиціями культури Вінча, де 
вони знаходять певні аналогії серед ритуального 
посуду [19, fig. 88-89].

Конічні по кришки, які оздоблено схематичним 
зображенням піднятих рук, символізують жест 
Оранти (рис. 1, 4, 10-11). 

Фігурні горщики та глечики відтворюють 
стоячу жіночу фігуру без голови (рис. 3). Розміщення 
спіральної орнаментації на цих посудинах певним 
чином відповідає оздобленню жіночих статуеток. 

Чаші на підставках ніби піднесені вгору 
кількома антропоморфними фігурами, що 
утворюють коло. Цілком правдоподібний зв’язок 
цього сюжету з ритуальним танком, який у Румунії 
називають “хора” (рис. 5, 4).

Ритуальні чаші на піддонах зображують фігуру, 
що тримає чашу над головою на зігнутих у ліктях 
руках. Плавні опуклі форми кукутенських піддонів 
нагадують струнку жіночу фігуру у довгий спідниці 
(рис. 5, 6). Подібні посудини ніби відтворюють 
ритуальне піднесення жертви до неба (рис. 4 - 5). 
Символіка підставок аналогічна. Запропонована 
інтерпретація цих виробів в якості барабанів 
здається вірогідною.

Біноклеподібні посудини не знаходять прямих 
аналогій у ритуальних виробах інших культур. 
Призначення їх достовірно не встановлено, версія 
барабанів здається слушною. 

Антропоморфні риси керамічних ковшів 
та черпаків (рис. 7) підкреслюють їх ритуальне 
призначення. Разом з іншим антропоморфним 
посудом вони могли використовуватися під час 
священних трапез та узливань. Скульптурні 
антропоморфні ручки черпаків мають спільні 
стилістичні риси з антропоморфною пластикою, 
тому цілком слушно припускати для них аналогічне 
змістовне навантаження. 

Сенс парціальних антропоморфних посудин 
(рис. 8, 3-6) може бути пов’язаний з ідеєю створення 
Космосу із розчленованого та принесеного у жертву 
божества. Предмети з даною символікою можуть 
бути витлумачені, як знаки “рука божества”, 
“голова божества”, “нога божества”. 

Амфора з Цвіклівців із ручками у вигляді 
антропоморфних голівок (рис. 8, 2) може 
відтворювати образ двох богинь, зафіксований у 
інших категоріях трипільських матеріалів. 

Антропоморфні брязкальця (рис. 11) були 
ритуальними атрибутами та слугували, вірогідно, 
для відлякування злих сил. Їх жіноча атрибутика 
близька символіці Берегині.
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Антропоморфні символи трипільської 
мальованої кераміки слушно вважаються 
символами сакральної піктографічної знакової 
системи [14, 2000] 

Спроби “прочитати” ці символічні піктографічні 
повідомлення із складним сюжетом, який скоріше 
за все мав міфологічний зміст, було свого часу 
зроблено Т.Г. Мовшою та Б.О. Рибаковим. Втім 
навряд чи запропоновані трактування можна 
вважати нині достатньо переконливими. Видається 
більш доцільним простежити контекст символічних 
знаків, включених до зображувального тексту з 
врахуванням можливої семантики кожного символу 
та композиції в цілому.

Розмаїття сюжетів свідчить насамперед 
на користь того висновку, що усі вони не 
можуть трактуватися однаково. Деякі динамічні 
антропоморфні фігури орнаментації на посуді 
(рис. 15, 8) слушно вважаються зображеннями 
ритуальних танців [5], зокрема пов’язаних 
із збиранням врожаю [16]. Трипалі фігури 
запропоновано вважати зображенням Богині 
Птахи. Фантастичні фігури мають “космічні” 
ознаки, слушно підкреслені Б.О. Рибаковим 
для зображення з Петрен. Вірогідно, усі вони 
відтворюють образи великих божеств. 

Розглянуті  матеріали показують,  що 
антропоморфізм притаманний зображувальній 
традиції Трипілля – Кукутень, простежується на 
різноманітних категоріях знахідок. Не викликає 
сумніву, що виявлені антропоморфні образи 
належали різним сакральним персонажам, 
переважно жіночим. Поодинокі чоловічі зображення 
виступають поруч с жіночими (рис. 9, 2).
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Рис. 1. Грушоподібні антропоморфні посудини. 1 – Трипілля А, 2 – Старі 
Куконешти, 3 - Олександрівна, 4 – Трипілля, 5 – Коломийців Яр, 6 – Старі 

Радуляни, 7 – Кліщів, 8 – Маяки, 9 – Черкасів Сад ІІ, 10 – 11 – Красноставка, 
12 – Трипілля В ІІ (2, 6 – за В.І. Маркевичем, 4 – за В.В. Хвойкою, 7 – за І.І. 
Зайцем, 8 – за В.Г. Петренком, 9 – за Л.Ю. Поліщук, 10 – 11 за О.В. Цвек).
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Burdo N. 
ANTROPOMORPHOUS IMAGES AT TRADI-

TION OF TRYPILLIA-CUCUTENI

Investigations of antropomorphous features of 
Trypillia Culture arts as the phenomenon of spiritual 
world of an ancient society never before been provided. 
At this article we propose some approach to systemati-
zation and classification of antropomorphous images 
at Trypillia-Cucuteni tradition. We take into account 
not only figurines, but also antropomorphous vessels, 
parts of vessels, painted images. All this categories of 
images are joined by common features with images, 
presented usually by figurines.
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Рис. 2. Грушоподібні посудини на підставках. 1 – Кукутень А, 2 – 
Кадіївці, 3 – жури (2 – за О.О. Якубенко).

Рис. 3. Фігурні антропоморфні посудини. 1 – Солончени, 2, 4-6 – 
Кукутень А, 3 – жури. 
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Рис. 4. Чаші на антропоморфних піддонах. 1 – Лука – Врублівецька, 2 
– Слободка-Західна, 3 – Гренівка, 4 – Березовська ГЕС, 5 – Кадіївці (1 – 

за С.М. Бібіковим, 4 – за В.Г. Петренком, 5 – за О.О. Якубенко).

Рис. 5. Антропоморфні підставки. 1, 4, 6 – Кукутень А, 2 – Березовська 
ГЕС, 3 – Нові Русешти, 5 – Сабатинівка ІІ (2 – за В.Г. Петренком, 3 – за 

В.І. Маркевичем).
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Рис. 6. Біноклеподібні посудини. 1 – жури, 2, 4 –район с. Трипілля, 3 – 
Кочержинці, 5 – Щербанівка, 6 – Поливанів Яр, 7 – Коломийців Яр, 8 – 

Гринчук, 9 – Шипинці (2, 4 – за В.В. Хвойкою, 6 – за Т.С. Пассек).
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Рис. 7. Керамічні черпаки та ковші. 1 – Олександрівна, 2-3 – 
Бернашівка, 4 – Карбуна, 5-7 – Кукутень А (2-3 – за В.Г. Збеновичем, 4 

– за В.О. Дергачовим).

Рис. 8. Парціальні антропоморфні посудини. 1 – Кошилівці, 2 – 
Цвіклівці, 3 – 4, 6 – Кукутень А, 5 – Назвисько ІІІ (1 – за К. Гадачеком, 

2 – за Т.Г. Мовшою). 
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Рис. 9. Наліпні антропоморфні символи. 1 – Путинешть, 2 – Скінтея, 3 
– жури ( 1 – за В.І. Маркевичем, 3 – за Т.С. Пассек).

Рис. 10. Скульптурні личини. 1-3 – Верем’я, 4 – Полонисте (1-3 – за 
В.В. Хвойкою, 4 – за Е.О. Овчинниковим).
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Рис. 11. Антропоморфні брязкальця. 1 – Подурь, 2 – Вихватинці, 3 – 
Кліщів (2 – за Т.С. Пассек, 3 – за І.І. Зайцем). 

Рис. 12. Антропоморфна символіка. 1 – Олександрівна, 2 – Подурь, 
3 – Могильна, 4, 6 – Трипілля А, 5 – Кошилівці,  7 – Кормань, 8 – 

Березовська ГЕС (7 – за В.Г. Збеновичем).
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Рис. 13. Антропоморфні амулети. 1 – Сабатинівка ІІ, 2 – Гребенюкі 
Яр, 3, 7 – 9, 12 – Кукутень А, 4 – Олександрівна, 5-6 – Карбуна , 10 – 

Бернашевка, 11 – Бернове – Малинки (5-6 – за В.О. Дергачовим, 10 – 11 
– за В.Г. Збеновичем).

Рис. 14. Антропоморфні зображення на мальованому посуді. 1 
– Варварівка ХV, 2 – 4 – Троян, 5 – Ржищів, 6-7 – Гілоєшть, 8 – 

Царничень, 9 – Бринзень ІІІ, 10 – Подурь, 11 – Небелівка (1, 9 – за 
В.І. Маркевичем, 5 – за О.О. Якубенко, 10 – за Д. Монахом).
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Рис. 15. Групові антропоморфні зображення на мальованому посуді. 1 – 
жванець, 2 – Непоротове, 3 – Подурь, 4-9 – Бринзень ІІІ, 10 – Кирилень 
ІІІ, 11 – Бернашівка, 12 – Софія VIII, 13 – Петрени (1 – за Т.Г. Мовшою, 

4-9 – за В.І. Маркевичем, 10, 12 – за В.М. Бікбаєвим, 13 – за 
Е.Р. Штерном).
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У статті розглядаються форми і орнаментика 
розписного трипільського посуду «культури В» з 
розкопок  В.В. Хвойки на Київщині у кінці ХІХ – на 
початку ХХ століть (з колекції Національного 
музею історії України). Із понад 200 одиниць цілих 
(відреставрованих), посудин та фрагментів за 
формальними ознаками виділено: миски, ковші, 
кубки, глеки, амфори, горщики, кратери. Серед 
орнаментальних схем присутні як характерні 
для пам’яток Середнього Подніпров’я (канівська 
група), так і запозичення та імпорти з регіону 
Південного Бугу (переважно томашівська група). 
Простежується трансформація новацій та 
встановлення місцевих традицій.

У Національному музеї історії України 
зберігається колекція, що носить ім’я 
 Вікентія В’ячеславовича Хвойки – 

одного з фундаторів музею, відомого археолога 
і першовідкривача трипільської культури в 
Середньому Подніпров’ї. Матеріали колекції 
надбані шляхом археологічних розкопок, здійснених 
В. Хвойкою переважно на кошти меценатів (родини 
Ханенків, Терещенків) у кінці ХІХ – на початку ХХ 
століть на території колишнього Київського повіту 
(сучасні Обухівський та Кагарлицький райони 
Київської області).  Тут поблизу містечок Трипілля, 
Ржищів і навколишніх сіл були досліджені 
поселення давньоземлеробської культури, що 
отримала назву трипільської. Пам’ятки нової 
культури були класифіковані В. Хвойкою як 
належні до «культури А» та «культури В (Б)». 
Багато предметів цієї колекції експонувалося на 
виставці, присвяченій ХІ Археологічному з’їзду 
1899 р. в Києві, де В. Хвойка зробив доповідь про 
свої відкриття [43, с. 768-812]. Ці експонати були 
записані до першої інвентарної книги музею рукою 
самого В. Хвойки [40, с. 81-83, 187]. На жаль, ці 
записи сумарні, внаслідок чого окремі предмети 
втратили точну географічну прив’язку. Однак вони 
походять із досить обмеженого регіону Київського 
Подніпров’я і репрезентують близькі територіально 
та хронологічно пам’ятки. 

Предметом розгляду даної статті є кераміка 
з монохромним розписом чорною фарбою, яку 
В. Хвойка відніс до «культури Б», що відповідає 

етапам ВІІ-СІ періодизації Т. Пассек [32, с. 54-156], 
нині цей період датується початком – серединою IV 
тис. до н.е. [7, с. 17-29; 12, с. 20-23]. До «культури 
Б», за В. Хвойкою, належать поселення біля сіл 
жуківці, Халеп’я, Стайки, Верем’я (урочища 
Довжок і Таборище), а також Юшки, Стрітівка, 
Панікарча та поблизу м. Ржищів (між селами 
Балики і Щучинка). Частину матеріалів цієї групи 
вибірково опублікував сам В. Хвойка [43, с. 768-
797, табл. ХХІІІ, 1-10; 44, с. 12-20, табл. ІІI, 1-13]. 
Окрему публікацію В. Хвойка у співавторстві з І. 
Лінниченком присвятили «знакам» (стилізованим 
зооморфним зображенням)  на трипільському 
посуді [20, с. 199-202, табл.].  Символ змія та 
палеографію трипільських «знаків» вивчав також 
і К. Болсуновський  [4, с. 1-13; 3, с. 3-15, табл.].

 Пізніше розписна кераміка «культури Б» 
з колекції В. Хвойки привертала увагу таких 
дослідників, як Б. Богаєвський [2, с. 183, 278-281], 
С. Бібіков [1, с. 6-10], В. Даниленко [11, с. 7-90], В. 
Збенович [14, с. 72-74], Т. Мовша [23, с. 15-17; 22, с. 
196], Т. Пассек [32, с. 120; 33, с. 67-68], Б. Рибаков 
[34, с. 20-21; 35, с. 205-206], К. Черниш [46, с. 214-
219] та інших, які використовували ці матеріали 
для вирішення проблем періодизації і хронології 
Трипілля, території розселення, міжплемінних 
контактів та світогляду трипільського населення. 
Опис розписної кераміки цієї колекції та зооморфні 
зображення були опубліковані автором [49, с. 78-80; 
47, с. 141-155; 48, с. 50-58]. Однак комплекс лише 
частково введений до наукового обігу і заслуговує 
на більш повне та докладне висвітлення.

Зазначена група розписної  кераміки 
представлена в музейній колекції цілими та 
відреставрованими посудинами і їх  фрагментами 
(понад 200 од.). Кераміка виготовлена переважно 
з тонкоструктурної глини червоного або світло-
жовтого кольору без візуально помітних домішок. 
Зовнішня поверхня посуду лискована, вкрита 
щільним жовтогарячим або червоним яскравим 
ангобом та розписом чорною або темно-коричневою 
фарбою. На  внутрішній поверхні – своєрідні сліди 
вирівнювання тріскою. Ці ознаки характерні 
для кераміки канівської групи [13, с. 212-213]: 
за Е. Овчинниковим, І група посуду [30, с. 8-9]. 
Представлений також посуд, виготовлений зі світлої 
рожевої глини,  зі значною домішкою дрібного 

УДК 903.23:069.51(477) ”636” Олена Якубенко
(м.Київ)

                                                                           
РОЗПИСНИЙ ПОСУД З ТРИПІЛЬСЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ В.В. ХВОЙКИ

(ЗІ ЗБІРКИ НМІУ)



145

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

піску, вкритий рідким ангобом, що є технологічним 
показником для кераміки Південного Побужжя [50, 
с. 126-127]. 

Наявні такі форми посуду: миски, ковші, кубки, 
глеки, амфори, горщики, кратери.

Миски (43 од.) здебільшого конічні, середніх 
розмірів, дві мініатюрні напівсферичні, дві – з 
фігурними вінцями та три – із зооморфними рисами. 
Половина конічних та обидві напівсферичні 
мисочки орнаментовані кометоподібними 
стрічками, що звисають од країв у спіральному 
закруті назустріч одна одній (рис. 1, 1-20). Стрічки 
часто доповнені двома смужками-«зміями» 
з овальним потовщенням або  «крапкою» на 
місці голови (рис. 1, 2, 5,7,8,11,12,20), аналоги 
знаходимо у Глибочку [38, с. 133-135, рис. 1, 5] 
та серед матеріалів поселення Ріпниця І [39, с. 
33, рис. 8, 4,6]. Частина мисок має скошений і 
потовщений зсередини край,  відділений однією чи 
двома смугами або «драбинкою» від решти поля; 
на цьому поясі – залиті трикутники, поперечні 
риски, інколи під краєм – «вічка» на тлі залитого 
кута або напівовали з дугами у вигляді фестонів 
(рис. 1,10,11,13-20). Орнамент решти мисок, крім 
традиційних «комет», має доповнення із згаданих 
елементів. На одній мисці – ромб із розбитим 
на 16 клітин полем (рис. 2, 4). Подібні елементи 
орнаменту у вигляді сітки, вписаної в квадрат 
або ромб, віднайдені нами на фрагментах мисок 
із Томашівки у музейній колекції (рис. 2, 6-9); 
щоправда, у томашівських мисок ці знаки розміщені 
не на вільному полі, а пов’язані зі стрічками. Дві 
миски мають широкі відлогі фігурні вінця з 
двома напівовальними виїмками, розміщеними 
діаметрально протилежно; на обох мисках виїмки 
оздоблені поперечними смужками, решта вінець 
– залитими «зубцями» (рис. 2, 1,2). Композиція 
орнаменту на першій (відреставрованій) мисці 
включає «комети», розділені подвійною хвилястою 
стрічкою, та дві «крапки» посередині, обабіч неї. 
Наявні фрагменти трьох мисок  із зооморфними 
рисами: дві – на ніжках (рис. 2, 5), третя – у вигляді 
закритої чаші з наліпною голівкою тварини (рис. 
2, 3). Аналоги мискам з фігурними вінцями та 
закритим зооморфним чашам відомі в небелівській 
та томашівській групах [37, с. 104-105, рис. 2-3; 19, 
с. 61, табл. ІХ-2, 4-4а, 8-8а].

 Ковші (6 од.) досить великі (діаметр вінець 
13-20 см), з опуклими стінками, на двох збереглися 
короткі черени (ручки), що горизонтально відходять 
від краю вінець (рис. 2, 11-15). Два з них прикрашені 
розписом всередині, решта – лише зовні. Всередині 
одного ковша – горизонтальні смуги, котрі, 
ймовірно, утворюють біля дна спіральний закрут 
або концентричні кола (дно не збереглось), під 

вінцями – пояс із відрізків стрічок та залитим 
трикутником, на черені – «древо». Другий ківш 
всередині під вінцями має аналогічний пояс, під 
яким – подвійна горизонтальна «драбинка» з 
нерегулярно звисаючою «бахромою». Зовні обидва 
лише ангобовані. Уламки трьох ковшів оздоблені 
зовні розписом із навскісних стрічок з поздовжніх 
ліній, котрі при основі з обох боків мають залиті 
кути, а вгорі – з’єднані під кутом з високими 
трикутниками або смужками. Ковші з подібним 
розписом є серед матеріалів поселення Ріпниця-І 
[39, с. 33, рис. 8, 8, 11-13; 36, с. 78, рис. 17, 4]. 
Наявний також фрагмент конічної миски або ковша, 
оздоблений всередині під краєм вінець поясом із 
подвійної горизонтальної  «драбини» (рис. 2, 10).

 Кубки та глечики (72 од.). Кубки переважно 
середніх розмірів (висота – 8-12 см, діаметр тулуба – 
10-15 см), біконічної форми, із закругленим ребром 
майже посередині висоти (рис. 3, 1-10,17,18); або – 
з низькими плічками, більш округлих обрисів (рис. 
3, 12,14,16,22). Останні, безумовно, південно-бузькі 
імпорти – як за технологічними показниками, так 
і за орнаментальною схемою. Також є кубки з 
ручками – кухлики (рис. 3, 11,15,19,24)  та глечики 
й глеки великих розмірів. Орнаментальна зона 
кубків частіше поділена на метопи (по 2 парні) 
або – на 2-3 горизонтальні яруси. Метопи заповнені 
навскісними стрічками з ліній або звисаючими 
один над одним фестонами. В проміжках-тригліфах 
між ними – вільне поле з «травою», залитим 
напівовалом, фестоном дугою вгору. Серед решти 
елементів – «драбинки», залиті кути, «війки». У 
двоярусних композиціях основний орнаментальний 
пояс (нижній) заповнений «негативними» 
S-подібними спіралями, а верхній – вільний 
або заштрихований тонкими горизонтальними 
лініями, інколи – в метопному варіанті. Під 
ребром – пояс із двох або трьох горизонтальних 
смуг. Описані схеми розпису характерні для 
межиріччя Дніпра і Південного Бугу: серед 
кубків колекції є прямі імпорти з цього регіону 
(сушківська і томашівська групи) та місцеві імітації 
й запозичення. Мініатюрний гострореберний кубок 
повторює формою більші (рис. 3, 20). Стрічкові 
ручки кухликів – з поперечними смужками; на 
закруглених плічках одного – пояс із негативними 
гостроовальними фігурами на залитому тлі (рис. 
3,19). Подібні елементи зустрічаються на посуді 
у Тальянках [17, рис. 14, 4; 29, 11]. На двох 
«канівських» кубках – мотив «древа» у вигляді 
вертикальної стрічки з тонких ліній, облямованої 
направленими вгору «війками» (рис. 3, 21, 24). 
Аналоги «древа» зі стрічковим стовбуром та 
гілочками-війками відомі у пам’ятках Подністров’я 
[21, с. 100-105, рис. 2; 3,1]. Подібне «древо» є на 
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фрагменті посудини з Коломийщини І (колекція 
НМІУ, інв. № а64/191).

На п’яти кубках з розписом за метопною схемою 
є шість стилізованих зооморфних зображень (рис. 
3,1-3,5,6). Нижче подаємо їх стислий опис, оскільки 
вони опубліковані [47, с. 146-148, рис. 2,1-6; 48, 
с. 53-54, рис. 5,1-6]. На трьох кубках зображення 
«стрічкових звірів» містяться у тригліфах з 
«травою», обмежених по боках драбинками, 
сусідні метопи заповнені навскісними стрічками з 
тонких ліній (рис. 3,1-3); на фрагменті четвертого 
– в метопі під стрічкою (рис. 3,5). Всі зооморфні 
зображення схематичні, силуетні, з бітрикутним 
тулубом, головою направлені праворуч (за 
винятком першого), на лапах – риски-пазури. На 
думку більшості дослідників, це зображення собак. 
Схожі зображення тварин з пазурами відомі в 
Переможинцях [9, с. 113], Ріпниці І [39, с. 34, рис. 
9,4,9]. Крім того, на першому кубку є ще чотири 
лінзоподібні фігури – так звані «ока», розміщені як 
у тригліфах – над фігурами, так і в метопах – між 
стрічками (рис. 3,1). Всі кубки за технологічними 
ознаками належать до канівської групи. 

Дві зооморфні фігури відмінні від попередніх. 
Вони розміщені у парних метопах біконічного 
кубка з високою прогнутою шийкою та низькими 
плічками з гострим ребром; метопи обмежені з 
обох боків вертикальними стрічками з тонких 
ліній та дугастими смужками, котрі утворюють 
всередині овал, перетнутий горизонтальною 
подвійною «драбинкою» типу «колосок»; біля 
вінець та біля ребра – залиті кути з «вічком». У 
нижньому напівовалі кожної метопи – стилізоване 
зображення тварини  із тонким тулубом, від кінців 
якого відходять з обох боків по два відростки, 
зігнуті під кутом та направлені ліворуч; навколо 
фігури розміщені відрізки «драбин» (рис. 3,6). 
За В.Даниленком це – зображення «священної 
космічної жаби» [11, с. 21,82,184, табл. XLII,10]. 
Належить до канівської групи. Найближчу 
аналогію цим зображенням жаби та композиції 
орнаменту знаходимо на кубку з Вільшаної-І на 
Черкащині [47, с. 148-149, рис. 3,2], ще одне – у 
колекції ПЛАТАР [9, с. 113].

Орнаментація великих кубків та глечиків 
досить своєрідна (рис. 4,1-15). На глеках великих 
розмірів  (діаметр вінець – до 28 см) орнаментальна 
зона поділена на кілька горизонтальних ярусів-
поясів або вертикальними стрічками – за 
метопною схемою. Характерні орнаментальні 
пояси під вінцями у вигляді звисаючих фестонів, 
зигзагових ліній із залитими кутами, залитих 
трикутників, а також рядів стріловидних 
трикутників, «негативних» овалів на суцільно 
залитому тлі. Вони часто доповнені традиційними 

«драбинками», «колосом», композиціями зі 
стрічок та кіл. Зокрема, один опуклобокий  глечик 
(графічна реконструкція) на шийці оздоблений 
за метопною схемою вертикальними стрічками 
з драбинками, що чергуються з овалами із 
вписаним вертикальним ланцюжком рисок, а 
у нижньому ярусі на плічках – за тангентною 
схемою (рис. 4,11). Місцеві подніпровські традиції 
відбиває орнамент на цілому (відреставрованому) 
глечику з поперечними смужками на ручці й 
розписом у вигляді вертикальних стрічок із 
залитими в основі кутами та навскісними смугами 
і відрізками стрічок (рис. 4,15). Подібні мотиви, 
як уже згадувалось, є в оздобленні ковшів. 
Більшість елементів орнаменту («порожні» овали 
на залитому тлі, стріловидні трикутники, фестони) 
присутні на кубках технологічної канівської групи 
Коломийщини І [31, с. 52, рис. 3-4], Ріпниці І [39, с. 
34, рис. 9,2-6,11; 36, с. 78, рис. 17,6-7], Новоселиці 
[28, с. 216, рис. 4,5,7], Переможинців [27, с. 136, 
рис. 2,2], хутора Незаможник [29, с. 174-176, рис. 
3,4-6].

На фрагменті вінець великого кубка із триярусним 
орнаментом є зооморфне зображення. Верхній пояс 
під вінцями заповнений «негативними» овалами на 
залитому тлі, з «драбинкою» знизу; середній – у 
вигляді горизонтального «колоска» зі стріловидних 
трикутників, облямованого  «драбинками»; нижній 
– включає подвійну «драбинку», від якої звисають 
дугасті стрічки з тонких ліній. На вільному полі 
між двома нижніми поясами – стилізоване силуетне 
зображення тварини у профіль, головою праворуч: 
суцільною дугою показані закинутий на спину 
хвіст і простягнуті вперед задні лапи; передня 
частина тулуба – у вигляді трикутника (рис. 4,1). За 
глиняною масою фрагмент належить до канівської 
групи. Крім зооморфних, на глеках є й інші знаки: 
відрізок «драбини» між стрічками та «око» – на 
нижній половині тулуба (рис. 4,15); на фрагменті 
плічка з метопним орнаментом – прямокутник, 
розділений на 8 клітин (рис. 4,13). 

Посудини біконічної форми та амфори (понад 
80 од.). Представлені здебільшого фрагментами або 
подані в таблицях у графічних реконструкціях 
(рис. 5; 6; 7,7-13, 15-17). Вони різних розмірів, з 
різко профільованими вінцями, амфори у верхній 
частині тулуба мають вертикальні ручки-вушка. 
Деякі великі тонкостінні посудини з біконічним 
тулубом мають діаметр до 40см. Найпоширеніші 
елементи орнаменту – дугасті або прямі стрічки 
з тонких поздовжніх ліній, котрі утворюють 
фестони під вінцями, овали та кола навколо 
вушок або сходяться під кутом. На внутрішній 
дузі фестонів часто нанесені «війки» (рис. 5,1-
4,6; 6,1-4), а всередині – залитий круг-«крапка» 
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(рис. 5,4, 11; 6,1,3), іноді дві «крапки», розділені 
«драбинкою» (рис. 5,1) або «древом» (рис. 6,7). 
«Крапки» також  присутні в медальйонах, обабіч 
вертикальної стрічки, що ділить його навпіл 
(рис. 5,1, 5, 12, 14) та у «очах» амфор з мотивом 
«лицьової урни» (рис. 5,8). Цікавий фрагмент 
амфори канівської групи з типово подніпровським 
розписом, де поєднані фестони у верхньому ярусі 
з вертикальними стрічками із залитими кутами з 
«вічком» – у нижньому; причому вушка обведені 
по краях смужками з крапками на кінцях та з 
«торочками» від нижньої дуги під вушком (рис. 
7,12). Вертикальні ручки-вушка найчастіше 
оздоблені горизонтальними смужками або косою 
сіткою – у випадках, коли на ручках перетинаються 
кінці фестонних дуг; на двох є «крапки» (рис. 
5,17; 7,15); на одній – стрічка з прямої сітки (рис. 
5,15). Останній фрагмент є прямим томашівським 
імпортом як за технологічними ознаками, так 
і за орнаментом. Крім згаданих елементів, 
у композиціях розпису також наявні залиті 
кути, круги, овали, «вічка», ланцюжки рисок. 
Присутній також мотив «древа» трьох різновидів: 
1) зображення типу «ялинки» гілочками вгору, 
яка «виростає» з верхівки з’єднаних фестонів 
(рис. 6,6); 2) уже згадане «древо» зі стовбуром 
у вигляді двох вертикальних смуг та гілочками-
війками із зовнішнього боку і крапками обабіч 
(рис. 6,7); 3) схожі на попереднє дугасті «древа», 
що «виростають» під кутом зі стрічок (рис. 
6,8). Фестонні композиції з «крапками», іноді 
розділеними «древом» другого типу, зустрічаються 
на багатьох подніпровських поселеннях: Ріпниця І 
[36, с. 64, рис. 9,7; 39, с. 34, рис. 9,7,9,10], Ріпниця 
6 [8, с. 8, рис. 11], Вільшана І [26, с. 36-38, рис. 
1,4; 47, с. 152, рис. 4,4], Незаможник [29, с. 174-
177, рис. 3,2], Коломийщина І (колекція НМІУ), 
Рубаний Міст [45, с. 82, рис. 4,3], Козаровичі [18, с. 
42, рис. 15,7,11]. Близькі композиції спостерігаємо 
у Тальянках [17, с. 36, рис. 12,7; 29,6,7], є вони й 
на пізніших лукашівських пам’ятках Лівобережжя: 
Комуна під Переяславом [5, с. 15-16, рис. 1; 6, с. 11, 
рис. 2,1,4], євминка [18, с. 98, рис. 39,7]. 

 На деяких по судинах є  стилізовані 
зображення тварин, вони опубліковані автором у 
орнаментальному оточенні [47, с. 149-152, рис. 
3,4-8; 4,1-3]. Із 8-ми зооморфних зображень на 
амфорах та біконічному посуді три містяться 
у медальйонах (рис. 6,1, 3, 9); два – в середині 
стрічкових фестонів (рис. 6, 10, 12); три – поряд зі 
стрічками, що сходяться під кутом (рис. 6, 4,5,11). 
Іконографія більшості зображень схожа: силуетні, 
головою праворуч, з бітрикутним тулубом та 
рисками-пазурами на лапах, інтерпретуються як 
«собаки» (рис. 6,1,3,4,5,10). В одному випадку, 

можливо, «котячі» (рис. 6,9). Очевидно, маючи 
на увазі саме це зображення, С.Бібіков висловив 
думку про те, що «стрічкові звірі – це якісь міфічні 
хижаки, можливо, з родини котячих» [1, с. 7-8, 
рис. 1,20]. 

Два зображення канівської групи відмінні 
від інших. Перше складається з тонких смужок, 
облямованих «війками» (які, ймовірно, позначають 
шерсть): дві задні ніжки широко розставлені, тулуб 
нахилений ліворуч-вниз, із  головою підтрикутних 
обрисів і дугоподібно переданими передніми 
кінцівками (можливо, руками ?). Біля голови, трохи 
попереду – два хрестоподібні знаки (рис. 6,11). 
Ймовірно, зображено людину у звіриній подобі, 
яка виконує ритуальний танок. Друге – у вигляді 
дуги з парними рисками на кінцях та 4-ма рисками 
посередині (рис. 6,12). С.Бібіков вважав цю та 
подібні фігури  зображенням тварини, що стрімко 
мчить [1, с. 8-9, рис. 1,15]. За дослідженнями 
Т.Ткачука і Я.Мельника, зображення трактоване 
як серпанок місяця [42, с. 85-91].            

Перші дослідники схематизованих зооморфних 
зображень – І. Лінниченко та В. Хвойка  [20, с. 
199-202, табл.], К.Болсуновський [4, с. 1-13; 3, с. 
3-15, табл.] – важали, що «загадочные знаки» – це 
прототипи своєрідної орнаментаційної азбуки. 
Суттєва вада їхніх публікацій полягає у тому, що 
«знаки» було «висмикнуто» із орнаментального 
оточення, наведені у таблицях зображення довільно 
переверталися, подавалися «догори ногами», на 
боці, у віддзеркаленому вигляді (відносно їхнього 
дійсного положення на посудині). Це інколи 
вводило у оману наступних дослідників і тягло за 
собою невірні висновки [25, с. 136-141, рис. 1-15]. 
Пізніше «стрічкові звірі» на розписній кераміці з 
цієї колекції привертали увагу таких дослідників 
як Б. Богаєвський [2, с. 183, 278-281, рис. 65,1; 79; 
80; табл. ХІ,2], С. Бібіков [1, с. 6-10, рис. 1,15-18, 
20-21], В. Даниленко [11, с. 7-90], В. Збенович 
[14, с. 72-74, рис.7,4-7,8], Т. Мовша [23, с. 15-17, 
рис. 6,1,3,5], Т. Пассек [32, с. 120, рис. 67; 33, с. 
67], Б. Рибаков [34, с. 25-29], К. Черниш [46, с. 
214-219, табл.  LXXX, 6,14; LXXXI,:3-5] та інших. 
Вони  залучали ці матеріали для висвітлення, 
перш за все, проблем ідеології та світогляду 
трипільського населення. На думку С. Бібікова, 
процес схематизації зооморфних зображень 
наростав по мірі просування трипільців із заходу на 
схід. Він вказує на місцеве походження зображень 
із ще не з’ясованого центру і вважає, що широке їх 
розповсюдження пов’язане не лише з культовими 
та естетичними потребами, але й зі своєрідною 
«модою». Всі ці зображення віднесені ним до 
єдиного хронологічного горизонту – переходу 
від етапу В до етапу С [1, с. 9-10]. Автором даної 
статті зооморфні зображення з колекції НМІУ 
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були опубліковані в контексті орнаменту, що, 
сподіваємось, «поставило їх на ноги» [47, с. 141-
155, рис. 1-4; 48, с. 50-58, табл. VIII-X; рис. 5,1-6]. 

Отже, ми розглянули 15 зображень тварин, які 
належать до знаків-ікон, вміщених у орнаментальну 
схему, яка, у свою чергу, складається з простих 
символів-графем та блоків.

Т. Ткачук застосував принципово новий підхід 
до вивчення орнаментики трипільського посуду як 
знакової системи. Серед елементів, що утворюють 
орнаментальну композицію, він виділив прості 
знаки-ключі – графеми: чорний круг, бордюр у 
вигляді горизонтальної стрічки, лінзоподібні овали, 
хвилясті стрічки, круги з хрестами всередині, 
місяцеподібні фігури, вертикальні групи рисок (це 
прості базові графеми). Також виділено поліграми-
блоки, що поєднують  у собі кілька елементів: 
медальйон з напівовалами, групи вертикальних 
ліній, групи похилих ліній, чотирикутники, 
вертикальна стрічка, фланкована вертикальними 
напівовалами. Виділені графеми та блоки 
монтуються у різних комбінаціях, утворюючи 
орнамент. Вони є базовими семантичними 
маркерами. Для кожної локально-хронологічної 
групи характерний «свій» набір знаків-маркерів. 
У виданих  монографіях аналізуються матеріали 
володимирівської, чечельницької, томашівської, 
петренської, шипинецької груп [41; 42]. Для 
подніпровської кераміки канівської групи такий 
аналіз ще не проводився. Тому, підбиваючи 
підсумки наших спостережень, ми зробимо лише 
попередні висновки. 

Розглянемо орнаментальне оточення знаків-
ікон (зображення тварин) на описаному вище 
посуді. Тобто спробуємо, згідно з формами 
посуду, прослідкувати, у якому середовищі з 
простих знаків-графем або їх блоків «живуть» 
зображення тварин. На малих та середніх кубках 
із 6-ти зооморфних зображень: 3 розміщені у 
чотирикутних тригліфах, 1 – на полі метопи з 
навскісною стрічкою, 2 – у нижньому ярусі метоп. 
Зображення тварин на чотирьох кубках (рис. 3,1-
3,5) супроводжуються постійним набором простих 
знаків: навскісні стрічки, драбинки, війки, залиті 
кути та напівовали, вічка. Перше зображення 
супроводжується 4-ма овалами. На цих кубках – 
зображення тварин, що трактуються як собаки. 
Крім першої тварини, всі «йдуть» зліва направо. 
Для двох зображень «жаб» (рис. 3,6) характерним 
є те, що вони розміщені у нижньому ярусі метоп, 
відділеному горизонтальною стрічкою (під 
водою?). Причому у обох «жаб» голови спрямовані 
ліворуч, на відміну від «собак». Вони зображені в 
оточенні горизонтальних та вертикальних стрічок, 
залитих кутів, навкісних смуг, драбинок, вічок. 

Вражає схожість композиції з аналогом з поселення 
Вільшана І [47, с. 148-149, рис. 3,2].

Зображення «собаки» на великому глеку 
розміщене між ярусами, сусідить з драбинками, крім 
того, в наборі знаків – залиті зубці, бітрикутники, 
стрічка з ліній, ряд стріловидних трикутників 
(рис. 4,1). 

 Щодо знаків-ікон тварин, розміщених на 
біконічних посудинах, то тут ми маємо три 
знаки, що «живуть» у медальйонах тангентної 
орнаментальної схеми (рис. 6,1,3,9). Серед набору 
графем та поліграм: дугасті стрічки, S-подібні 
дуги, чорні круги-«крапки», фестони, драбинки, 
залиті трикутники, вічка, овали в кругах – чорні та 
«порожні». Чотири  іконічні знаки тварин зображені  
поміж дугастими стрічками (рис. 6,4,5,10,12),  з них 
два останні – у фестонах. На одній посудині з-під 
Ржищева, опублікованій В. Хвойкою [44, с. 18, 
табл. ІІІ,8,12] під вінцями, всередині «стрічкових» 
фестонів містяться зображення змій із S-подібно 
вигнутим тулубом та круглою головою-«крапкою» 
(рис. 7,8). Подібні фестонні композиції та ряд 
згаданих елементів спостерігаємо на розписному 
посуді з поселення Ріпниця-1 поблизу м. Ржищева 
[39, с. 25,34, рис. 9,2, 4-11]. У більшості композицій 
із зооморфними зображеннями присутні «війки» – 
короткі риски (рис. 3,1-5; 6,1,3,4,9,11).

О к р е м о  с л і д  в и д і л и т и  у н і к а л ь н е 
антропоморфне зображення на фрагменті 
розписної посудини з розкопок В. Хвойки 1901 
року в околицях м. Ржищів (землянка №8). 
Два фрагменти з «чоловічком» вперше були 
опубліковані В. Хвойкою [44, с. 16, табл. ІІI,2,5]; 
пізніше неодноразово – іншими дослідниками: 
Т. Пассек [33, с. 67-68, рис. 41],  Т. Мовшею [22, 
с. 196, рис. 51,3], Б. Рибаковим [34, с. 20-21, рис. 
34,2,4; 35; 35, с. 205-206], К. Черниш [46, с. 214-219, 
табл. LXX,6; LXXIV,11-12]. Про унікальність цього 
зображення свідчить те, що воно вміщене у двох 
виданнях «Історії українського мистецтва» [15, с. 
32, рис. 10; 16, с. 82]. Серед численних публікацій, 
на жаль, багато неповних (часткових), з помилками 
в малюнках. Реконструкції форми посудини та 
орнаменту далекі від реальних. У 1960-і роки 
Т. Мовша, яка працювала тоді в музеї, знайшла 
в колекції фрагмент з дугастою стрічкою [34, с. 
20]. Нами ж було віднайдено у кінці 1990-х років 
ще один фрагмент цієї посудини, записаний до 
інвентарів вже рукою В. Козловської, наступниці В. 
Хвойки. Це частина плічка з вертикальною ручкою-
вушком, котра склалася з відомими фрагментами 
в одне ціле і була відреставрована у майстерні 
музею. В результаті, стала можливою наукова 
реконструкція форми та орнаменту посудини (рис. 
6,14). Подаємо її опис. Це – амфора біконічної 
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форми із закругленим перегином плеча, зі стягнутим 
горлом та короткими, різко відігнутими вінцями; на 
середині висоти похилого плічка були симетрично 
розміщені дві вертикальні ручки-вушка (збереглася 
одна). Зовнішня поверхня та всередині вінець 
вкрита яскравим жовтогарячим ангобом, підлощена 
та оздоблена розписом чорною фарбою. Край вінець 
обведений смугою, від неї всередину звисають 
підтрикутні «краплі», навколо шийки – подвійна 
смуга. На плічках – орнаментальний пояс, згори 
обмежений подвійною «драбинкою», а знизу, під 
перегином, мабуть, подвійною смугою. Всередині 
поясу – овали, утворені двома вертикальними 
дугастими стрічками із тонких поздовжніх ліній, 
облямованих широкими смугами. Всього таких 
овалів було чотири: у двох протилежних містились 
ручки-вушка з поперечними смужками; у два 
інші овали, з обох боків по центру посудини між 
ручками, вписано по силуетній антропоморфній 
фігурі (одна з них збереглась частково на окремому 
фрагменті). Голова фігури кругла, на тонкій високій 
шиї, плечі широкі, наче підняті вгору (позначені 
вертикальними виступами), тонкі руки опущені 
вниз і трохи розведені, кожна закінчується трьома 
розчепіреними пальцями. Верхня половина 
тулуба трикутна, талія тонка, стегна розширені; 
ноги трохи розставлені, мають вигляд подвійних 
овалів з перемичкою в коліні, закінчуються 
рисками-ступнями, що ніби обернені всередину 
овалу (здається, що фігура стоїть спиною до 
глядача). Праворуч на стегні – вузький трикутний 
виступ (можливо, дітородний орган?). Таким 
чином, імовірно, зображено ритуальну сцену 
запліднення, де овал уособлює жіноче начало. 
Висота фрагмента – 17см, діаметр вінець – 11см, 
діаметр плічка – близько 20см. Інв. № а120/22. 
Опубліковане фото після реставрації  [48, с. 51, 
табл. VIII,1,2,4]. Б. Рибаков висловив думку, що 
сюжет розпису – народження бога з пташиними 
лапами, оточеного потоками (струменями) води 
[34, с. 21, рис. 34,2; 35]. Проте він припустився 
помилки, посилаючись на фантазійний малюнок, 
вміщений на обкладинці праці К. Болсуновського 
«Символ змия в Трипольской культуре» (це – 
довільна графічна реконструкція, де розписом 
вкрита і нижня половина посудини – чого бути не 
могло! – і чомусь домальовані змії, які відсутні і 
на оригіналі, і в публікації В. Хвойки) [34, с. 20-
21, рис. 34,4]. Подаючи малюнок «ржищівського 
чоловічка» у своїй монографії, Б. Рибаков, за 
К. Болсуновським, доповнює його зміями (змії 
зображені над антропоморфною фігурою і під 
нею), а поряд з малюнком – підпис: «Рождение бога 
неба и воды Варуны-Урана в окружении дождевых 
потоков и змей» [35, с. 205-206]. Таким чином, 
завдяки віднайденим фрагментам та відновленню 

верхньої частини посудини, спростовуються деякі 
«притягнуті за вуха» деталі. До речі, склеєною 
до цілої форми посудина ніколи не була (до 
реставрації на зламах був бруд); крім опублікованих 
В.Хвойкою двох фрагментів, у фондах були 
знайдені ще два, про що вже згадувалось. Т. Мовша 
включила ржищівську посудину до пам’яток 
типу Коломийщина І [22, с. 195-196, рис. 51,3], 
пізніше вона вважала її «імпортом з регіону 
Середньої Наддністрянщини» [24, с. 43]. Автор 
даної статті відносить цю амфору до канівської 
групи, де зберігалися відчутні впливи і традиції 
Подністров’я. 

У колекції є мініатюрні амфори, формою 
подібні до звичайних: одна тонкостінна, її піскувата 
маса характерна для південнобузького регіону (рис. 
6,16); друга масивна, з порушеними пропорціями 
– канівської групи (рис. 6,13). 

Горщики та кратери (близько 40 од.), 
серед них багато дрібних фрагментів. Кілька 
горщиків мають більш опуклий тулуб і відповідні 
криволінійні орнаментальні композиції – S-подібні 
«зміїні» спіралі (рис. 7,3,4,5). На горщиках із 
короткими прямими вінцями – навскісні подвійні 
смужки (рис. 7,14) або «крапка» в «порожньому» 
крузі на тлі залитого трикутника (рис. 7,6). 
Мініатюрні горщики з високими плічками оздоблені 
навскісними «драбинками» (рис. 7,2) або парою 
півкулястих наліпів під шийкою (рис. 6,15). На 
вінцях кратерів з обох боків – подвійні хвилясті 
смужки-змії, причому ті, що зовні, закінчуються 
біля шийки головою-крапкою (рис. 7.1).

Більшість форм та орнаментальних схем 
розписної кераміки із збірки В.Хвойки має аналоги 
в пам’ятках Середнього Подніпров’я, перш за 
все – канівської групи, про що вже неодноразово 
згадувалось. Можна відмітити опосередковані 
впливи петренської групи (крапка в колі) [41, 
Ч. І, с. 230; 42, с. 76]. є прямі імпорти з регіону 
Південного Бугу. Деякі з описаних сполучень знаків 
у схемах розпису характерні для небелівської та 
томашівської груп. 

В орнаментиці розписного посуду з колекції 
В.Хвойки спостерігаються впливи і запозичення 
із  зазначених вище груп, простежується 
т ранс формація  запозичених  новацій  т а 
встановлення місцевих традицій.
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Yakubenko O
PAINTED POTTERY FROM TRYPILLIAN 

COLLECTION BY  V.V. KHVOIKA (FROM NA-
TIONAL MUSEUM OF HISTORY OF UKRAINE)

This article describes forms and decoration of 
painted pottery from investigations by V. Khvoika 
at Kyiv region at the end of XIX – beginning XX th 
centuries. Near 200 different samples of such pottery 
(pots and fragmentys) are known. Among them: dishes, 
bowls, amphoraes, pots, craters. Schemes of decora-
tions are typical for Middle Dnipro region (Kaniv 
group). Several imports from the region of Southern 
Bug (mainly Tomashivka group) also are presented at 
this collection. Transformation of decoration devel-
oped at direction of creation of the local traditions.
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Рис. 1. Трипільська колекція В.Хвойки з Київщини: 1-20 – миски.
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Рис. 2. Трипільська колекція В.Хвойки з Київщини: 1-5 – миски; 10-15 
– ковші; 6-9 – миски з Томашівки.
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Рис. 3. Трипільська колекція В.Хвойки з Київщини: 1-24 – кубки.
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Рис. 4. Трипільська колекція В.Хвойки з Київщини: 1-15 – великі 
кубоподібні посудини та глеки.
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Рис. 5. Трипільська колекція В.Хвойки з Київщини: 1-18 – біконічні 
посудини та амфори.
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Рис. 6. Трипільська колекція В.Хвойки з Київщини: 1-14, 16 – біконічні 
посудини та амфори, 15 – мініатюрний горщик.
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Рис. 7. Трипільська колекція В.Хвойки з Київщини: 1 – кратер; 2 – 
мініатюрний горщик; 3-5 – опуклобокі горщики; 6, 14 – кубоподібні 

горщики; 7-13, 15-18 – біконічні посудини та амфори.
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Статтю присвячено осмисленню видатного 
явища доби бронзи - бабинської культурної 
спільноти / культурного кола Бабине з позицій 
здобутків української археології в ХХІ ст. 
Термінологічне врегулювання проблеми бабинської 
культури / культури багатоваликової кераміки, 
запропоноване Р.О. Литвиненком, вимагає 
подальшого обговорення. Підвищення рангу 
названої культури до рівня культурної спільноти / 
культурного кола з поділом на культури, локальні 
варіанти та периферійні групи пам’яток потребує 
визначення місця в цій системі бабинських 
старожитностей Середньої Наддніпрянщини. 
Ситуація з наявним фондом джерел та матеріали 
археологічних розвідок відкривають перспективу  
розкопок поселень та курганів бабинської спільноти 
в регіоні. 

1954 року видатний український археолог 
А.В. Добровольський дослідив поселення доби 
бронзи Бабине ІІІ на Дніпрі [10, с. 40-45]. Невдовзі 
було виділено «пам’ятки бабинського типу 
/ пам’ятки типу Бабине ІІІ» відносно яких 
застосовано й таксон «культура багатоваликової 
кераміки» [3, с. 34-41]. Невдовзі цей таксон 
вже фігурував у заголовку статті, присвяченої 
похованням [4, с. 5]. Важливо, що багатоваликовий 
посуд виявлено практично в усіх регіонах нашої 
держави, «від Дону до Сяну», крім Закарпаття. 
Виділення названої культури стало одним з 
питомих досягнень української археології ХХ 
ст., яке, поза тим, породило й низку дискусійних 
проблем. 

Першою й надзвичайно болісною серед них 
стала проблема термінологічна. Таксон «культура 
багатоваликової кераміки» виявився доволі 
незручним в ужитку, а головне – розмитим. Адже 
технологія декорування керамічного посуду 
численними валиками набула поширення ще 
до появи пам’яток типу Бабине ІІІ у населення 
харківсько-воронезької (середньодонської) 
катакомбної культури. Тривала ця декоративна 
традиція (керамічний стиль, за С.С. Березанською) 
й після зникнення поселень типу Бабине ІІІ у 
носіїв бережнівсько-маївської зрубної культури 
доби пізньої бронзи. Протяжність застосування 

УДК 903 1 (477) ”6375” Віталій Отрощенко
(м. Київ)

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК БАБИНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

багатоваликової орнаментики в часі спровокувала 
нестандартну ситуацію, коли багатоваликовий 
горщик переставав бути надійним культурним 
індикатором. Тому С.Н. Братченко вирішив 
спертися в назві проблемної культури на епонімну 
пам’ятку – поселення Бабине ІІІ, запропонувавши 
термін «бабинська культура (культура Бабине ІІІ)» 
[8, с. 21; 20, с. 116-119]. 

Але логіка в археології не завжди перемагає. 
Тому впродовж наступних 20-ти рр. вживали або 
перший, або другий таксони, залежно від уподобань 
чи переконань того чи іншого дослідника. Емоційне 
загострення ситуації сталося 1998 р., коли 
Г.М. Тощев видав збірку наукових статей під 
промовистим заголовком «Проблемы изучения 
катакомбной культурно-исторической общности 
(ККИО) и культурно-исторической общности 
многоваликовой керамики (КИОМК)». Таким 
чином, культуру з двома назвами, дещо несподівано 
й без будь-якої аргументації, підвищили до рангу 
культурно-історичної спільноти. Понад те, у 
згаданій збірці вийшла стаття С.С. Березанської, 
де висловлено сумнів у доцільності виділення 
культури багатоваликової кераміки взагалі. 
Отже, трапився прецедент денонсації культури, 
здійснений її ж відкривачем [5, с. 60-64]. 

Дехто зустрів виступ С.С. Березанської з 
ентузіазмом, віддаючи шану її «науковій мужності» 
– спроможності «поховати» нею ж виплекану 
«дитину» [7, с. 59]. Натомість постало питання: «А 
що ж тоді робити з величезним масивом пам’яток, 
так несподівано позбавлених статусу культури»? 
Конструктивний вихід з делікатної ситуації 
знайшов Р.О. Литвиненко, обґрунтовано продемон-
струвавши, що мова йде не про ліквідацію культури, 
а про вилучення з наукового обігу не досить 
коректного таксону «культура багатоваликової 
кераміки». У якості виходу з проблемної ситуації 
запропоновано вживати термін «бабинська 
культура / культура Бабине» [15, с. 78-85; 16, с. 
17-19; 20, с. 116-119]. 

У ситуації певної культурної невизначеності, 
що склалася на початок ІІІ тис. н.е., дослідники 
стали вживати обидва терміни, обгортаючи менш 
прийнятний для кожного в дужки [23, с. 25; 12, 
с. 11]. Інші пішли шляхом ліквідації культур 
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доби бронзи на Середньому Дніпрі, пропонуючи 
натомість «багатоваликовий горизонт» пам’яток, 
репрезентованих «керамікою бабинського 
типу» [13, с. 11-13]. Прикметним є те, що С.Д. 
Лисенко уникає використання словосполучення 
«багатоваликова кераміка», ймовірно, з причин 
його змістовної розмитості. Важливим відкриттям 
стало виділення кераміки мало-половецького 
типу [14, с. 109-112] та відповідного горизонту 
пам’яток, генетично пов’язаних з бабинськими [13, 
с. 12]. Таким чином, і в Середній Наддніпрянщині 
нині виявлено своєрідний масив багатоваликової 
кераміки, виготовленої вже після бабинської 
культури. 

На середину першої декади нашого віку таксон 
«бабинська культура» задіяний в останньому 
поколінні підручників з археології в нашій державі 
[2, с. 175-177] та в Росії [1, с. 224, 229]. Синхронно 
в Румунії вийшла монографія Йона Пислару (І. 
Післарія) «Культура Делакеу-Бабине» [24]. Зазначу, 
що в останньому випадку порушено порядок 
епонімів, так само, як і в сполученні «культура 
Трипілля-Кукутені». Попереду має стояти базовий 
епонім з ареалу формування культури: Кукутені-
Трипілля; Бабине-Делакеу, але жодним чином не 
навпаки. 

Усвідомивши масштабність явища, обраного 
за тему докторської дисертації, Р.О. Литвиненко 
підвищив його таксономічний ранг до понять 
«культурна область Бабине» [19, с. 92-101]; 
«культурне коло Бабине» [17, с. 74; 21, с. 
342-350]. Бурхливий захист цього проекту у 
варіанті «Культурне коло Бабине (за матеріалами 
поховальних пам’яток)» відбувся в Інституті 
археології НАН України 23 квітня 2009 р. Дискусія 
точилася передовсім довкола термінів та статусу 
груп пам’яток, що входили до кола Бабине, згідно 
концепції Р.О. Литвиненка. Серед них виділені 
Дніпро-Донська та Дніпро-Прутська бабинські 
культури та шерег периферійних груп на кордонах 
базового ареалу названого культурного кола, які 
загалом датуються в межах ХХІІ – середини ХVІІІ 
ст. до н.е. [22, с. 6-20]. 

Не менш гостру суперечку викликало 
використання докторантом таксону «культурне 
коло». Ця проблема є особливо актуальною 
для Середньої Наддніпрянщини, де комплекси 
культурного кола Бабине були змінені пам’ятками 
тшинецького культурного кола, за інтерпретацією 
С.Д. Лисенка. Дослідження останніх також 
покладене в основу перспективної докторської 
дисертації. Такі термінологічні, як на українську 
археологію, новації вже затверджені вченою 
радою Інституту археології НАН України. 
Проте традиційно вітчизняні дослідники 

доби палеометалів послуговувалися поняттям 
«культурно-історична спільнота (область)», 
акцентованим на етнокультурну проблематику. 
Як тепер бути з кукутенсько-трипільською, 
середньостогівською, ямною, катакомбною, 
зрубною та іншими культурно-історичними 
спільнотами (областями)? Як співвідносяться між 
собою культурно-історична спільнота та культурне 
коло? Такі питання повинні бути осмислені, а 
термінологічні нестиковки – широко обговорені 
та узгоджені. 

Дозволю собі деякі зауваження в бік очікуваної 
дискусії. У понятті «культурно-історична 
спільнота», яким автор регулярно користувався 
у своїх працях впродовж останніх 20-ти років, 
нині викликає запитання центральний компонент 
«історична». Це також стосується словосполучення 
«історична спільнота культур багатоваликової 
кераміки» [7, с. 60]. Постає питання, чи коректно 
послуговуватися терміном «історичний» для 
характеристики праісторичних діб, якими, поза 
сумнівом, були енеоліт та бронзовий вік на теренах 
України? Чи припустима взагалі така історізація 
праісторії? Запровадити, на подолання цього 
протиріччя, правку «культурно-праісторична 
спільнота» навряд чи хто наважиться. На тлі 
окресленої неузгодженості термін «культурне коло» 
видається більш нейтральним, виваженим, а отже й 
коректнішим. Нагадую, що з позицій археологічної 
класифікації таксони «культурне коло», «культурна 
область» та «культурна спільнота» є синонімами 
і близькими термінами [11, с. 63]. Знаменно, що 
упорядники цієї класифікації завбачливо вилучили 
компонент «історична» з визначення як «культурної 
області», так і «культурної спільноти». Натомість, 
культурне коло не супроводжується доважком 
«історичне». Загалом, усі три терміни можуть бути 
вживані, але без «історичної» складової. 

Актуальним є й уточнення місця пам’яток 
С е р ед н ь о ї  Н а д д н і п р я н щ и н и  в  с и с т е м і 
старожитностей культурного кола Бабине. 
Раніше їх визначали як середньодніпровський 
варіант культури багатоваликової кераміки, що 
локалізувався на теренах від Прип’яті, Десни та 
Сейма на півночі до лінії Вінниця-Кременчук-
Полтава на півдні [6, с. 14]. Нині ж у межах 
Дніпро-Прутської бабинської культури виділено 
Дніпро-Бузький лісостеповий варіант, що на 
півдні розширений до лінії Верхньодніпровськ 
– Олександрія – Кіровоград – Новоукраїнка – 
Первомайськ, а на півночі обмежений широтою 
Києва. Вище ж від нього у Поліссі окреслені 
Деснянсько-Сеймська та Наддніпрянсько-
Прип’ятська периферійні групи культурного кола 
Бабине [22, с. 8-11]. 
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Регіональний перерозподіл  пам’яток 
культурного кола Бабине, здійснений Р.О. 
Литвиненком, чіткіше пов’язав варіанти та 
периферійні групи з природно-кліматичними 
зонами. Таким чином, Середня Наддніпрянщина 
цілком вписалася в Дніпро-Бузький лісостеповий 
варіант культурного кола Бабине, а названі 
периферійні групи репрезентують регіони Полісся. 
На часі глибше вивчення цих масивів пам’яток, 
через стаціонарні розкопки поселень. З огляду 
на таку потребу варті більшої уваги матеріали 
розвідок Ю.В. Костенка в середній течії р. Трубіж 
у Баришівському та Переяслав-Хмельницькому 
районах Київської області та збори краєзнавця 
В.Ф. Федька біля с. Безпальче Драбівського району 
Черкаської області. 

Надзвичайно складним і цікавим видається 
подієвий контекст формування Дніпро-Бузького 
лісостепового варіанту культурного кола Бабине. 
На межі ІІІ-ІІ тис. до н.е. на півдні Східної європи 
встановлено ситуацію палеоекологічної кризи, коли 
внаслідок арідизації клімату річний обсяг опадів 
упав до позначки 250 мм на рік. У наслідок чого 
мало місце зниження потужності гумусового шару, 
засоленість еродованих карбонатних ґрунтів. Пік 
кризи припав на час близько 2000 р. до н.е. [9, с. 
192, табл. 33]. Наслідком цих подій стало зникнення 
яскравих і строкатих культур катакомбної області, 
шнурової кераміки та формування натомість досить 
розмаїтого культурного кола Бабине. 

У середовищі новостворених культур тієї 
доби фіксується комплекс новацій: винахід 
коліс на шпицях, виготовлення легкої колісниці, 
використання коней як тяглової сили. Практичну 
реалізацію ці відкриття знайшли у воєнній сфері 
й забезпечили незаперечний успіх тим, хто воював 
на бойових колісницях. Від Південного Уралу 
групи воїнів-колісничних швидко рухались на 
захід, руйнуючи на своєму шляху систему культур 
доби середньої бронзи. На Середньому Дніпрі 
знайдено декілька найдавніших рогових псаліїв. 
Серед них – пара псаліїв з Трахтемиріва вказує 
на ймовірне їхнє походження з поховання воїна-
колісничного [18, с. 38, рис. 2]. І хоча контекст 
знахідки трахтемирівських псаліїв нам лишився 
невідомим, віднесення їх до перехідного періоду 
від середньої до пізньої бронзи сумнівів не 
викликає, а належність до культурного кола Бабине 
є ймовірною. Поховань з псаліями досліджено 
порівняно багато на Уралі, Волзі та Доні, але 
поки що не розкопано на теренах України. Отже, 
проблема дослідження давніх могил на сучасному 
науковому рівні лишається надто актуальною. 
Адже питання щодо наявності верстви воїнів-
колісничних серед населення культурного кола 
Бабине лишається дискусійним [18, с. 44-48]. 

Поліпшення кліматичної  обстановки 
впродовж першої чверті ІІ тис. до н.е. призвело 
до нових культурних трансформацій, коли на 
великих просторах від Дону до Дунаю та від 
Чорного моря та Полісся розгорнувся процес 
формування культур доби пізньої бронзи. У Степу, 
на базі Дніпро-Донської бабинської культури, 
сформувалась бережнівсько-маївська зрубна 
культура, а на базі Дніпро-Прутської бабинської 
культури - сабатинівська культура. Інша ситуація 
склалася в Лісостепу, де на основі Дніпро-
Бузького лісостепового варіанту культурного кола 
Бабине, через пам’ятки малополовецького типу, 
набував розвою процес формування локальних 
груп (культур) тшинецького культурного кола. 
Спадщина культурного кола Бабине, зі свого боку, 
вимагає окремого уважного вивчення в Середній 
Наддніпрянщині.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Археология: Учебник / Под редакцией В.Л. 

Янина. – Москва, 2006. – 608 с.
2. Археологія України: Курс лекцій / За 

редакцією Л.Л. Залізняка. – К., 2005. – 504 с. 
3. Березанская С.С. Об одной из групп 

памятников средней бронзы: на Украине // 
Советская археология. – 1960. – № 4. – С. 26-41.

4. Березанская С.С. О погребениях культуры 
многоваликовой керамики // Материалы по 
археологии Северного Причерноморья. – Одесса, 
1962. – Вып. 4. – С. 5-15.

5. Березанская С.С. КМК – культура или 
керамический стиль // Проблемы изучения 
катакомбной культурно-исторической общности 
(ККИО) и культурно-исторической общности 
многоваликовой керамики (КИОМК). – Запорожье, 
1998. – С. 60-65.

6. Березанская С.С., Отрощенко В.В., 
Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. Культуры 
эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986. 
– 166 с.

7. Берестнев С.И. Восточноукраинская 
лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (ІІ 
тыс. до н.э.). – Харьков, 2001. – 264 с.

8. Демкин В.А., Соловьева У.И., Демкина Т.С., 
Борисов А.В. Палеоэкология восточноевропейской 
степи в эпоху энеолита и бронзы // Проблемы 
изучения ямной культурно-исторической общности. 
– Оренбург, 2006. – С. 37-41.

9. Братченко С.Н. К вопросу о бабинской 
культуре (многоваликовой керамики) // Вильнянские 
курганы в Днепровском Надпорожье. - К., 1977. – 
С. 21-42.

10.  Добровольский А.В. Поселение бронзового 
века Бабино ІІІ // КСИА АН  УССР. – Вып. 7. 



162

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

– К., 1957. – С. 40-45. 
11. К л а с с и ф и к а ц и я  в  а р х е о л о г и и : 

терминологический словарь-справочник / Под 
редакцией В.С. Бочкарева. – Москва, 1990.– 156 с.

12.  Куштан Д.П. Населення південної частини 
лісостепового Подніпров’я за доби пізньої бронзи. 
- Автореф. дис. канд. іст. наук. – К.: ІА НАНУ, 2007. 
– 20 с.

13. Лисенко С.Д. Середнє Подніпров’я за доби 
пізньої бронзи. - Автореф. дис. канд. іст. наук. – К.: 
ІА НАНУ, 2001. – 20 с.

14. Лисенко С.Д., Куштан Д.П. Про виділення 
пам’яток з керамікою малополовецького типу // V 
міжнародна археологічна конференція студентів та 
молодих вчених. – К., 1997. – С. 109-112.

15.  Л и т в и н е н ко  Р. А .  К  и с т о р и и 
изучения бабинской культуры // Археология 
восточноевропейской лесостепи. – Воронеж, 2002. 
– Вып. 16: Археология в российских университетах. 
– С. 78-89.

16. Литвиненко Р.О. Курганне будівництво 
бабинської культури // Старожитності 2004. – 
Харків, 2004. – С. 17-22.

17. Литвиненко Р.А. Поховання культурного 
кола Бабине з астрагалами // Старожитності 2005. 
– Харків, 2005. – С. 74-86.

18. Литвиненко Р.А. До проблеми паліїв, 
бойових колісниць і воїнів-колісничих у бабинській 
культурі // Археологія. – 2005. - №4. – С. 37-52.

19. Литвиненко Р.А. Культурные области 
Бабино и Синташты: к проблеме хронологического 
соотношения // Урало-Поволжская лесостепь в 
эпоху бронзового века. – Уфа, 2006. – С. 92-105.

20. Литвиненко Р.О. Бабинська культура у 
фокусі археологічних студій С.Н. Братченка (до 
70-річчя вченого) // Археологія. – 2007. - № 3. – С. 
116-119. 

21. Литвиненко Р.О. Пам’ятки типу Бабине ІІІ: 
від культури до культурного кола // Нові сторінки 
історії Донбасу. – Донецьк, 2008. – Кн. 15/16. – С. 
342-354. 

22. Литвиненко Р.О. Культурне коло Бабине 
(за матеріалами поховальних пам’яток). - Автореф. 
дис. докт. іст. наук. – К.: ІА НАНУ, 2009. – 32 с. 

23. Отрощенко В.В. Історія племен зрубної 
спільності. - Автореф. дис. докт. іст. наук. – К.: ІА 
НАНУ, 2002. – 33 с.

24. Раslaru I. Cultura Delakău-Babino. – Man-
galia, 2006. 

Otroshchenko V.
PROBLEMS OF STUDY TO SITES OF 

BABYNE CULTURE CIRCLE IN MIDDLE DNI-
PRO REGION

Proposed article is devoted to the comprehension 
of the outstanding phenomenon of Ukrainian Bronze 
age - that is Babyne cultural entity or Babyne cultural 
circle - from the ground of achievements of Ukrainian 
archaeology in XXI century. Proposed by R.O. Lit-
vinenko terminological arrangement of the problem of 
Babyne culture / Multi-Rolled Pottery culture needs in 
further clarification. Denotation of mentioned culture 
on a higher range, i.e. as cultural entity / cultural circle 
with further distinguishing of cultures, local variants 
and peripheral groups of sites, needs in definition of 
the place of Babyne sites of Middle Dnieper area in 
this system. Situation with available primary sources 
and materials of archaeological prospectings in the 
area allow expecting of good results of excavations at 
settlements and burial mounds of Babyne entity.
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Публікується нова інформація про розкопки 
курганів епохи бронзи та скіфського часу, 
проведені В.М. Щербаківським у 1913, 1915 
рр. на Переяславщині та про знахідки із них в 
археологічному зібранні Полтавського краєзнавчого 
музею. 

Од и н  і з  ф у н д а т о р і в  в і т ч и з н я н о ї 
археологічної науки, відомий дослідник 
 археологічних пам’яток Полтавщини 

початку ХХ ст., перший завідувач археологічного 
відділу Полтавського краєзнавчого музею 
В.М. Щербаківський у 1913-1915 рр. провів 
значні за обсягом і вагомі за отриманими 
результатами польові археологічні дослідження 
на Переяславщині. Ним було виявлено і досліджено 
поселення трипільської культури поблизу с. 
Лукаші, проведено розкопки 31 кургану епохи 
бронзи та скіфського часу в околицях сіл Лукаші 
і Великий Круполь (19), Мала Березянка (1), 
Гречаники (1), Пилипчичі (8), Софіївка (2) та 143 
кургани на чотирьох давньоруських некрополях 
у м. Переяславі: 117-ти – на могильнику “За 
тюрьмою”, 6-ти – на Альтицькому могильнику, 
17-ти – в ур. Ярмарковщина, 3-х – на Підварському 
могильнику [19, с. 155; 20, с. 124, 125; 21, с. 292-
295; 22, с. 62-68; 24, с. 64; 29, с. 39, 40; 30, с. 13, 
14; 32, с. 96, 97]

Знахідки із розкопок Вадима Щербаківського 
на Переяславщині, які надійшли до Полтавського 
музею, збагатили його археологічну збірку не 
лише у кількісному відношенні, оскільки це понад 
1000 одиниць, але й становили велику наукову і 
музейну цінність. На жаль, колекція повністю не 
збереглася, значна її частина була втрачена в роки 
Великої Вітчизняної війни, пошкоджена під час 
пожежі музею 1943 р. та депаспортизована. В тім 
числі – велика кількість знахідок давньоруського 
часу із поховальних комплексів Переяславських 
могильників, серед яких було близько 200 золотих, 
срібних та бронзових прикрас. Частково збереглася 
колекція із розкопок трипільського поселення, 
яка нараховує 112 одиниць, а саме: фрагменти 

УДК 902 (477. 51) Любов Лугова, Роман Луговий, 
Олександр Ткаченко

(м. Полтава)

ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ
В. М. ЩЕРБАКІВСЬКОГО

/ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗКОПОК НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ/

кераміки, зразки глиняної обмазки, миска, кубок 
та двогорла посудина [21, с. 291, 294 ].

Із розкопок курганних пам’яток епохи бронзи та 
скіфського часу в музейній колекції збереглися лише 
окремі знахідки, декілька з яких лише нещодавно 
були виявлені нами серед депаспортизованих 
музейних предметів довоєнної археологічної збірки 
музею. Результатом їхньої ідентифікації стало 
повне або часткове відновлення кількох речових 
поховальних комплексів, уточнення ряду даних 
про ці та інші пам’ятки.

Введення цих матеріалів до наукового обігу і є 
метою даної публікації.

Основним джерелом інформації для нас 
були фондові колекції та музейна облікова 
документація: “Каталог археологічного відділу 
музею” 1911-1941 рр. (далі КАВ або “Каталог…”), 
в який В.М. Щербаківський власноручно вносив 
описи знахідок, а іноді й короткі відомості 
про досліджені пам’ятки; інвентарні книги 
Полтавського Державного краєзнавчого музею 
1939 р. (далі ІК ПДКМ); сучасні інвентарні книги 
групи збереження “Археологія” (далі А) та книги 
надходження Полтавського краєзнавчого музею 
(далі ПКМ). Було також використано рукопис В.М. 
Щербаківського про розкопки Гречаниківського 
кургану [35, арк. 1-8] та машинопис щоденника 
досліджень в Переяславському повіті 1913 р. [38, 
арк. 150-157].

Перші  в ідомо сті  про розкопки В.М. 
Щербаківського на Переяславщині  були 
надруковані у місцевих наукових виданнях 
1915, 1919 рр. [23, с. 5; 32, с. 96, 97; 36, с. 6, 
12-16]. Пізніше, уже по виїзді за кордон, він 
опублікував матеріали розкопок поблизу с. Лукаші 
трипільського поселення [33, арк. 210-233; 37, с. 
119-138] та трьох курганів скіфського часу (№№ 
6, 7, 18) [34, с. 3-5]. У 1928 р. коротку інформацію 
про результати досліджень В.М. Щербаківського 
на Переяславщині подав М.Я. Рудинський у статті 
про археологічні збірки Полтавського музею [27, 
с. 38-40, 45, 57, 60, табл. ІІІ, 5-7; табл. ІV, 18]. 
Деякий час по тому, безпосереднім вивченням 
матеріалів  розкопок  В.М. Щербаківського на 
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Переяславщині майже ніхто із дослідників не 
займався, за винятком їх побіжного використання 
в працях узагальнюючого характеру та публікації 
окремих знахідок [1, с. 79, 124, рис. 44, 2; 3, с. 27; 
4, с. 11-12; 5, с. 6; 6, с. 169, 170, 175; 11, с. 159, 
160; 15, с. 65, рис. 24, 3; 17, с. 25-27; 18, с. 126, 
127; 21, с. 292-295; 25, рис. 14, 3; 26, с. 42-49; 28, 
с. 65, рис. 1, 2а; 29, с. 39, 40; 30, с. 13, 14; 31, с. 
103, 104]. Лише останнім часом з’явилося кілька 
спеціальних праць, які в значній мірі сприяють 
вивченню археологічних пам’яток не лише 
Переяславщини, а всього середньодніпровського 
регіону і свідчать про великий внесок В.М. 
Щербаківського в їх дослідження. Зокрема, 
матеріали розкопок скіфських курганів між селами 
Лукаші і Великий Круполь були опубліковані 
І.М. Кулатовою і О.Б. Супруненком [19, с. 154-
166], давньоруських курганних могильників в 
Переяславі – О.П. Моцею [22, с. 62-68] та С.В. 
Павленком [24, с. 62-75]. Питання хронології 
Переяславського давньоруського могильника “За 
тюрьмою” в окремій статті розглянув Ю.М. Лесман 
[20, с. 124-147]. Повна публікація матеріалів 
розкопок курганів епохи бронзи уже підготовлена 
до друку авторами даної статті.

В той же час зауважимо, що деякі вищезгадані 
джерела та публікації містять окремі неточності 
та помилки які потребують уточнення, оскільки 
введення в науковий обіг недостовірних даних 
приводить до втрати необхідної наукової 
інформації, перекручення фактів та невірних 
висновків. При цьому, очевидно, слід відмітити, 
що в даному випадку більшість із них сталася із-
за ряду об’єктивних причин, зокрема через брак 
необхідної інформації, втрату колекцій, а іноді і 
через окремі суперечливі та помилкові дані самого 
автора розкопок.

Так, В.М. Щербаківський, подаючи в 
“Каталозі…” матеріали розкопок Гречаниківського 
кургану № 50, в якому було виявлено залишки 
двох поховань епохи енеоліту-бронзи, відмічає, 
що в похованні № 2 було знайдено мідну і кам’яну 
сокири (КАВ №№ 1945, 1946,) та фрагменти 
кераміки – “...и куски тех же черепков” [13, с. 
307]. Про знаходження сокир в одній могилі 
В.М. Щербаківський пише і дещо пізніше [36, 
с. 6]. Однак, у рукописі про Гречаниківський 
курган, він уже зазначає, що “безпосередньо біля 
цього кістяка (поховання № 2- авт.) черепків 
не знайдено”, а кам’яна сокира-молот взагалі 
виявлена ним у відвалі уже при загортанні розкопу 
[35, арк. 3]. На плані кургану при похованні № 
2 також позначена лише мідна сокира [35, рис. 
1]. Отже, сам автор розкопок подав суперечливі 
дані щодо місцезнаходження кам’яної сокири-

молота та фрагментів кераміки. Разом з тим він 
припускав, що сокира-молот могла походити з 
поховання № 1, яке супроводжувалося посудом 
з шнуровим орнаментом і було хронологічно 
пізнішим поховання № 2 [35, арк. 5, 6]. Зважаючи 
на те що, знахідки подібних кам’яних сокир відомі 
в похованнях середньодніпровської культури [1, с. 
45, рис. 1, 6; рис. 77], а мідна сокира із поховання 
№ 2, на думку ряду дослідників, належить до групи 
знарядь ямної культури [3, с. 27; 4, с. 11, 12, рис. 
2; 15, с. 65, рис. 24, 3; 17, с. 25-27, рис. 9, 5], ці 
міркування В.М. Щербаківського можна вважати 
цілком вірогідними.

Неточні, і навіть дещо суперечливі дані в 
описові поховання № 2 цього ж кургану наведені і 
в колективній праці С.Н. Братченка, В.І. Клочка і 
О.Б. Солтиса про металеві сокири ямної культури 
Середньої Наддніпрянщини. Зокрема, посилаючись 
на В.М. Щербаківського, вони відмічають, що мідна 
сокира знаходилась у західній частині ями, а вже в 
наступному абзаці з незрозумілих причин пишуть: 
“Поруч, за межами ями… знаходилися металева 
сокира, шліфований кам’яний молот та уламки 
посудини, орнаментованої відбитками шнура” [4, с. 
11], в той час як автор розкопок, і в тексті і на плані, 
про що ми вже говорили вище, металеву сокиру 
однозначно пов’язував з похованням № 2, а кам’яну 
сокиру-молот, яку знайшов у відвалі, вважав за 
можливе віднести до поховання № 1. Відносно ж 
уламків посуду з шнуровим орнаментом (КАВ №№ 
1941, 1942), то вони були знайдені в похованні № 
1, а не “поруч” з похованям № 2, до якого В.М. 
Щербаківський схильний був віднести фрагменти 
кераміки з ямковим та “випуклим” орнаментом 
(КАВ №№ 1943, 1944), знайдені значно вище від 
обох поховань [35, арк. 3, 5].

Значна плутанина сталася і з деякими 
знахідками через прості, як здавалося б на перший 
погляд, технічні помилки. В довоєнній музейній 
документації два горщики середньодніпровської 
культури із кургану Лукашівсько-Крупольської 
групи № 26 (КАВ №№ 1931, 1932; ІК ПДКМ №№ 
29646, 29647) помилково були записані як знахідки 
із скіфського кургану № 46 [10, с. 182, 183; 13, с. 
304 зв.; 38, арк. 156, 157]. Припустився помилки і 
М.Я. Рудинський, який вперше опублікував посуд 
середньодніпровської культури із курганів № 26 
(КАВ №№ 1932, 1933) і № 31 (КАВ № 1936), 
але подав його як знахідки з Гречаниківського 
кургану № 50 [27, с.40, табл. ІІІ, 5-7]. З того 
часу, а особливо після виходу у світ монографії 
І.І. Артеменка, циліндричний кубок з “ручкою-
ухватом” із кургану № 31 (КАВ № 1936), став 
широковідомим в науковій літературі, але, на 
жаль, як знахідка із Гречаниківського кургану № 
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50 [1, с. 79, 108, 124, рис. 44, 2; 5, с. 9; 25, рис. 
14, 3; 28, с. 65, рис. 1, 2а; 31, с. 103, 104, рис.]. 
В результаті, використавши представлені М.Я. 
Рудинським неточні дані, не вивіривши їхньої 
достовірності, І.І. Артеменко помилково вважав 
Гречаниківський курган єдиним із розкопок 
В.М. Щербаківського на Переяславщині, який 
містив поховання середньодніпровської культури, 
що можливо, в певній мірі, вплинуло і на його 
висновки щодо поширення пам’яток цієї культури 
на Дніпровському Лівобережжі [1, с. 107, 108]. 

Крім того, автори нового шкільного підручника 
з давньої історії Полтавщини О.А. Білоусько і 
О.Б. Супруненко подали два фотознімки, на яких 
вищезгаданий посуд, а саме: кубок із кургану № 
31 (КАВ № 1936) так само подано як знахідку із 
Гречаників, а горщик із кургану № 26 (КАВ № 
1932) – як знахідку із розкопок братів Горвіців у с. 
Городище Лохвицького повіту Полтавської губернії 
(нині Чорнухинського району Полтавської області) 
[2, с. 110, рис. 8].

Потрібно також уточнити інформацію про 
розкопки В.М. Щербаківського курганів скіфського 
часу, подану в публікаціях В.А. Іллінської [11, 
с.159, 160] і В.Г. Петренко [26, с. 42-49]. В.А. 
Іллінська, пославшись на М.Я. Рудинського [27, 
с. 45], знахідки із кургану № 6 (с. Лукаші, 1913 р.) 
та залізний меч із кургану № 323 (с. Пилипчичі, 
1915 р.), помилково подала як один комплекс із с. 
Софіївки, причому навіть не тієї Софіївки з півночі 
Переяславського повіту, де В.М. Щербаківський 
проводив розкопки, а із с. Софіївки Золотонішського 
повіту, яка знаходилась у пониззі р. Супою, поблизу 
сіл Піщане і Гладківщина. Пізніше В.Г. Петренко 
опублікувала два фотознімки В.М. Щербаківського 
із архівної справи № 342/1913 ІІМК РАН, на 
яких зображено знахідки скіфського часу із його 
розкопок на Переяславщині. Співставивши їх зі 
знахідками із кургану № 6, згаданими у наведеній 
вище публікації М.Я. Рудинського, В.Г. Петренко 
прийшла до висновку, що на цих фотознімках 
зображено речі, які їм цілком відповідають і, 
очевидно, походять саме із кургану № 6 біля 
містечка Круполя, а не із с.Софіївка, як зазначала 
В.А. Іллінська. Насправді ж, на цих фотознімках 
представлені знахідки не з одного, а із трьох 
курганів Лукашівсько-Крупольської групи: на 
першому – із кургану № 21, на другому – із курганів 
№ 6 (2-5, 7-13), який В.М. Щербаківський привязує 
до с. Лукаші [34, с. 3] та № 15 (1, 6). [10, с. 96-107, 
110-113,120-143; 13, с. 289 зв.-292 зв., 293 зв.-294 
зв., 298 зв.-299 зв.; 19, с. 156-160, 162, 163; 34, с. 
3-5]. 

Публікуючи матеріали розкопок скіфських 
курганів, І.М. Кулатова і О.Б. Супруненко також 
допустили деякі неточності [19, с. 156-166]. 

Зокрема, горщик із насипу кургану № 14 (КАВ 
№ 1861), неорнаментований за описом В.М. 
Щербаківського, подали як “орнаментований по 
вінцю у вигляді нігтьових відтисків”. Повністю 
зруйноване поховання № 2 цього ж кургану 
безпідставно визначили як парне, вказавши 
також розміри, орієнтацію та глибину ями, а в її 
заповнення “умістили” відщеп кременю, місце 
знахідки якого автором розкопок взагалі не 
вказувалося. Подаючи опис кургану № 6, до речі, 
як уже зазначалося вище, опублікованого В.М. 
Щербаківським, частину речового комплексу 
чоловічого поховання № 2, а саме: бронзові 
наконечники стріл, бронзові бляшки та ворворки до 
вуздечки (КАВ № 1836-1842, 1846) автори віднесли 
до жіночого поховання № 1. А бронзову прикрасу 
до вуздечки у вигляді орлиної голівки (наносник) 
із кургану № 21 (КАВ № 1890) подали як таку, 
що мала петлю на звороті, не маючи на те жодних 
підстав. Невірні також і посилання в публікації на 
другий том “Каталогу…” – ці матеріали подані в 
першому томі [10, с. 96-113, 120, 121; 13, с. 289 
зв.-303; 38, арк. 151, 152].

Не можемо також погодитися і з запропонованою 
ж.О. Кононенком і О.Б. Супруненком [6, с. 169, 
170, 175] ідентифікацією бронзового дзеркала 
(КАВ № 2565) із кургану скіфського часу № 325, 
дослідженого В.М. Щербаківським біля с. 
Пилипчичі [14, с. 33 зв.], із дзеркалом (ПКМ № 103, 
А № 103), яке не відповідає йому ні за зовнішнім 
виглядом ні за розмірами і, очевидно, походить 
із Княжої Гори біля с. Пекарі Канівського повіту 
(КАВ № 789/1) [13, с. 113 зв].

Далі, уже за уточненими даними, ми пропонуємо 
вашій увазі опис археологічних знахідок із розкопок 
В.М. Щербаківського курганних пам’яток епохи 
енеоліту-ранньозалізного віку на Переяславщині, 
музейна колекція яких на даний час нараховує 14 
одиниць.

Матеріали епохи енеоліту-бронзи.
І. с. Великий Круполь, курган № 26, місцева 

назва “Попова Могила”.
Інвентарь виявленого в кургані поховання 

середньодніпровської культури включав три 
глиняні ліпні посудини та виріб із каменю, схожий 
за описом В.М. Щербаківського на випрямлювач 
древків стріл [7, с. 202, 203; 10, с. 182, 183; 13, с. 
304 зв., 305 зв.; 38, с. 156, 157], який знаходить 
аналогії з кургану середньодніпровської культури 
біля с. Іванковичі на Київщині [1, с. 52, 72, рис. 
39, 5, 6]. Із комплексу збереглося два горщики, які 
вперше були опубліковані М.Я.Рудинським [27, с. 
39, 40, 60, табл. ІІІ, 5-6]: 

1) Горщик приземкуватої (ринкоподібної) 
форми, з невисокою прямою шиєю, яка плавно 
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переходить в опуклий тулуб з максимальним 
діаметром по середині висоти. Його нижня частина 
різко звужується до невеликого плоского дна. 
Поверхня коричнево-сірого кольору з темними 
плямами та слідами загладжування. Верхня частина 
горщика прикрашена шнуровим орнаментом. 
Внутрішній край вінець та шия оздоблені 
горизонтальними паралельними рядами, поверх 
яких по шиї нанесено зигзаг. Ще один ряд зигзагу, 
але менших розмірів, розташовано на плічках. 
Розміри: висота – 10 см, діаметр вінець – 15,5 см, 
максимальний діаметр – 17 см, діаметр дна – 7 
см, товщина стінок – 0,6-0,8 см. Реставрований з 
фрагментів, виявлених серед депаспортизованих 
музейних предметів (КАВ № 1932; ІК ПДКМ № 
29647; ПКМ № 110/2; А № 110/2) (рис. 1, 1).

2) Горщик гострореберний, з високою 
ледь ввігнутою шиєю і плоским дном темно-
коричневого кольору. Верхня частина прикрашена 
шнуровим орнаментом у вигляді взаємоприлеглих 
заштрихованих трикутників. Розміри: висота – 6,4 
см, діаметр вінець – 9,9 см, діаметр тулубу – 9,4 
см, діаметр дна – 6 см, товщина стінок – 0,5 см. 
За даними В.М. Щербаківського знаходився в 
попередньому горщику (КАВ № 1933; ІК ПДКМ 
№ 20653; ПКМ № 25/2; А № 25/2) (рис. 1, 2) 

ІІ. с. Великий Круполь, курган № 31.
Зберігся комплекс знахідок із виявленого в кургані 

зруйнованого поховання середньодніпровської 
культури, яке супроводжувалося крем’яним 
виробом та глиняною ліпною посудиною [10, с. 
376-379; 13, с. 305, зв.].

1) Крем’яний виріб – долото прямокутної в 
перетині форми з надламаним робочим кінцем. 
Виявлений серед експонатів, пошкоджених 
пожежею 1943 р. Внаслідок дії вогню його поверхня 
набула світло-сірого кольору і потріскалася. 
Довжина – 6,5 см, ширина – 1,6 см, товщина – 1,4 
см (КАВ № 1935; ІК ПДКМ № 30319; ПКМ № 8/7; 
А № 8/7) (рис. 1, 4). Публікується вперше.

2) Кубок майже циліндричної форми з ледь 
відігнутими назовні вінцями і прямими стінками, 
які дещо звужуються до плоского дна. У верхній 
частині посудина має невелике наліпне вушко 
без отвору і орнаментована горизонтальними 
рядами відтисків шнура. Поверхня посудини 
світло та темно-коричнева від нерівномірного 
випалювання. В глиняній масі значні домішки 
шамоту. Виготовлення недбале. Висота – 11,5 см, 
діаметр – 10,3 см, товщина стінок – 0,5-0,7 см (КАВ 
№ 1936; ІК ПДКМ № 30320; ПКМ № 110/1; А № 
110/1) (рис. 1, 3). Відомий як кубок з Гречаників [1, 
с. 79, 108, рис. 44, 2; 2, с. 110, рис. 8; 25, рис. 14, 
3; 27, с. 39, 40, 60, табл. ІІІ, 7; 28, с. 65, рис. 1, 2а; 
31, с. 103, 104, рис]. Подібні кубки трапляються в 

похованнях епішнурового горизонту Поділля та 
зрідка Волині. Для нашої території є винятковими 
знахідками і можуть свідчити про незначні західні 
впливи [5, с.9].

ІІІ. с. Гречаники, курган № 50.
Знахідки із кургану, в якому було виявлено 

залишки двох поховань, збереглися майже 
повністю, за винятком кількох фрагментів кераміки, 
знайдених за межами обох комплексів [7, с. 190-
193; 10, с. 183-185; 13, с. 305 зв.-307; 35, арк.1-8]. 

Поховання № 1 (середньодніпровська культура).
1) Горщик кулястої форми з ледь наміченою 

короткою прямою шиєю і злегка відігнутими 
назовні вінцями. Поверхня темно-коричневого 
кол ь о ру,  п л я м и с т а  в і д  н е р і в н ом і р н о го 
випалювання, зі слідами загладжування. Верхня 
частина прикрашена шнуровим орнаментом, який 
складається з чотирьох горизонтальних рядів. 
Висота – 10 см, діаметр вінець – 12,6-13,3 см, 
діаметр тулуба – 14 см, товщина стінок – 0,5-0,7 
см. (КАВ № 1941; ІК ПДКМ № 20627; ПКМ № 
10613; А № 762) (рис. 1, 6). Публікується вперше.

2) Верхня частина горщика з видовжено-
опуклим тулубом і добре вираженою короткою (3,4 
см) прямою шиєю. Шия та плечі орнаментовані 
відбитками шнура та дрібними округлими 
ямками-наколами, які утворюють горизонтальну 
композицію із прямих ліній та зигзагів. Поверхня 
плямиста від нерівномірного випалювання: темно-
бурого, червоного та чорного кольору. Висота 
реконструйованої частини – 10 см, діаметр вінця – 
16-16,6 см, діаметр тулубу – 19 см, товщина стінок 
– 0,7 см (КАВ № 1942; ІК ПДКМ № 20628; ПКМ № 
10626; А № 775). (рис. 1, 7). Публікується вперше.

3) Кам’яна сокира-молот (знайдена у відвалі, 
але, як вважав В.М. Щербаківський, очевидно, 
теж походить з поховання № 1) зрізано-ромбічної 
форми з просвердленим циліндричним отвором 
і повздовжньою борозенкою зверху. Обушок у 
перетині овальної форми. Лезова та обушкова 
частини звисають донизу. Має добре зашліфовану 
поверхню темно-коричневого кольору. Розміри: 
довжина – 11,6 см, ширина – 4,2 см, товщина – 
4,5 см, діаметр отвору – 2 см (КАВ № 1946; ІК 
ПДКМ № 20625; ПКМ № 26/3; А № 26/3) (рис. 
1, 5). Публікується вперше. Подібна сокира 
була знайдена в похованні середньодніпровської 
культури № 3 кургану № 413 поблизу с. Забара [1, 
с. 14, рис. 1, 6].

Поховання № 2 (ямна культура).
1) Сокира металева з невиділеною втулкою 

і розширеним асиметричним лезом-лопаттю, 
вигнутим у бік черевця. Обушок у перетині 
підтрикутної форми. Спинка огранена, з ребром 
посередині. Черевце сокири має невелике 
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заглиблення (0,5 см), яке утворилося в результаті 
усадки металу під час лиття у відкриту з 
боку “черева” ливарну форму. Лезо тупе, без 
проковування після лиття. Один бік сокири гладкий, 
другий – покритий численними раковинами 
діаметром 0,1-0,6 см. Розміри сокири: довжина– 
14,3 см, ширина леза – 6,1 см, ширина обуха – 4,3 
см, товщина обуха: вгорі – 3,7 см, внизу – 3,5 см, 
діаметр отвору – 1,7 см (КАВ № 1945; ІК ПДКМ 
№ 20624; ПКМ № 10248; А № 397) (рис. 1, 8). За 
результатами спектрального аналізу, виконаного 
є.М. Черних, сокира виготовлена з чистої міді [17, 
с. 27, 31]. Вперше опублікована М.Я. Рудинським 
[27, табл. ІV, 18]. На думку ряду дослідників, 
відноситься до сокир типу Підлісся, характерних 
для ямної культури [3, с. 27; 4, с. 11, 12, рис. 4., 2; 
15, с. 65, рис. 24, 3].

Матеріали скіфського часу.
IV. Між селами Лукаші і Великий Круполь, 

курган № 21. 
До складу комплексу входили: шість бронзових 

литих прикрас до кінської вуздечки, більше 
сімдесяти бронзових тригранних наконечників 
стріл, фрагменти залізних вудил та двох 
наконечників списів [10, с. 120-143; 13, с. 298 зв.-
299 зв.; 19, с. 162, 163; 38, арк. 154, 155]. Вуздечний 
набір та наконечники стріл вперше опублікувала 
В.Г. Петренко, але, нагадаємо, як знахідки з кургану 
№ 6 і віднесла їх до пам’яток кінця V-початку ІV ст. 
до н. е. [26, с. 42-49, рис. 1, 3]. З даного комплексу 
ідентифіковано прикраси до кінської вуздечки (за 
виключенням однієї круглої плоскої бляшки).

1) Бляшки круглі з рубчатим краєм та з 
петлею на звороті. Дві великі, масивні, випукло-
конусоподібні (рис. 2, 1, 3) і одна менша, плоска 
(рис. 2, 2). Діаметри: 3,8; 3,6; 2,9 см (КАВ № 1891-
1893; ІК ПДКМ № 29440-29442; ПКМ № 215/1-3; 
А № 215/1-3). За визначенням В.А. Іллінської 
такий тип блях є характерною ознакою кінської 
вуздечки V ст. до н. е. [12, с. 129, табл. V, 24-26; 
табл. VІІ, 1-4].

2) Фігурна прикраса (наносник) у вигляді 
голівки орла з великим загнутим донизу дзьобом 
та великими круглими випуклими очима. Її 
нижній кінець заокруглений і орнаментований 
вертикальним рубчиком. Має два наскрізних 
отвори: круглий поперечний, в основі голови, 
діаметром 0,9 см і овально-витягнутий повздовжній, 
розміром 3,6х0,5 см. Розміри прикраси: 6,6х3,8 см 
(КАВ № 1890; ІК ПДКМ № 29439; ПКМ № 98; А № 
98) (рис. 2, 4). Мотив орлиної голівки в оформленні 
наносників порівняно часто зустрічається серед 
скіфських пам’яток кінця V-IV ст. до н. е., і 
Дніпровського Лівобережжя зокрема [12, с. 121, 
табл. ХХХІ, 12; 16, с. 101, рис. 51, 4].

3) Фігурна прикраса до кінської вуздечки у 
вигляді масивної задньої лапи хижого звіра, так 
званої “ведмежої лапи” [12, с. 132, 133, табл. ХVІІ, 
11]. Її верхній край заокруглений і обрамлений 
рубчиком. На звороті – петля підпрямокутної 
форми. Розміри: 6,7х2,5 см (КАВ № 1895, ІК 
ПДКМ № 29444, ПКМ № 101; А № 101) (рис. 2, 5). 
Найближчі аналогії відомі в пам’ятках V ст. до н. 
е. Дніпровського Лівобережжя – бляхи із кургану, 
дослідженого Ю.М. Захаруком в заплаві Дніпра 
поблизу с. Софіївка Бориспільського району [11, с. 
160, рис. 10, 2] та із курганів № 1 біля с. Оксютинці 
і № 2 біля с. Вовківці в Посуллі [12, с. 132, 133, 
табл. ХVІІ, 11, рис. 37].

Ідентифікація даної прикраси була найбільш 
проблемною, оскільки в писемних джерелах, 
як знахідка з цього поховання значиться бляха 
у вигляді не лапи, а голови лева. Першим на 
помилковість цього запису звернув увагу археолог 
О.К. Тахтай, який працював у музеї з 1922 по 1929 
рік. Він, очевидно, бачив цей комплекс і власноруч 
зробив у “Каталозі…” виправлення олівцем, 
замінивши слово “голови” на слово “ноги”. 
Відмітимо також, що крім цього виправленого 
запису, в музейній документації довоєнного періоду 
бронзових блях у вигляді “ведмежої лапи”, не лише 
серед знахідок В.М. Щербаківського, а взагалі 
більше не значиться. Але найбільше в правильності 
наших висновків нас переконує її присутність на 
згаданому вже фотознімку з комплексом речей 
із кургану № 21, опублікованому В.Г. Петренко 
[26, рис. 1, 1]. Таким чином, вважаємо, що В.М. 
Щербаківський міг просто припуститися технічної 
помилки.

V. с. Пилипчичі, курган № 323.
До складу поховального комплексу входили: 

залізний ніж, меч довжиною 57 см, бронзові 
трьохгранні наконечники стріл (20 одиниць), 
уламок бронзового кільця, скляні (4 одиниці) 
та одна пастова намистини, глиняні горщики (2 
одиниці), покришка, фрагмент горщика великих 
розмірів та пряслице [8, с. 632-635, 640-643; 9, 
с. 16, 17; 14, с. 32, 33]. З переліченого збереглося 
лише руків’я меча з частиною леза (КАВ № 2549; 
ІК ПДКМ № 26305; ПКМ № 94; А № 94).

Руків’я підпрямокутної у перетині форми 
декороване поздовжнім жолобком та поперечними 
насічками з метеликоподібним перехрестям та 
антеноподібним навершям, стилізованим у формі 
зігнутих пташиних лап. Довжина уламка – 18, 3 см., 
висота руків’я – 8 см, ширина – 3,1 см, товщина – 
0,8-0,9 см (рис.2, 6 ). Датується V cт. до н.е. Вперше 
опубліковане І.М. Кулатовою [6, с. 169-170, 175; 
18, с. 126-127].
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Рис.1. Матеріали із розкопок В.М. Щербаківського курганів епохи 
енеоліту-бронзи на Переяславщині у 1913 р. с. Великий Круполь: 1, 2 
– горщики, к. № 26; 3 – горщик, 4 – долото, к. № 31; с. Гречаники: 5 – 
сокира–молот, 6, 7 – горщики, 8 – сокира, к. № 50. 1-3, 6, 7 – глина; 4 – 

кремінь; 5 – камінь; 8 – мідь.
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Рис.2. Матеріали із розкопок В.М. Щербаківського курганів скіфського 
часу на Переяславщині у 1913 р. між селами Лукаші і Великий 

Круполь: 1-5 – предмети убору кінської вуздечки, к. №21; с.Пилипчичі: 
6 – фрагмент меча, к. №323. 1-5 – бронза; 6 – залізо.
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У статті розглядається керамічний комплекс, 
що походить із об’єкту культового призначення, 
дослідженого у 2002 році на пам’ятці Городок 
2 в призаплавній частині борової тераси лівого 
берега Дніпра, на південь від Переяслава. 
На тлі переважно лебедівських, і змішаного 
типу керамічних матеріалів Переяславського 
лівобережжя пізньобронзового часу, розглянутий 
комплекс виділяється своєю однорідністю, та 
виразними рисами білогрудівської культури. 

Кераміка  п ізньобронзового  часу  і з
 Переяславського лівобережжя, переважно 
 відома по неодноразовим публікаціям 

матеріалів пам’ятки Козинці-Загай, керамічний 
комплекс якої має виразні риси лебедівської 
культури[15, с. 70, рис. 1:6, 8, 10; 2, с. 191-192, 
рис. 2:1-11; 14, с. 74, рис. 3; 3, с. 74, рис. 19:3, 
5,13.]. Завдяки значній кількості різноманітних 
знахідок, в тому числі предметів із металу, 
матеріали Загаю набули вже статусу еталонних 
для лебедівської культури [1, с. 445-449, рис. 
120:1, рис. 121:1,2,13,15,23; 3, с. 74, рис. 19:3-17]. 
Під кутом зору приналежності пізньобронзового 
комплексу Загаю до лебедівської культури, 
довгий час розглядалися знахідки цього періоду 
з інших пам’яток Переяславського лівобережжя, 
та визначалася приналежність даної території до 
ареалу лебедівської культури [2, с. 191;3, с. 74]. 
Однак навіть в опублікованих раніше матеріалах 
Загаю проглядала певна неоднорідність, яку і 
відмічали дослідники [2, с. 213.]. Наприклад один 
з фрагментів посудини, що наводиться в багатьох 
публікаціях, мав притаманний для білогрудівської 
кераміки розімкнутий валик із опущеними кінцями, 
але в поєднанні з рядом наколів під вінцями [1, рис. 
121:23;2, рис. 2:11.]. Знайдені там i фрагменти 
посуду з орнаментом нанесеним гребінчастим 
штампом, в тім числі лискованого, дуже схожого 
на білогрудівські кубки [12, с. 70, рис. 1:10]. Не 
характерною для лебедівських поселень виглядала 
й кількість металевих знахідок зроблених на 
пам’ятці. В одній із найпізніших інтерпретацій 
матеріалів Загаю доби бронзи, було висловлене 
припущення про існування там могильника, з якого, 

на думку автора, й походили численні знахідки 
бронзових виробів [8, с. 125-126]. Не зважаючи на 
помилкове віднесення до матеріалів Загаю деяких 
металевих знахідок, що походять з інших пам’яток 
Переяславщини ( бронзовий браслет інв. № 73, 
одновушковий кельт інв. № А-49, вислообушна 
сокира інв. № 3165, вістря списа з прорізами інв. № 
4548), припущення про могильник, чи могильники 
різних періодів доби бронзи, виявилось цілком 
слушним. Це показали подальші дослідження 
сусідніх ділянок призаплавної частини борової 
тераси, де в схожих топографічних умовах виявлені 
подібні могильники, та інші ритуальні об’єкти доби 
бронзи. 

Ще більша культурна неоднорідність, а часом 
і переважання матеріалів білогрудівського типу 
мали місце на інших пам’ятках Переясласького 
лівобережжя, таких як Горіле, Городок 1, 2, 
Біле озеро 1, 2, Дубки, Комарівський хутір, 
Затока[11, с. 286-288; 13, с. 4-10, 13-30.]. На жаль 
переважна більшість знайдених там матеріалів 
мала підйомний характер, і походила з розмивів 
різночасових культурних лінз. Це не дозволяло 
впевнено виділити достовірно гомогенні й 
синхронні керамічні комплекси. Поставало питання 
– чи побутував на Переяславському лівобережжі 
посуд білогрудівського типу у вигляді однорідних 
комплексів, притаманних певним пам’яткам, чи 
лише як складова частина синкретичної кераміки 
із змішаними рисами. На користь останнього 
свідчила наявність значної кількості посудин із 
змішаними рисами культур пізньобронзового 
часу майже на всіх пам’ятках Переяславського 
лівобережжя. 

У 1998 р. на ділянці пам’ятки Городок 2, 
розташованої в призаплавній частині масиву 
борової тераси на західних околицях с.Циблі, 
у відслоненні частково розмитої дюни, почала 
проявлятися невелика культурна лінза 0,2х0,5  м, 
складена гумусованим піском із вуглисто-золистими 
включеннями. Безпосередньо із заповнення лінзи 
було вибрано кілька фрагментів посуду з рисами 
кераміки періоду пізньої бронзи. Зокрема великі 
фрагменти нижніх частин двох горщиків, одного 
з дуже крихким, погано випаленим і практично 
необробленим всередині черепком, та іншого – із 

УДК 903.42  Михайло Роздобудько
(м. Переяслав-Хмельницький)

КЕРАМІЧНИЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ 
ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ З ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
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значною домішкою жорстви в тісті, а також уламок 
стінки посудини з відбитками дрібнозубчатого 
штампу. На той момент, ні характер розкритого 
розмивом об’єкту, ні його культурна атрибуція, були 
ще не зрозумілими. Деякий час він розглядався 
як рештки споруди житлового чи господарського 
призначення. Під час спостережень за цією 
ділянкою впродовж наступних кількох років, 
із обвалів заповнення лінзи та їх розмиву, було 
отримано близько 60 уламків посуду та кілька майже 
цілих посудин. Отриманий матеріал відзначався 
помітною однорідністю форм та орнаментики, 
що мали виразні риси білогрудівської культури 
Правобережжя. Кераміка із розкритого об’єкту 
мала ще дві особливості – значну кількість цілих 
посудин, або їх розвалів, та погано випалений, 
неякісний черепок більшості з них. У 2002 р. 
розкрита у відслоненні берега лінза вже проявлялася 
як котлован завширшки до 4 м та глибиною від 0,7 
до 1,3 м . Максимальна потужність заповнення 
котловану припадала на дві ями опущені із його 
дна. Верхня частина заповнення була складена 
слабогумусованим піском потужністю до 0,5-0,6 м, 
нижче якого йшов спільний для котловану і обох 
ям шар із значно інтенсивнішою гумусацією та 
включеннями деревного вугілля і золи, потужністю 
0,3-0,5 м. Нижні частини обох ям містили вуглисто-
золисте заповнення у вигляді прошарку або лінз 
потужністю 0,1-0,2 м (рис. 1:1).

Доступна для розкопок ділянка берега, де 
відслонювалася лінза, в 2002 р. була досліджена 
невеликим розкопом. Вибірка вуглисто-золистого 
заповнення опущених з котловану ям показала, 
що вони містять разом із часточками деревного 
вугілля скупчення обвуглених зерен злаку. Такі 
скупчення утворюють невеликі лінзи розміром 0,2-
0,3 м, найбільші з яких мають грибоподібну форму, 
звужуючись вниз до одної чи кількох “ніжок” в 
материковому піску. В північному напрямку, де 
котлован помітно звужується, починала проявляться 
третя нижня яма, в заповненні якої під гумусованим 
шаром із включеннями золи та деревного вугілля 
знову йде слабкогумусований пісок, що теж вміщує 
невелику, діаметром близько 0,2 м, вуглисто-
золисту лінзу. Заповнення котловану та ям, крім 
того містило близько 50 різного розміру уламків 
ліпного посуду, аналогічного представленому у 
матеріалах розмивів зруйнованої частини об’єкту. 
Більшість уламків, майже виключно дрібних 
розмірів, припадало на верхню частину заповнення 
об’єкту до глибини 1,0 м, та перекриваючий його 
слабкогумусований шар, що простежується і 
поза межами котловану. Вони належать посуду 
з характерним черепком, що містить значну 
кількість дрібної гранітної жорстви та шамоту. 

Решта керамічних знахідок скупчена в нижніх 
частинах заповнення ям, зокрема в вуглисто-
золистих лінзах. Це переважно уламки кількох 
посудин з пористим черепком, що містить велику 
частку, іноді до третини свого об’єму, рослинної 
домішки, вірогідно полови, яка вигоріла при випалі. 
Черепок більшої частини знайдених уламків – 
погано випалений, пористий і крихкий, робить 
практично неможливим використання такого 
посуду для побутових потреб. В самій нижній 
частині заповнення західної ями, на глибині 1,8-1,9 
м, в “ніжці” грибоподібного скупчення обвуглених 
решток, знайдено кілька великих фрагментів 
ліпного горщика з підтрикутним валиком на 
плічках. Не зважаючи на те, що в дослідженій 
частині об’єкту решток кремації небіжчиків не 
зафіксовано, розміри та конфігурація об’єкту, 
характер заповнення, відсутність побутових решток 
і безсумнівні залишки ритуалу спалювання – 
деревне вугілля, зола, обвуглене зерно, нарешті 
керамічний комплекс, де цілковито переважає посуд 
ритуального призначення, вказують на тілопальні 
поховання, або об’єкт ритуального, культовлого 
призначення. Такі об’єкти культового призначення 
як жертовники, у вигляді кострищ та культових 
ям, в тім числі із уламками чи навіть цілими 
посудинами, досить поширені на могильниках доби 
бронзи Середнього Подніпров’я [7]. 

Уявлення  про  керамічний  комплекс 
дослідженого об’єкту був би далеко не повний, 
без залучення до розгляду підйомних знахідок з 
обвалів його заповнення, та їх розмивів. Одні з них, 
знайдені в свіжому обвалі заповнення котловану, 
достеменно походять з даного об’єкту. Інші, що 
походять із розмивів заповнення, і зібрані на 
мілині поруч з об’єктом, можуть бути віднесені до 
його комплексу з високим ступенем вірогідності. 
Задля зручності, розглянуті керамічні матеріали на 
малюнках і в тексті фігуруватимуть під номерами, 
присвоєними їм в інвентарному описі звіту [13]. 
Як уже зазначалося вище, кілька фрагментів 
посуду ( інв. №№ 3793, 4669, 4670) були вибрані 
безпосередньо із заповнення об’єкту на початковій 
стадії його розкриття. Із обвалів заповнення в різні 
періоди, вибрані фрагменти верхньої частини 
горщика з підтрикутним оперізуючим валиком 
на плічках (4668), тюльпаноподібного горщика 
з валиком (6028), один з фрагментів верхньої 
частини горщика прикрашеного валиком із 
опущеними кінцями та округлими ямками вздовж 
валика (3794), фрагмент горщика з валиком та 
нігтьовими вдавленнями вище нього (6046), 
та невеликий уламок посудини з відбитками 
композицій зубчатого штампу (6042). До знахідок 
із розмивів заповнення котловану належить більш 
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як наполовину вціліла висока сферична миска із 
повністю збереженим профілем (8013), два великі 
фрагменти від мисочки шоломоподібної форми 
(8221-22), розвал невеликого слабо профільованого 
горщика (8014-15), великий фрагмент з повним 
профілем широковідкритого маленького горщика 
з вузьким денцем (6091), уламок посудини із 
дрібнозубчатим штампом та насічками (4682), а 
також нижні частини двох мисочок із розлогими 
стінками та вузьким денцем – одної з заокругленим 
(6043), іншої з пласким денцем та виразною 
закраїною (6092). Поблизу об’єкту серед матеріалів 
з розмиву знайдений і великий фрагмент(1/2) 
неорнаментованого приземкуватого кубка (8114). 
І хоча знахідка цього фрагменту кубка зроблена 
вже в наступному після розкопок році, враховуючи 
відсутність тут в цей період інших розкритих 
об’єктів, його з певними застереженнями теж 
можна віднести до керамічного комплексу, що 
розглядається в даній публікації.

З огляду на стан фрагментованості знайдених 
в той чи інший спосіб керамічних матеріалів, 
можна стверджувати, що з даного об’єкту походять, 
як мінімум чотири цілі посудини, пошкоджені 
вже під час його руйнації – 6028-30, 8013, 8014-
15, 8114. Великі фрагменти від шести посудин, 
що дозволяють реконструювати повністю чи 
частково їх форму, розміри та орнаментацію – 
3794, 4668, 6046, 6091, 8221-22, 8225-26, вірогідно 
були фрагментовані ще до захоронення, хоча не 
виключено, що деякі з них могли бути і цілими. 
Фрагменти ще семи посудин – 3793, 4669, 4670, 
4682, 6042, 6043, 6092, дозволяють з більшою 
чи меншою вірогідністю робити припущення 
стосовно їх форми та орнаментації. На ці знахідки 
в основному, і спиратиметься аналіз керамічного 
комплексу ритуального об’єкта. Решта керамічних 
знахідок із об’єкта, представлені дрібними 
уламками стінок, дуже рідко із елементами 
орнаментації переважно валиком, та в поодиноких 
випадках уламками вінець і денець. Вони або 
не дають уявлення про форму посудини, або 
цілком вкладаються у форми представлені вище 
наведеними знахідками посудин, чи навіть в ряді 
випадків ймовірно їм же і належать. Окрім цих 
вже зазначених чотирьох цілих та тринадцяти 
фрагментованих посудин, дрібні уламки кераміки 
із заповнення котловану об’єкта та перекриваючого 
його шару, враховуючи особливості черепка та 
інші ознаки, вірогідно могли належати ще десь 6-8 
іншим посудинам. 

Більшу частину керамічного комплексу, що 
розглядається, складають горщики (Рис. 2: 1-3, 6, 
8-11, 17.). Це переважно стрункі тюльпаноподібні, 
або слабо профільовані посудини. прикрашені 

на плічках оперізуючим валиком (Рис. 2: 1, 3, 6, 
9, 17). Горщик, майже повністю реставрований 
з фрагментів (6028-30), виходячи із кількості, 
розмірів, та характеру знайдених уламків, очевидно 
був захоронений цілим, і фрагментований вже в 
процесі руйнації об’єкта (Рис. 2:1). Має відносно 
щільний, хоч і не рівномірно випалений, місцями 
доволі крихкий черепок із значною домішкою 
жорстви. Більш щільний черепок, з добре 
загладженою поверхнею, мав слабопрофільований 
горщик, з високими розхиленими вінцями та 
валиком, великий фрагмент верхньої частини якого 
(4668), був знайдений в обвалі заповнення (Рис. 
2:3). Інший горщик такого ж типу, але меншого 
розміру, фрагменти від якого 8225-27 знайдені в 
нижній частині золистого заповнення ями, мав 
неякісний, крихкий, погано випалений черепок, із 
не загладженою поверхнею (Рис.2:17). Два горщики 
крім валика, прикрашені додатково ще й заглибленим 
орнаментом. Фрагмент 6046 з обвалу заповнення, 
із доволі неякісним, марким на дотик, та пористим 
черепком, типовим для кераміки білогрудівського 
типу ритуального призначення, прикрашений вище 
валика рядом пальцево-нігтьових заглибин (Рис. 
2:9). Орнаментація подібними заглибинами, чи 
защипами, що знаходить аналогії серед кераміки 
бондарихинської культури східніше Сули, доволі 
поширена на Переяславському лівобережжі. Ще 
кілька невеличких уламків від такої ж посудини 
чи посудин, з валиком та подібними заглибинами, 
знайдені у розмивах заповнення об’єкта. На 
фрагменті 3794 зберігся розімкнутий валик із 
опущеними кінцями, так званими вусами (Рис. 2:6). 
Округлі неглибокі ямки, що нанесені вище та нижче 
валика, мають багато аналогій в орнаментації 
лебедівської кераміки, в тім числі сусідніх памяток 
Переяславського лівобережжя. Черепок посудини 
ближче до кераміки побутового типу – доволі 
щільний, добре загладжений. Обидва розглянуті 
горщики можна віднести до пізньобронзової 
кераміки із синкретичними рисами, притаманної в 
тій чи іншій мірі всім пам’яткам пізньобронзового 
часу на Переяславському лівобережжі. До посудин 
із пропорціями подібними вище наведеним, 
належать і невеликий, реставрований з кількох 
фрагментів горщик без орнаментації (8014-15), 
очевидно фрагментований вже під час руйнації 
об’єкта (Рис. 2:2). Схожі пропорції були ймовірно 
і в товстостінного горщика із значною домішкою 
гранітної жорстви в тісті, фрагмент нижньої 
частини якого – 4670, вибрано із заповнення 
об’єкту на початковій стадії його розмиву (Рис. 
2:11). Всі ці знахідки із дослідженого об’єкта 
повністю відповідають найбільш поширеним в 
білогрудівській культурі типам горщиків [4, рис. 1].
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Дещо відмінні за формою горщики представлені 
іншими двома знахідками із заповнення котловану, 
та його розмивів. Фрагмент 4669 увігнуто конічного 
профілю, належить нижній частині горщика з 
великим діаметром випуклих бочків та порівняно 
вузьким денцем (Рис. 2:10). Його верхня частина 
мала або вигнуті назовні широко відкриті вінця, 
майже співрозмірні з діаметром бочків, або 
була близькою до циліндричної. Подібні за 
формою горщики більш притаманні кераміці 
бондарихинської культури [3, рис. 18: 6, 16, 29 
]. Але не виключено, що цей горщик мав іншу 
форму, близьку до опуклобіконічної, яка набула 
поширення вже в чорноліській культурі. Черепок 
горщика дуже погано випалений, крихкий, з 
великим вмістом глиняного шамоту та жорстви, і 
зовсім не загладженою внутрішньою поверхнею. 
Другий горщик, великий фрагмент якого – 6091, 
із повним профілем, знайдено у розмиві, можливо 
був захоронений і цілим, хоча решти фрагментів не 
виявлено (Рис. 2:8). Невеликого розміру, широко 
відкритий, з діаметром різко відхилених вінець 
дещо більшим за його висоту, та вузьким денцем, 
він теж має погано випалений, крихкий, з великою 
домішкою різноколірного шамоту черепок. З 
одного боку посудина нагадує деякі баночні 
горщики білогрудівської культури, а з іншого, 
знаходить широкі аналогії в лебедівській кераміці 
[4, рис. 4; 2, рис. 10:8-10]. Із дев’яти змальованих 
вище горщиків, лише три – 3794, 4668, та 8014-15, 
мали черепок придатний для посуду побутового 
призначення. У решти черепок був для цього 
непридатний. Слід додати, що як уже згадувалося, із 
нижньої частини заповнення ям вибрані невиразні 
за формою уламки стінок та денець від одної чи 
двох посудин з дуже пористим крихким черепком, 
який містив до третини вигорілої рослинної маси 
– вірогідно полови, а може й зерен, відбитки яких 
помітні на нижній частині денець. 

Чисельно менше представлені в керамічному 
комплексі миски. Без сумніву цілою була захоронена 
висока сферична миска 8013, із загнутими до 
середини вінцями, від якої відламана лише верхня 
частина стінки (Рис. 2:7). Вона виготовлена 
із характерного для місцевої білогрудівської 
кераміки  специфічного тіста, що містить значну 
домішку глиняного шамоту. Черепок дуже погано 
випалений, практично не загладжений ні зовні, 
ні всередині, крихкий та маркий на дотик. Інша 
миска, від якої знайдено два великі фрагменти 
8221-22, неглибока, шоломоподібна, з вигнутими 
назовні вінцями, можливо також була цілою (Рис. 
2:5). Черепок у неї теж погано випалений, і майже 
не загладжений, маркий на дотик. Користуватися 
в побуті такими мисками навряд чи можливо. 

Ще дві мисочки представлені лише фрагментами 
нижніх частин з денцем. Скоріш за все вони 
були фрагментовані ще до захоронення. Один із 
фрагментів – 6043, має помітно заокруглене, вузьке 
денце, та доволі високі, хоч і розлогі судячи з кута 
нахилу, стінки (Рис. 2:13). Черепок не щільний, 
тонкий, крихкий, з домішкою дрібної жорстви. 
Ймовірно, це була невелика, сферична, із загнутими 
до середини вінцями, мисочка. Подібну за формою 
мисочку знайдено пізніше в сусідньому до об’єкту 
похованні (Рис. 2: 20). Інший фрагмент мисочки 
– 6092, має пласке із закраїною денце, та дуже 
розлогі стінки (Рис. 2:12). Черепок доволі тонкий, 
але більш щільний, порівняно добре випалений, 
без значного вмісту крупної домішки. Фрагменти 
подібних мисочок неодноразово траплялися на 
інших пам’ятках призаплавної частини борової 
тераси, переважно могильниках. Наведені вище 
чотири мисочки теж знаходять виразні аналогії в 
кераміці білогрудівської культури Правобережжя 
[4, рис. 8:4,6,8,10].

Третьою категорією по суду із  цього 
комплексу були кубки. Один з них, половинка 
якого знайдена в розмиві неподалік об’єкта 
(8114), неорнаментований, приземкуватої, 
дещо горщикоподібної форми, також відомої 
в білогрудівських керамічних комплексах 
Правобережжя [4, рис. 10:12]. Він виготовлений 
із тіста, характерного для більшості кубків 
знайдених на місцевих пам’ятках пізньобронзового 
часу. Характеризується незначним вмістом 
крупнозернистої домішки, та має доволі щільний, 
нерівномірно випалений черепок, і відносно 
загладжену поверхню. Інші посудини цього типу, 
представлені лише дрібними уламками стінок 
із характерним декором у вигляді композицій 
відбитків дрібнозубчатого штампу (3793, 4682, 
6042, Рис.2:14-16). Вони мають типовий для 
ритуальної пізньобронзової кераміки, доволі 
крихкий, погано випалений черепок. Уламки 
із подібною орнаментацією, як і виразні за 
формою фрагменти кубків, знайдені на сусідніх, 
розташованих за 0,5-0,7 км могильниках Городок 
1 та Дубки (Рис. 2:18, 19).

Керамічний комплекс, що походить з об’єкту 
ритуального призначення, включаючи й посудини 
із синкретичними рисами орнаментики, знаходить 
виразні аналогії в білогрудівській кераміці 
Правобережжя [4, с. 50-62; 3, с. 82-85]. Для 
повноти йому бракує лише мініатюрних посудинок 
та черпаків. І хоча на цій пам’ятці, де окрім 
розглянутого, нещодавно виявлений і другий 
об’єкт, їх не знайдено, вони відомі на ряді 
інших пам’яток Переяславського лівобережжя 
подібного типу. Можна констатувати – розглянутий 
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керамічний комплекс в культурному відношенні 
доволі “чистий”, однорідний, і має виразне 
білогрудівське забарвлення. Досліджений об’єкт 
ритуального призначення очевидно належав групі 
людей, вірогідно одній общині, що практикували 
білогрудівські традиції у побуті та ритуалах, 
зокрема захороненнях. Про це свідчать знахідки 
кераміки як побутового, так і ритуального 
призначення. Чи мешкали вони окремо від 
місцевого, переважно лебедівського за культурною 
традицією населення, невідомо, але мали окрему 
територію для своїх ритуальних потреб. Групу 
ритуальних об’єктів подібного типу, теж з 
виразними білогрудівськими рисами, досліджено 
за десять кілометрів нижче по Дніпру, на пам’ятці 
Комарівський хутір 1 [13, с. 31-32]. Взагалі на 
пам’ятках призаплавної смуги лівого берега Дніпра 
південніше с.Циблі, білогрудівські риси в кераміці 
помітно переважають. В той же час за 0,5-0,7 км на 
північний захід від розглянутого білогрудівського 
об’єкта, функціонували могильники Городок 
1-Дубки, де досліджено кілька об’єктів, в тім 
числі і явних поховань, із виразним лебедівським 
забарвленням. Але й на них, серед підйомних 
матеріалів переважно лебедівського типу, виявлено 
чимало білогрудівської кераміки, схожої на 
розглянуту вище. Тобто й на території лебедівських 
ритуальних комплексів також існували об’єкти із 
змішаними, або й переважно білогрудівськими 
рисами, що належали носіям відповідних традицій. 
Для порівняння зазначимо, що малобудківсько-
бондарихинські традиції орнаментики – густі 
розчоси, защипи, пальцево-нігтьові заглибини, 
“грона”, відомі теж на ряді памяток лівого берега 
Дніпра західніше Сули. Але вони завжди йдуть  
упереміжку з іншими традиціями орнаментики, 
і не становлять якихось окремих однорідних 
комплексів, що помітно вирізняються, в тому числі 
й по керамічній масі. Вірогідно в даному випадку 
маємо справу переважно із впливами, хоча їх 
носіями звичайно, теж завжди виступають окремі 
представники іншої культурної традиції.  Стосовно 
ж білогрудівських традицій, то їх  на лівобережжі в 
майже в “чистому” вигляді  дотримувались групи 
населення, які вірогідно окремими анклавами 
мешкали в лебедівському середовищі. В цілому 
ж на Середньому Придніпров’ї вимальовується 
доволі протяжна й достатньо широка контактна 
зона культур періоду пізньої та фінальної бронзи. 
Матеріали білогрудівського типу відомі на ряді 
пам’яток лівого берега на північний захід від 
Переяслава – Бортничі, Вишеньки, Кийлів, 
Стовп’яги-Горіле, Пристроми. Натомість на 
правому березі відомі пам’ятки із виразним 
лебедівським забарвленням – Бобриця, Таценки [2, 

с. 199, 202, рис. 8, 9]. Досить виразно придніпровська 
контактна зона проявляється на Черкащині (див. 
статтю Куштана Д. П. в цьому ж збірнику), та на 
Полтавщині [6, с. 108-113]. 

Що стосується хронології розглянутого 
керамічного комплексу, то окрім широкого 
датування в межах білогрудівської культури, 
що припадає в основному на ХІІ – Х ст. до 
н.е., матеріалів для більш вузького датування 
безпосередньо в дослідженому об’єкті не виявлено. 
На сусідньому могильнику лебедівського типу 
в урочищі Городок 1, про який вже згадували, в 
закритому комплексі поховання, знайдена бронзова 
шпилька з невеликою кільцеподібною голівкою 
[11, с. 286, рис. 1:12]. Згідно сучасних уявлень, 
такі вироби на Подніпров’ї датуються в загальних 
рамках білогрудівської культури, і найбільше їх 
поширення припадає на ХІІ – ХІ ст. до н. е. [5, 9]. 
Оскільки подібні до розглянутого білогрудівські 
об’єкти існували поряд із лебедівськими, і 
зазнавали відчутного впливу вже розвинутої 
лебедівської культури, вони очевидно дещо пізніші 
за останні, хоч і були в цілому з ними синхронні. 
С. С. Березанська в статті присвяченій питанню 
виділення лебедівської культури, на основі 
всебічного аналізу пам’яток як лебедівського типу, 
так і попереднього часу, відносила початок цієї 
культури не раніше як до ХІ ст. до н. е. [2, с .211-214.] 
Нижня межа лебедівської культури в основному 
приймається такою й на тепер. Виходячи з цього, 
розглянутий керамічний комплекс треба датувати 
дещо пізнішим часом. З іншого боку, в цій же 
призаплавній смузі лівого берега, зокрема за кілька 
кілометрів від розглянутого ритуального об’єкта, 
виявлені численні знахідки ранньочорноліської 
та жаботинської кераміки, в тім числі із явних 
поховань, яка може датуватися часом не пізніше 
ІХ – VIII ст. [11, 12]. Він очевидно і визначатиме 
верхню межу побутування білогрудівської 
кераміки на Переяславському лівобережжі. Тому 
розглянутий керамічний комплекс білогрудівського 
типу попередньо можна датувати в межах ХІ – Х 
ст. до н. е., і відносити до найбільш пізнього етапу 
білогрудівської культури.
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Rozdobudko M.
CERAMIC COMPLEX OF THE SACRAL 

SETTING OF LATE BRONZE AGE FROM  THE 
MIDDLE DNIEPER’S LEFT-BANK

The ceramic complex, which takes a place from 
the object of the sacral setting, investigated in 2002 
years on sight Gorodok 2, is examined in the article. 
On a background mainly lebedivska tradition and the 
mixed type of ceramic materials of late Bronze Age 
from left-bank, the considered complex is selected 
noticeable homogeneity, and belongs to bilogrudivska 
cultural tradition. The considered ceramics can be date 
by ХІ- X ct. BC.
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У  с т а т т і  н а вод я т ь с я  р ез ул ьт а т и 
археологічних досліджень, які проводилися у 
2008 р. на багатошаровому поселенні-замчищі 
Б. Хмельницького в с. Суботові Чигиринського 
р-ну Черкаської обл. Завдяки цим розкопкам 
на пам’ятці вперше за весь час її дослідження 
виокремлено горизонт фіналу пізньої бронзи (ХІІ-Х 
ст. до н.е.). Виявлений комплекс археологічних 
матеріалів має аналогії зі знахідками, що походять 
з розкопок відомого Суботівського городища, 
розташованого неподалік. Кераміка вирізняється 
полікультурним складом: білогрудівсько-
чорноліська, малобудківсько-бондарихинська, 
іванівська,  л ебедівська.  Таке розмаїття 
керамічного комплексу характерне для більшості 
поселень Середньої Наддніпрянщини і пояснюється 
складною етнокультурною ситуацією у регіоні на 
межі пізньої бронзи та раннього залізного віку.

На південний схід від сучасного центру 
села Суботів Чигиринського району 
 Черкаської області розташована визначна 

пам’ятка археології –середньовічне замчище – 
родинний маєток та заміська резиденція гетьмана 
Богдана Хмельницького. Воно займає високий 
природно укріплений мисоподібний виступ 
корінного берега, утворений ярами і долинами 
річки Тясмин та її правої притоки – р. Суби. Мис 
оточений з заходу, півночі та північного сходу 
крутими схилами, які височіють над заболоченою 
заплавою. З напільного, менш захищеного боку, 
замчище оточували два ряди штучних дерево-
земляних укріплень – ровів та  валів з частоколом. 
До наших днів залишки рову простежуються 
лише по сучасній вул. Музейній. У плані пам’ятка 
неправильної прямокутної форми, орієнтована 
довгою віссю по лінії південний захід – північний 
схід, довжина 175 м, ширина – від 80 до 125 м. 
Загальна площа – близько 2 га. 

Археологічні дослідження території замчища 
були започатковані у 50-х рр. ХХ ст. Найбільш 
масштабні ж розкопки припали на початок 70-х 
та 90-х рр. того ж століття. В результаті цих 
досліджень було встановлено багатошаровість 
пам’ятки і те, що до спорудження власне замчища 
у XVII ст. вона була природно укріпленим 

поселенням. Археологічні знахідки свідчили, що 
територія пам’ятки заселялася за доби бронзи 
та ранньозалізного віку, а також у слов’яно-
руський час [3, с. 147]. Знахідки доби бронзи 
представлені переважно фрагментами керамічного 
посуду, який відносився до ямно-катакомбного 
часу та бабинської (багатоваликової кераміки) 
культури. Загалом за увесь попередній період 
розкопано близько 2500 м2, тобто приблизно 1/8 
площі пам’ятки. Дослідження були зосереджені 
переважно у південній, західній та північно-
західній частинах пам’ятки. 

Відновилися розкопки на Суботівському 
замчищі влітку 2008 р. Їх проводила експедиція 
археологічної інспекції управління культури 
Черкаської обласної державної адміністрації. 
Основні роботи були зосереджені на двох розкопах 
– №№ 1 та 2 – у центральній частині замчища, 
де раніше розкопки майже не проводилось. Ще 
один невеликий розкоп № 3 закладено у південно-
західній частині пам’ятки. Загальна площа 
дослідженої території складає 621 м2 [12, с. 5-35]. 

Стратиграфія розкопів: 0-0,10 м – верхній 
дерновий шар з включенням будівельного сміття 
ХХ ст.; 0,10-0,50 м – темно-сірий гумусований 
прошарок (культурний шар) з включенням дрібних 
фрагментів кераміки різних часів (доба бронзи, 
ранній залізний вік, слов’яно-руський час, пізнє 
середньовіччя), грудочок перепаленої глини, 
вугликів, будівельного сміття новітнього часу; 
0,50-0,70 м – сірий слабо гумусований суглинок 
(передматерик), що також містив невелику кількість 
археологічних матеріалів; нижче 0,70 м – світло-
жовтий материковий суглинок з поодинокими 
знахідками у кротовинах.

Археологічні знахідки з культурного шару 
розподіляються на сім  хронологічних горизонтів: 
доба середньої бронзи, початок пізньої бронзи, 
фінал пізньої бронзи, передскіфський та скіфський 
час раннього залізного віку, раннє (райковецька 
культура) та пізнє середньовіччя (XVII cт.). При 
цьому не простежується чіткої стратиграфії 
археологічних матеріалів: вони розміщені у 
шарі досить хаотично і змішано. Це пов’язано 
з активним руйнуванням культурного шару, 
спричиненим оранкою, земляними та будівельними 
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роботами на території пам’ятки (досі на значній її 
частині знаходяться сільські садиби).

Матеріали фіналу пізньої бронзи виокремлено 
на Суботівському замчищі вперше. Раніше 
фіксувалися лише «поодинокі уламки посудин 
доби пізньої бронзи – раннього залізного віку, 
прикрашені в верхній частині валиком з овальними 
пальцевими заглибленнями, та проколами з 
округлими перлинами на поверхні» [6, с. 12, 
рис. 4: 1, 2]. За результатами ж розкопок 2008 р. 
встановлено, що кількість знахідок цього часу 
досить значна – хоча і менша за райковецькі, але 
майже не поступається числом знахідкам доби 
пізнього середньовіччя. 

Матеріали фінальнобронзового часу траплялися 
у різних частинах розкопів в культурному шарі, а 
також у вигляді скупчень кераміки та окремих 
розвалів посудин. Цим періодом, напевне, датується 
одна з виявлених господарчих ям (№ 1). Вона 
округлої в плані форми, діаметр 0,90 м, глибина 
1 м від сучасної поверхні. Дно коритоподібне, 
заповнення мішане глинисто-чорноземне, у 
ньому знайдено кілька невиразних фрагментів 
тонкостінної ліпної кераміки.

У розкопі № 1 виявлено близько 300 фрагментів 
керамічного посуду фіналу пізньої бронзи, у 
тому числі два скупчення кераміки і дві майже 
цілі посудини (келих та миску), одне керамічне 
пряслице та бронзову бритву. З розкопу № 2 
походять близько 25 фрагментів кераміки цього часу 
та один розвал горщика. У розкопі № 3 виявлено 
приблизно таку саму кількість фрагментів. 
Матеріали фіналу пізньої бронзи залягали на різній 
глибині, переважно на рівні 2-4-го штиків (0,25-
1 м). У розкопі № 1 скупчення фінальнобронзової 
кераміки знаходилося на глибині 0,55 м від сучасної 
поверхні, а інше скупчення кераміки і кісток тварин 
– 0,85-1,10 м. Останнє, очевидно, було залишками 
заглибленого об’єкту (господарчої ями), межі якого 
не простежувалися. 

Виявлена кераміка відноситься до різних 
археологічних культур фіналу пізньої бронзи: 
білогрудівсько-чорноліської, малобудківсько-
бондарихинської, іванівської та лебедівської, які 
співіснували у цей період на даній території. 

Кераміка білогрудівсько-чорноліської культури 
репрезентована фрагментами кухонних горщиків 
тюльпаноподібної форми, прикрашених на 
плечиках одиночним наліпним валиком шириною 
0,6-1 см, розчленованим пальцевими вдавленнями 
(Рис. 1: 1, 2, 4). У перетині валик трикутний, кінці 
розімкнуті та заходять один за другий або опущені 
донизу у вигляді «вус». Реконструйований діаметр 
вінчика одного з горщиків, великий фрагмент 
якого знайдено серед скупчення кераміки та кісток 

тварин – 32 см. Поверхня горщиків як правило 
гладка, лише іноді зі слідами загладжування 
пальцями. Товщина стінок від 0,5 до 1,2 см. Колір 
черепка жовтий, коричневий, сірий, чорний, 
випал нерівномірний. У тісті домішка піску 
та жорстви. До білогрудівсько-чорноліської 
культури відносяться і деякі неорнаментовані 
горщики. Вінця слабо або сильно відігнуті назовні, 
діаметром 19-27 см, денця без, або зі слабо 
вираженою закраїною діаметром 6-11 см. На деяких 
денцях збереглися відбитки полови зернових, а 
у стінці великого горщика – відбиток пшениці-
двозернянки. До цієї ж культури, очевидно, 
відноситься розвал неорнаментованого горщика 
з циліндричною шийкою, плавно відігнутими 
назовні вінцями, роздутим тулубом та невеличким 
денцем. Висота приблизно 37,5 см, діаметр вінець 
23,5 см, денця – 13 см, тулуба – близько 36 см. 
На фрагментах горщика помітні сліди ремонту у 
вигляді просвердлених отворів діаметром 0,4 см. 
Поверхня жорстка, жовто-коричневого кольору, у 
тісті домішка жорстви. 

Кухонні горщики іванівської культури, як і 
білогрудівсько-чорноліської, також орнаментовані 
одиночним наліпним валиком. Відмінність полягає 
у тому, що валик заокруглений, розташований на 
рівні переходу від шийки до плечиків і, як правило, 
розчленований косими або хрестоподібними 
насічками гладкого або зубчастого штампу (Рис. 1: 3, 
5-7). Валиковий орнамент іноді доповнений рядами 
косих або вертикальних вдавлень, виконаних 
гладким або гребінцевим штампом. Для кераміки 
іванівської культури характерна також обробка 
зовнішньої та внутрішньої поверхні горщиків 
розчосами дрібнозубчастої гребінки. Іванівська 
кераміка тонкостінна, колір жовтий або сірий, у 
тісті домішка дрібнозернистого піску та шамоту. 

Малобудківсько-бондарихинська кераміка 
представлена тонко стінними кухонними 
горщиками з плавно відігнутим назовні вінчиком. 
Діаметр вінець від 15 до 30 см. Для кераміки цього 
типу характерна орнаментація з рядів наколів, 
виконаних паличкою чи тріскою, які вкривали 
шийку та плечики горщика (Рис. 1: 8, 9, 12, 13). 
У одному випадку наколи нанесені зсередини, в 
результаті чого зовні утворився ряд невиразних 
«перлин» (Рис. 1: 10). Іноді орнамент з наколів 
доповнювався прокресленими лініями (Рис. 1: 
11; 2: 7). Характерними також є косі насічки по 
краю вінець, виконані відбитками зубчастого 
або гладкого штампу. Поверхня малобудківських 
горщиків нерідко має сліди розчісування гребінкою. 
Черепок переважно жовтого, сірого кольору, 
випал нерівномірний. У тісті присутня домішка 
дрібнозернистого піску та шамоту.
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І, нарешті, остання культурна складова 
фінальнобронзового горизонту – кераміка 
лебедівської культури. Вона найменш численна 
на пам’ятці і представлена горщиками з короткими 
плавно відігнутими назовні вінцями, нижче яких 
розташований ряд «перлин» (Рис. 1: 14-16). Краї 
вінець як правило трохи потовщені та оформлені у 
вигляді «комірця». Поверхня лебедівської кераміки 
коричневого або сірого кольору, у тісті домішка 
дрібнозернистого піску та шамоту.

Крім кухонних горщиків на поселенні знайдені 
фрагменти товстостінних овальних сковорідок-
жаровень з прямими стінками висотою 6,5 см (Рис. 
2: 10, 11). Невеликою кількістю представлений 
столовий посуд. Це фрагменти келихоподібних 
тонкостінних горщиків, прикрашених орнаментом 
з відбитків дрібнозубчастого штампу у вигляді 
горизонтальних косо заштрихованих поясків та 
трикутників вершинами донизу (Рис. 2: 2, 3, 6-8). 
Археологічно цілою є частина неорнаментованого 
келиха (Рис. 2: 1). Він має кулястий тулуб, коротку 
шийку з ледь відігнутим назовні вінчиком, край 
якого горизонтально зрізаний; денце слабо увігнуте. 
Поверхня келиха чорнолискована, у тісті домішка 
дрібнозернистого піску. Висота 13 см, діаметр 
вінець 14 см, тулуба – 16 см, дна – 6 см, товщина 
стінок 0,4 см. Знайдені фрагменти плескатих 
ручок від черпаків, які також орнаментовані 
відбитками зубчастого штампу а також конічним 
наліпом (Рис. 2: 4, 5). Столовий посуд відрізняється 
тонкостінністю і кращою якістю обробки поверхні. 
Винятком є велика товстостінна миска з грубою 
поверхнею. Вона овальна, стінки конічної форми, 
вінця вертикальні або трохи нахилені досередини 
(Рис. 2: 9). Висота миски 16-17 см, розміри вінець 
23х28,3 см, діаметр дна 10 см. 

З  культурного шару походять кілька 
індивідуальних знахідок фіналу пізньої бронзи. 
Керамічні вироби репрезентовані пряслицем 
біконічної форми (Рис. 2: 12). Його діаметр 3,4 см, 
висота 3 см, діаметр отвору 0,5 см. Бронзові вироби 
представлені двохсторонньогострою пластиною-
бритвою із заокругленими кінцями (Рис. 2: 13). Її 
довжина 11,5 см, ширина 2,1 см, товщина 0,15 см. 

Отже, відновлення досліджень багатошарового 
поселення-замчища Б. Хмельницького у с. Суботові 
дозволило зробити ряд важливих наукових 
відкриттів. Одне з них – виокремлення горизонту 
фіналу пізньої бронзи, що характеризується 
строкатим у культурному відношенні керамічним 
комплексом, представленим білогрудівсько-
чорноліським, малобудківсько-бондарихинським, 
іванівським та лебедівським типами. І це не 
випадково, адже подібне співіснування кераміки 

різних культурних типів простежено на більшості 
пам’яток фіналу пізньої бронзи Середньої 
Наддніпрянщини. Так, на відомому Суботівському 
городищі (за часів пізньої бронзи – природно  
укріпленому поселенні), розташованому за 3 км 
на південний захід від нашої пам’ятки, крім 
типової білогрудівсько-чорноліської кераміки 
виявлено постзрубну (іванівську), білозерську та 
малобудківську [4, с. 166-167, рис. 2, 3; 16, с. 54-55, 
рис. 29]. На поселеннях Велика Андрусівка (уроч. 
Інбек), Дереївка, Стара Огрінь, Бузівка, Залінійне 
разом з білогрудівсько-чорноліською виявлена 
бондарихинська та білозерська [14, с. 137,142; 15, 
с. 23,46; 18, с. 60]. Співіснування білогрудівсько-
чорноліської, малобудківсько-бондарихинської 
та постзрубної (іванівської) культур простежена 
автором на поселеннях у зоні Кременчуцького 
водосховища: Чапаєвка 8, Самовиця-острів 1, 
Леськи 3 [7, с. 103; 9, с. 156; 10, с. 56-57]. Крім того, 
на цих пам’ятках, як і на Суботівському поселенні-
замчищі, знайдена кераміка лебедівської культури 
з перлинною орнаментацією, яка має аналогії у 
комплексах пізньотшинецьких (пізньососницьких) 
поселень Мошни та Піонерське [5, рис. 3: 10,12; 8, 
рис. 1-4 ; 11, с. 104].  

Полікультурний склад керамічного комплексу 
вищезгаданих пам’яток Середньої Наддніпрянщини 
пояснюється складною етнокультурною ситуацією у 
регіоні, яка склалася при переході від пізньої бронзи 
до раннього залізного віку. За розвиненого періоду 
пізньої бронзи цей регіон був розташований у 
контактній зоні трьох великих культурно-історичних 
спільнот: зрубної, тшинецько-комарівської та Ноа-
Сабатинівка-Кослоджень. З початком фінального 
етапу ці спільноти розпадаються на різноманітні 
археологічні культури: зрубна – на іванівську, 
частково білозерську та кобяківську, тшинецько-
комарівська – на лебедівську, білогрудівську та 
висоцьку, Ноа-Сабатинівка-Кослоджень – на 
ранньогальштатські та білозерську. Причиною 
цього процесу вважають з одного боку активізацію 
північно-східних «лісових» племен (у майбутньому 
– малобудківсько-бондарихинська культура), а з 
іншого – процес «гальштатизації» з боку культур 
Карпато-Подунав’я [2, c. 37]. 

Більшість новоутворених культур фіналу 
пізньої бронзи увійшли до величезної спільноти 
культур валикової кераміки, яка охопила значні 
простори Степу та Лісостепу від Дунаю до 
Алтаю, і були об’єднані між собою «інтенсивною 
си с т е мо ю  кул ьту р н и х ,  еко н оміч н и х  т а 
ідеологічних зв’язків» [17, с. 97]. Аналізуючи 
керамічний комплекс Суботівського городища, 
Я.П. Гершкович виокремив три групи: західну, 
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північно-східну та східну [1, с. 70]. До західної 
віднесена кераміка білогрудівсько-чорноліської, 
білозерської та ранньогальштатських культур. 
Північно-східна (верхньодонська) репрезентована 
малобудківською та бондарихинською. Східна 
(поволзько-приуральсько-казахстанська) 
– постзрубними культурами: хвалинською 
(іванівською) та саргаринсько-олексіївською. 
Незважаючи на незрівнянно менший об’єм 
колекції фінальнобронзової кераміки, здобутої 
під час розкопок багатошарового поселення-
замчища у Суботові, у порівнянні з матеріалами 
Суботівського городища, так само простежуються 
три вищезгадані групи. Вони репрезентовані 
відповідно білогрудівсько-чорноліською, 
малобудківсько-бондарихинською та іванівською 
керамікою. Цікавим видається факт знаходження 
на Суботівському замчищі у комплексі цих культур 
також кераміки «північної» групи, представленої 
посудом посттшинецької лебедівської культури з 
характерним перлинним орнаментом. 

Тотожність керамічних комплексів дозволяє 
синхронізувати два фінальнобронзові поселення у 
Суботові: на городищі та замчищі. Обидві пам’ятки 
знаходяться у схожих топографічних умовах – на 
високих природно укріплених мисах. Суботівське 
городище хоч і розташоване на річці третього 
порядку (р. Суба), проте на ньому виявлено значну 
кількість археологічних об’єктів (тільки жител-
напівземлянок понад 10). Майже повна відсутність 
побутових об’єктів доби пізньої бронзи на замчищі 
може свідчити про тимчасовий або сезонний 
характер його заселення, ймовірно мешканцями 
Суботівського городища – свого роду форпост на 
річці Тясмин.  

Датується горизонт фіналу пізньої бронзи 
багатошарового поселення-замчища у Суботові як 
і відповідний горизонт Суботівського городища – 
ХІІ-ХІ ст. до н.е. [19, p. 667-673]. Не суперечить 
цій даті і знайдена на замчищі бронзова бритва. 
Аналогічні вироби походять і з інших поселень 
Середньої Наддніпрянщини: Суботівського 
городища [16, рис. 102: 1-3], Леськи 3б [9, рис. 4: 
5] та Бузівка [15, рис. 12: 8]. Такі само бритви 
знайдені у комплексах ранньогальштатських 
пам’яток Карпато-Дунайського басейну, таких як 
Кишинівське поселення [13, рис. 3: 12] та скарбах 
горизонтів Cincu-Suseni та Moigrad-Tăuteu [20, 
pl. 115: 9, 125: 8, 144: 1, 164: 15-34, 169: 9, 187: 15 
та ін.]. Ці комплекси датуються періодом HaA-HaB 
за центральноєвропейською періодизацією, що 
відповідає 1200-900 рр. до н.е.
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Kushtan D. 
NEw LATE BRONZE AGE CITE IN SUBOTIV

This article presents the results of archeological 
investigations on the multilayer settlement in Subotiv 
(Chigirin district, Cherkassy region). The horizon dat-
ed by late Bonze Age (XII-X ct. BC) was firstly distin-
guished during all the period of settlement excavations. 
Material complex is similar to the one from Subotiv site 
of ancient settlement located near. Ceramics could be 
characterized by policultural structure: bilogrudivsko-
chornoliska, malobudkivsko-bondaryhinska, ivanivska, 
lebedivska. Such variety of ceramics complexes is typi-
cal for the most of settlements in Middle Dnepr region. 
It can be explained by the compound ethno-cultural 
structure of the population in transitional period from 
late Bronze Age to Early Iron Age.
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Рис. 1. Суботів, багатошарове поселення-замчище. Матеріали 
фіналу пізньої бронзи: кераміка.
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Рис. 2. Суботів, багатошарове поселення-замчище. Матеріали 
фіналу пізньої бронзи: 1-12 – кераміка; 13 – бронза.
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У зоні розміщення Східних відвалів ВАТ 
«Полтавський ГЗК» біля знесеного с. Лавриківка, 
в околицях м.Комсомольськ Полтавської обл., 
досліджені залишки культового комплексу пізнього 
етапу чорноліської культури, що включав 5 ям та 
місце відправлення жертви, котрі розміщувалися 
на курганоподібному природному підвищенні 
вододілу. 

Група курганів ІІ біля колишнього с. Лавриківка 
Пришибської сільської ради Кременчуцького  
району Полтавської обл. (вододіл рр. Лизька – 

Сухий Кобелячок – Дніпро, Лівобережний терасовий 
лісостеп) складалася з 12-ти задернованих курганів 
і курганоподібних насипів, висотою 0,5-1,1 м та 
діаметром 14-30 м, що знаходилися за 0,7-1,3 км на 
захід – північний захід від сучасного с. єристівка, 
на підвищенні мисоподібного останця висотою 
1,8-3,8 м над рівнем заплави (абс. значення висоти 
68,8-72,8 м в Балтійській системі вимірів). Всі 
кургани впродовж 2008-2009 рр. були досліджені 
Полтавською експедицією ДП НДЦ «ОАСУ» ІА 
НАН України (керівник — О.Б. Супруненко) з 
метою розміщення на цій ділянці Східних відвалів 
ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний 
комбінат» [7, арк. 35-37]. Останець задернований, 
вкритий лучно-степовою рослинністю, окремими 
кущами, деревами, а з меридіональних боків – 
лісонасадженнями. Майже всі насипи порівняно 
добре збереглися, хоча й мали сліди розорювання 
середини – третьої чверті ХХ ст.

З досліджених у 2008 р. вирізнявся так званий 
«курган» № 2. Він був розташований за 110 м на 
північ – північний захід від кургану № 1, що містив 
19 поховань енеоліту-бронзи – раннього залізного 
віку. На місцевості насипоподібний пагорб № 
2 фіксувався майже непомітним, невиразним 
підвищенням. На час проведення досліджень був 
задернований і вкритий густим високим лучним 
травостоєм. Орієнтовний діаметр підвищення 
складав – 22 м.

Під час розчистки поверхні за допомогою 
бульдозера, у західній траншеї, на глибині до 0,20 
м, зустрічалися дрібні і невиразні уламки ліпної 
кераміки. У південній частині пагорбу, практично 
на його полі-перифирії, за 9,4 м від умовного 

УДК 903.26 (477.53) ”638” Сергій Скорий, Олександр Супруненко
                                                                           (м. Київ, м. Полтава)

КУЛЬТОВИЙ КОМПЛЕКС ПІЗНЬОЧОРНОЛІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 НА  ПІВДНІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ТЕРАСОВОГО ЛІСОСТЕПУ 

центру (далі – УЦ), на глибині 0,94 м, відкрите 
компактне скупчення кісток молодої особини бика 
свійського (нижня щелепа, дві плесневі кістки та їх 
уламки від 1-ї молодої особини), що розміщувалися 
не в анатомічній послідовності (рис.1).

Огляд східного, найбільш виразного профілю 
бровки (рис.1), переконав у тому, що досліджуване 
підвищення не є насипом поховального пагорба 
– кургану, а виявилося рештками підвищення 
природного характеру, сформованого внаслідок 
поверхневих ерозійних процесів (надування 
супіску та піску). На користь такого припущення 
свідчив факт повної відсутності будь-яких слідів 
спорудження насипу, «розмита» горбкувата 
смуга стародавнього (похованого) чорнозему. 
Однорідний за своєю структурою, чорноземний 
шар, потужністю від 0,30 до 0,60 м, змінювався 
суглинистим супіском передматерика та 
материковим піском, що залягали в різних місцях 
прошарками нерівномірної товщини.

Загальна стратиграфічна картина щодо 
отриманого перетину пагорба виглядає такою:

0 – 0,20-0,25 м – дерен, світло-коричнюватий та 
сірий супісок, закріплений рослинністю, частково 
нагорнутий розорюванням у третій чверті ХХ ст., 
без знахідок;

0,20-0,25 – 0,40-0,45 м – аналогічний супісок, 
природно сформований ерозією пагорб, в якому 
інколи траплялися окремі ліпні черепки;

0,40-0,45 – 0,60-0,85 м – похований ґрунт з 
ознаками культурного шару, – коричнево-сірий 
супісок, сформований внаслідок життєдіяльності 
лучної степової ділянки, у верхній частині якого 
(3-5 см) залягали окремі вуглини, рештки горілого 
ґрунту, піску, обпаленого вогнищами, подрібнені 
черепки і сколи від кісток тварин;

0,60-0,85 – 0,65-0,90 м – передматерик – 
суглинистий світлий супісок, побитий норами 
землериїв;

з 0,65-0,90 м – материк – світло-палевий пісок 
(рис.1).

Під час вивчення масиву нашарувань у 
траншеях, з рівня залягання похованого ґрунту, на 
захід і схід від УЦ, здебільшого на рівні перед- та 
материка, виявлені плями 5 об’єктів – ґрунтових 
ям. Дві з цих ям (ями 1, 3) знаходилися практично 
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в центрі підвищення, інші три (ями 2, 4, 5) – 
розміщувалися на північ (рис.1). Нижче наводимо 
їх опис.

Яма 1. Знаходилася за 1,6 м на схід від УЦ 
(рис.1: я.1). Орієнтована за віссю північ – південь, 
із деяким відхиленням до заходу – сходу. В плані 
мала підпрямокутну форму, з дещо скругленими 
кутами (рис.2). Північна та південна стінки ями – 
прямі, східна і західна – мали вигляд дещо вигнутих 
дуг. Розміри ями: 1,70 (з півночі на південь) х 1,50 
(зі сходу на захід) м. Вона впущена в материк на 
глибину 0,94 м.

Заповнення – чорно-супіщане, досить 
однорідне.  Знахідки, виявлені в процесі 
дослідження, є не численними. Представлені вони 
уламками ліпного посуду та кістками тварин.

Ліпна кераміка репрезентована трьома 
фрагментами, два з яких досить дрібні і невиразні, 
а третій – великий уламок верхньої частини 
горщика тюльпаноподібного профилю, з високим, 
плавно відігнутим назовні вінцем, комірцем ззовні 
під зрізом. Поверхня – шерехата, сіра, трохи 
підлискована (рис.4:1). Кераміка подібного типу 
притаманна старожитностям широкого ареалу 
пізнього етапу чорноліської археологічної культури 
[9, с. 60-62, 63, рис. 36:1-2, 37:1, та ін.]. 

Стосовно остеологічних решток, то на глибині 
0,10 м від дна досліджуваного об’єкта, знайдено 
кістку свійської тварини. У північній частині ями, 
на глибині 0,55 м, зафіксовано ще дві кістки тварин, 
одна з яких належала до числа основи кінцівок.

За  археозоолог ічними визначеннями 
О.П.журавльова (див. додаток), ці кістки належать 
свійським тваринам: бику (1 плеснева від 1-ї 
дорослої особини), свині (1 стегнова від 1-ї молодої 
особини) та коню (1 друга фаланга від 1-ї дорослої 
особини). Не визначеними залишились 3 уламки 
кісток ссавців.

Яма 2. Розташована за 7,5 м на північ – 
північний схід від УЦ (рис.1: я.2). Мала правильну 
округлу форму і розміри: 1,38 (північ-південь) х 
1,40 (схід-захід) м. Впущена до материкового піску 
на глибину 0,68 м. Стінки та дно – рівні (рис.2). 
У чорно-супіщаному однорідному заповненні 
виявлені дві невеликі кістки, напевне, свійських 
тварин-ссавців.

Яма 3. Знаходилася за 1,6 м на захід від ями 1 
та за 1,0 м на південний захід від УЦ (рис.1: я.3). 
Мала округлу форму, діаметр: 1,42 (північ-південь) 
х 1,30 (схід-захід) м. Впущена у материк до 0,80 м. 
Стінки прямовисні, чітко переходили у рівне дно 
(рис.2). Заповнення однорідне, чорно-супіщане. 
Знахідки відсутні.

Яма 4. Виявлена за 3,0 м на північний-захід від 
ями 2, за 4,0 м від ями 3 і за 3,7 м на північ від УЦ 

(рис.1:4). Мала майже правильну круглу форму та 
розміри: 1,34 (північ-південь) х 1,36 м (схід-захід). 
Впущена в материк на глибину 0,80 м. Стінки 
вертикальні, рівні, дно також рівне, горизонтальне 
(рис.2). У чорно-супіщаному заповненні трапився 
невеликий необроблений гранітний камінь зі 
слідами перебування у вогні і воді, а також дрібний 
уламок ліпної посудини з домішками блискіток 
слюди.

Яма 5. Знаходилася за 8,0 м на північ та 
2,8 м на захід від УЦ (рис.1: я.5). Мала округлу 
форму і розміри: 1,10 (північ-південь) х 1,00 
(схід-захід) м. Впущена на 1,05 м від УЦ (0,35 
м від рівня виявлення у материку). Стінки 
вертикальні, рівні, дно вирівняне, горизонтальне, 
перебите кротовинами. У сіро-чорносупіщаному 
заповненні були наявні поодинокі вуглини, кістки 
тварин, шматки перепаленого рожевого граніту та 
фрагменти кераміки (рис.3). 

Кераміка із заповнення належить до розвалу 
ліпної миски з широкими, розхиленими назовні 
прямими стінками, дещо потовщеним зрізом, 
прикрашеним пальцево-нігтьовими защипами 
круглої форми. Миска мала пласке дно з виступом 
(рис.4:2).

По судини ,  прикрашені  ана лог ічним 
орнаментом по краю, відомі, хоча й не надто масово, 
у старожитностях пізнього етапу чорноліської 
культури в різних районах її поширення [1, с. 
106, 112, рис. 63:22; 67:4; 3, с. 47, рис. 4:9; 9, с. 
63, 65, рис. 39:4]. Що ж стосується форми миски, 
то вона уявляється досить оригінальною. Маємо 
відомості лише про єдину аналогічну миску у 
складі керамічного комплексу господарської 
споруди 5 з поселення другого етапу чорноліської 
культури єристівка ІІ, неподалік сучасного с. 
єристівка Кременчуцького району Полтавської 
обл. [8, арк. 64-65], за 1,2 км на схід від дослідженої 
пам’ятки. На інших територіях посудини подібного 
профілювання нам поки-що невідомі. Не можна 
виключати, що миски цього типу становлять одну 
зі специфічних рис керамічного комплексу пізнього 
Чорнолісся на півдні Лівобережного терасового 
лісостепу.

Із заповнення ями походить також невеликий 
уламок платівчастого залізного виробу, можливо, 
широкого леза ножа (рис.4:3) .

Остеологічні матеріали представлені нижньою 
щелепою і хребцем коня свійського (від 1-ї дорослої 
особини). Не визначено 1 фрагмент кістки ссавця.

Враховуючи планіграфію відкритих об’єктів, а 
також знахідки, є підстави вважати їх складовими 
частинами єдиного за часом археологічного 
комплексу.
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Таким чином, з огляду на те, що досліджений 
комплекс, з одного боку, не має людських 
поховань, а з іншого – в розташованих на його 
території ґрунтових ямах знайдені окремі кістки 
свійських тварин і фрагменти ліпної кераміки 
пізньочорноліської культури, є підстави вбачати 
в ньому культове місце, пов’язане зі здійсненням 
якихось, вірогідно, тваринницьких ритуалів. 
На користь цієї точки зору свідчить також і 
скупчення кісток тварини, відкрите у південній 
частині підвищення, яке можна пов’язувати з 
рештками жертвоприношення, а також відсутність 
у найближчій окрузі культурних нашарувань 
вказаної епохи. 

Слід підкреслити, що кілька подібних (проте, 
менш виразних) комплексів виявлені під час 
розкопок в околицях Комсомольська у 2003-2007 
рр. (Волошине, група І, курган № 11/2003 р.; курган 
№ 19/2004 р.; Солонці, група І, курган № 12/2007 
р.) [2, с. 47-52; 4, с. 320; 5, с. 59-66, 68, 71; 6, с. 
152, 158-159].

Прямих аналогій подібним ямам-жертовникам 
(в тому числі спорудженим на підвищених місцях) 
як на поселеннях чорноліської культури, так і поряд 
із ними, в інших районах Середнього Подніпров’я 
виявити поки-що не вдалося. Вірогідно, до 
певного ступеню схожими на описані вище 
об’єкти є так звані культові ями на ряді поселень 
пізньочорноліської культури у Середньому 
Придністров’ї (непоротівська группа пам’яток), де 
містилися сліди різноманітних жертвоприношень 
[1, с. 143-145].

Н а  з а в е р ш е н н я  ва рто  п і д к р е с л и т и , 
що охарактеризований культовий комплекс 
повністю вписується у контекст старожитностей 
пізньочорноліської культури, розташованих 
неподалік сс. єристівка та Волошине в нижній 
течії р. Сухий Кобелячок і на лівому березі Дніпра 
(2 поселення – Волошине І та єристівка ІІ, на 
відстані 1,2-2,2 км, кілька поховань, в т.ч. поховання 
1 сусіднього кургану № 1/2008 р. групи ІІ поблизу 
кол. с. Лавриківка) [8, арк. 11-12, 61-70], складаючи 
з ними єдину групу пам’яток чорноліського 
населення у передстеповому Дніпровському 
Лівобережжі. 

Додаток
Олег Журавльов О.П. 
(Київ)
Визначення остеологічних матеріалів з 

«кургану» № 2 поблизу 
кол. с. Лавриківка 

Яма 1
Бик свійський: плеснева – 1, від 1-ї дорослї 

особини.  
Свиня свійська: стегнова – 1, від 1-ї молодої 

особини. 
Кінь свійський: II фаланга – 1, від 1-ї дорослої 

особини. 

Яма 5
Кінь свійський: нижня щелепа – 1, хребець – 1, 

від 1-ї дорослої особини.
Не визначено: 1 фрагмент кістки ссавця.

Південна пола, пожертва
Бик свійський: нижня щелепа – 1, плеснева – 2, 

від 1-ї молодої особини.
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Комсомольської міськради та Кременчуцького 
району Полтавської обл. у 2008 р. // НА ІА НАНУ; 
НА ЦОДПА. – Ф.е. – Спр. 564. – 235 арк.

9. Тереножкин А.И. Предскифский период на 
Днепровском Правобережье. – Киев: Изд-во АН 
УССР, 1961. – 246 с.

Skoryi S., Suprunenko O.
CULT COMPLEX OF THE LATE STAGE OF 

CHORNOLISKA CULTURE ON SOUTH OF LEFT-
BANK TERRACE FOREST-STEPPE

The rests of the cult complex of the late stage 
of chornoliska cultures, investigated in vicinities of  
Komsomolsk of Poltava region are published. The  cult 
complex  included  5 holes and a place of sacrifice 
which took places on the like mound natural eminence 
of a watershed.

Рис. 1. Лавриківка, «курган» №2/2008 р. 
План і переміщення.

Умовні позначення: к – уламки ліпного посуду; кт – кістки тварин
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Рис.2. Лавриківка, «курган» № 2/2008 р. Плани і перетини ям 1-4.
Умовні позначення: к – уламки ліпного посуду; кт – кістки тварин, 



192

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

Рис.3. Лавриківка, «курган» № 2/2008 р. План і перетин ями 5.
Умовні позначення: гр – уламки граніту; к – фрагменти ліпного посуду; 

кт – кістки тварин, 

Рис.4. Лавриківка, «курган» № 2/2008 р. Знахідки з ям 1 та 5.
1-2 – кераміка; 3 – залізо.



193

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

Публікація присвячена історії виявлення та 
вивчення відомого воїнського поховання скіфського 
часу біля села Крячковка Пирятинського району 
Полтавської області.

Курган „Лисакова могила” розташований на 
с х і д н і й  о ко л и ц і  с е л а  К р я ч к і в к а  
Пирятинського району Полтавської області, 

біля лісосмуги, ліворуч від ґрунтової дороги сс. 
Крячківка – Першотравневе (вододіл рр. Перевод 
та Гнила Оржиця). Він має висоту 3,3 м і діаметр 
26 м. Перша згадка про нього відноситься до 
початку ХХ ст. [4, с. 84].

Збереження цього комплексу для науки 
стало можливим лише завдяки Галині Олексіївні 
Сидоренко, яка не тільки опублікувала результати 
аматорських розкопок кургану, проведених у 1957 
р. вчителем історії Крячківської восьмирічної 
школи М. В. Вакуленком [5, с. 19], але й сприяла 
поповненню фондів Полтавського краєзнавчого 
музею речами з цього цікавого комплексу, деякі з 
яких знайшли своє місце в його постійній експозиції.

На сьогодні повідомлення Г. О. Сидоренко 
мало не єдине джерело про пам’ятку. Проте 
кілька невідомих фактів про обставини виявлення 
поховання вносить і неопублікований лист М. 
В. Вакуленка до пирятинського краєзнавця А. А. 
Святогора, надісланий на запит останнього в 1959 
р. (лист подано мовою оригіналу: орфографія та 
пунктуація авторська):

“На території Пирятинщини багато високих 
круглих курганів. Це пам’ятки далекого минулого 
нашого краю. В багатьох посібниках з археології й 
історії говориться, що такі кургани – могильники 
насипали скіфи, які жили на території УРСР в 
VII–II ст. до н. е.

Вивчаючи історію Пирятинщини я зацікавився 
цим питанням і вирішив дослідити один з таких 
курганів.

Організований мною два роки тому з 
комсомольців і піонерів с. Крячківки краєзнавчий 
гурток успішно провів розкопки одного з таких 
могильників. Він виявився скіфським і належить до 
IV–III ст. до н. е., тобто має давність приблизно 
2300–2200 років.

Про належність могильника скіфам і його 
вік свідчать пам’ятки матеріальної культури, 

УДК 903.5 (477.53) ”6383”  Ігор Головко
(м. Пирятин)

ПОХОВАННЯ СКІФСЬКОГО ЧАСУ БІЛЯ
 с. КРЯЧКІВКА: РЕТРОСПЕКТИВА

виявлені при розкопках.
Поховання знайдено на глибині 5 м 30 см від 

вершини могили і на 2 м від її підошви.
Різко окреслені контури ями. Довжина її 4,5 м 

(з заходу на схід) і ширина 2 м (з півночі на південь).
На дні ями виявлено поховання воїна скіфа 

разом з його зброєю, конем і деякими побутовими 
речами. Воїн похований в східній частині ями 
головою на захід. Він певно мав високий зріст і був 
кремезною людиною. Довжина останків кістяка 
176 см; ширина черепа в лобовій частині 15,5 
см. Воїн лежить на спині. На останках кістяка 
в напрямку від бедра правої ноги до коліна лівої 
лежить меч, з лівого боку його колчан з стрілами, 
з правого боку 3 списи з дерев’яними  держаками 
звернуті вістрям на захід.

Східна, менша, частина могили з останками 
воїна відгорожена дерев’яними бревнами від 
західної, де зберігались скелет коня і різні речі.

Кінь похований в крайній західній частині 
головою на південь, ближче до скіфа розміщений 
мідний котьол з кінськими кістками; в головах 
воїна залишки фігури воїна з мідними ручками. Дно 
ями рівне з білої глини, стіни тверді, а земля над 
похованим рихла, легко піддається копанню. Попід 
стінами залишки деревени, певно стіни ями були 
обкладені деревом.

Курган насипаний над ямою має висоту 3 м і 
діаметр 26 метрів.

Про що говорять пам’ятки знайдені в 
могильнику?

Поховання коней, зброї, речей побутового 
характеру зв’язане з релігійними уявленнями 
скіфів. Вони вірили в загробне життя, яке вважали 
продовженням земного існування. В зв’язку з цим 
вони клали в могилу все необхідне для існування в 
“потойбічному світі”.

Щодо багатства речей поховання не однакові. 
Є могильники бідні, де поховані рядові воїни, є й 
дуже багаті поховання.

Дане поховання належить певно якомусь 
рядовому старійшині. Про це свідчить скелет коня 
і значна кількість речей. Бідняків ховали без меча 
з бідним озброєнням.

Могильник рядового воїна був розкопаний 
археологом Стефановичем ще до революції на полі 
с. Вечірок. В ньому знайдено лише бронзове зеркало 
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та кілька стріл (Це свідчення М. Вакуленка не 
зовсім відповідає дійсності: В. А. Степановичем 
1913 р. в ур. Густі Могили, поблизу с. Вечірок, в 
одному з курганів було виявлено жіноче поховання 
ІV–ІІІ ст. до н. е. Поряд з жінкою знайдено бронзове 
дзеркало та кілька намистин. Речі були передані 
на зберігання до Уманського відділу Київського 
Товариства охорони пам’яток старовини та 
мистецтва [3, арк. 1–2]).

Найбільш багаті могильники розкопані в 
Нижньому Придніпров’ї. Грецький історик 
свідчить, що тут ховали скіфських царів. Окремі 
з цих курганів досягають висоти 15–20 м і мають 
окружність 300–350 м. В них знайдено разом 
з останками царів скелети їх жінок, великої 
кількості коней (до 400 штук) а при конях рабів–
конюхів, багато золотих і срібних речей.

Про звичай вбивати жінок, рабів і коней 
згадують й грецькі та арабські історики.

Серед речей знайдених в могильнику бронзовий 
котьол висотою 30 см і діаметром 32 см.

В ньому високе тонке піддоння, напівсферичне 
тіло і невеличкі ручки вгорі. Котел наповнений 
кінськими кістками зверху яких останки дерев’яної 
кришки.

Я вважаю, що в котлі було м’ясо – конина, 
яким живились скіфи і яке поставлене для їжі 
померлому згідно їх релігійним віруванням про 
загробне життя.

Знайдена зброя типова скіфська. Вона 
свідчить про високий рівень розвитку в скіфів 
металообробного ремесла.

Скіфи жили на нашій території в ранній 
період залізного віку, коли бронзова і кам’яна зброя 
вже замінялась залізною.

Знайдені нами меч і списи з міцної сталі. Зброя 
кована. Меч добре зберіг свою форму, хоч сильно 
зіпсований іржою.

Разом з рукояткою він має довжину 65 см. 
Вкінці рукоятки набалдашник з зігнутої вгору 
дужки, від леза рукоятку відділяє метеликоподібна 
хрестовина для забезпечення руки від порізу.

Меч має дуже загострене вістря і тупі боки. 
Очевидно ним тільки кололи.

Дуже добре збереглися і 2 списи, а 1 з’їла іржа 
дуже.

Довжина списа 35 см., а разом з древком 2,5 м.
Стріли бронзові (2–3 см довжини) мають 

форму тригранних пірамідок з виступаючими по 
грань у пірамідок ребрами. Вони розміщені в двох 
дерев’яних колчанах (в 1-му – 129 штук; в 2-му – 52 
штуки). Більшість стріл не втратили форму, лише 
оксидувались. Колчани стрюхли повністю.

Обробка стріл, вази і мідних ручок свідчить 
про значний розвиток скіфського ливарного 
ремесла.

Викопані рештки дають змогу вивчити: побут 
скіфів, їх заняття. Наявність в даному могильнику 
скелета коня і кінських кісток в котлі наводить 
нас на думку, що скіфи які жили в VII–II ст. до 
н. е. на території Пирятинщини були скотарями 
і розводили головним чином коней, м’ясо яких 
служило для них основною їжею.

Підпис: М. Вакуленко” [2, арк. 1–2].
У цьому ж році речі з неправильно датованого 

в листі автором розкопок кургану були передані 
на постійне зберігання до Полтавського обласного 
краєзнавчого музею: ФПКМ, 1895 – 1911 [6, с. 79].

Влітку 2007 р. під час обстеження курганів 
та ряду поселень на території району, з метою 
укладання матеріалів до підготовки археологічної 
частини тому „Зводу пам’яток історії та культури” 
по області, пам’ятка оглядалася працівниками 
ЦДОПА Полтавської облдержадміністрації [1, 
с. 86–87]. ЇЇ стан задовільний. Задернований 
насип, пошкоджений розкопом, заріс деревами та 
чагарниками.
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У статті охарактеризовано прикраси із 
археологічних колекцій передскіфського та 
скіфського періодів із фондів НІКЗ «Чигирин» для 
більш предметного та об’єктивного дослідження 
археологічних пам’яток Середнього Подніпров’я.

Наукові фонди НІКЗ «Чигирин» налічують 
близько 25 тис. одиниць зберігання, у 
тому числі археологічні – близько 6 тис. 

експонатів, основу яких становлять археологічні 
колекції. 

Ко л е к ц і ї  а р х е о л о г і ч н и х  з н а х і д о к 
передскіфського та скіфського періодів у наукових 
фондах є одні з найбільших.

Розглянемо більш детально археологічний 
матеріал із Суботівського чорноліського городища 
(ХІІ – VІІІ ст.ст. до н.е., розкопки ІА НАНУ, 1994-
1995 рр. українсько-німецька експедиція під 
керівництвом В.І. Клочка та І. Мотзенбеккера ) та 
Мотронинського городища скіфського часу (VІІ 
– V ст. до н.е., розкопки ІА НАНУ, Скорий С.А., 
Бессонова С.С., 1988-2003 рр.). Проаналізувавши 
знахідки, систематизуємо археологічний матеріали 
для більш предметного та об’єктивного дослідження 
пам’яток.

У передскіфський період (кінець ІІ – початок 
І тисячоліття до н.е.) Чигиринщина була однією 
з найрозвиненіших територій Дніпровського 
Лісостепового Правобережжя. Тут, у пониззі 
Тясмина і на околицях міста Чигирина, зосереджені 
більшість городищ чорноліської культури, які 
утворюють ланцюжок від Чорного Лісу на 
Кіровоградщині до району м.Сміли [3, с. 77].

У племен чорноліської культури існував 
розвинутий, стійкий, чітко виражений набір 
прикрас особистого туалету. Серед них особливе 
місце займають бронзові масивні браслети, литі за 
восковою моделлю [2, с. 145].

У 1994-1995 рр. спільною експедицією 
Інституту археології НАН України та відділу 
євразійської археології Німецького археологічного 
інституту були проведені розкопки городища 
чорноліської культури поблизу с.Суботів 
Чигиринського р-ну Черкаської обл. Серед знахідок, 
що представлені в колекції, найцікавішими 

УДК 903. 25(477.46) ”638” Наталія Дерев’янко
 (м.Чигирин)

ПРИКРАСИ ІЗ АРХЕОЛОГІЧНИХ КОЛЕКЦІЙ ПЕРЕДСКІФСЬКОГО ТА 
СКІФСЬКОГО ПЕРІОДІВ ІЗ ФОНДІВ НІКЗ «ЧИГИРИН»

є бронзові браслети. Всі знайдені браслети 
«суботівського» типу – пластинчаті, різної ширини. 
У порівнянні із звичайними браслетами, вони 
у півтора рази більші, мають, найчастіше, не 
круглу, а овальну форму. Браслети цього типу були 
наручними і одягалися вище ліктя, притримуючи 
одяг [4, с. 377]. Кінці браслетів залишалися не 
запаяними. На одному кінці знаходиться короткий 
цвяхоподібний стержень, а на іншому – виступ у 
вигляді круглої гладенької бляшки із отвором, за 
допомогою якої закривається браслет. Пластина 
браслета у проміжках між бляхами прикрашена 
різноманітними, симетрично розташованими 
рельєфними орнаментами. Найчастіше на них 
зустрічається орнамент «біжучої спіралі», іншим 
орнаментом були поперечні рубчаті пояски, ряди 
кружків та крапок. Такі елементи орнаментації 
використовувались самостійно або в різних 
комбінація між собою [4, с. 378] (Рис. 1, 1, 2).

Знахідки чорноліських браслет ів  на 
Суботівському городищі цінні тим, що ми можемо 
ознайомитися з особливостями декоративного 
мистецтва передскіфського часу на Правобережжі, 
де велике значення мав спіральний та інший більш 
простий – рельєфний геометричний орнамент.

Існували і інші варіанти браслетів, литих за 
восковою моделлю. Були у користуванні пружинні 
браслети із дроту[2, с. 145].

Відомі шпильки із напівсферичною голівкою 
та бічною петелькою. Характерні бронзові трубчаті 
пронизки, біконічні пронизки, які були скручені із 
бронзового дроту[4, с 379]. Багато із цих прикрас 
виготовлялися на місці, про що свідчать залишки 
глиняних форм, знайдених на Суботівському 
городищі [2, с. 146].

Із початком скіфського періоду проходить 
зміна складу комплексу прикрас. Археологічні 
дослідження Мотронинського городища дали 
надзвичайно багатий матеріал щодо побуту, 
релігійних обрядів та творчої діяльності скіфів. 
За науковими висновками вчених – скіфологів 
(Скорий С.А., Бессонова С.С.) комплекс прикрас 
все таки продовжує традиції, започатковані в більш 
ранні епохи, зберігає архаїчні форми, зручний у 
використанні і не складний у виготовленні [1, с. 
150].
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Традиційні для чорноліської культури браслети 
до початку VІІ ст. до н.е. цілком зникли. Більшість 
знайдених браслетів у ранньоскіфських похованнях 
відносяться до типу найпростіших – із бронзового 
дроту та незамкненими кінцями. В деяких випадках 
кінці браслетів закінчуються «шишечками» ( Рис. 2, 
2-5). Такі браслети відомі в лісостепових пам’ятках 
скіфського періоду з VІ ст. до н.е. [2, с. 150].

Найпоширенішими прикрасами, які мала 
майже кожна жінка, були сережки. На території 
лісостепової Скіфії, в період архаїки поширились 
так звані цвяхоподібні сережки. Найбільш 
широкого розповсюдження такі сережки набули у 
Дніпровському Лісостеповому Правобережжі  (Рис. 
2, 3). Головні убори та пов’язки закріплюються 
шпильками із невеличкими цвяхоподібними 
«голівками» та насічками на стержні (Рис. 2, 
2). З’явився одяг, який застібався на грудях за 
допомогою великих залізних (рідше бронзових) 
шпильок [2, с. 154].

Було широко розповсюджене намисто із різних 
імпортних намистин, серед яких зустрічається 
південний сердолік, прибалтійський бурштин, 
морські черепашки, пастове та скляне намисто, 
різноманітне як за типами так і за кольоровою 
гамою. Найбільше намистин з орнаментом у 
вигляді смужок, «очок». Розповсюджені кольори 
– білий, синій, коричневий. Все це свідчить про 
розширення культурних зв’язків та розвиток 
торгівлі (Рис. 2, 1).

У кінці VІ ст. до н.е. з’являються перші золоті 
прикраси, виготовлені грецькими ювелірами. 
На протязі V ст. до н.е. і особливо ІV ст. до н.е. 
вони набувають найбільшого розповсюдження та 
витісняють прикраси із бронзи та заліза в VІ ст. до 
н.е. [2, с. 154]

Характеризуючи комплекси  прикрас 
Лісостепового Правобережжя передскіфського та 
скіфського часу можна зазначити, що у своїй основі 
вони зберігають традиційні форми, залишаючись 
автохтонним явищем.

Отже, на наш погляд, аналіз та систематизація 
археологічних колекцій НІКЗ «Чигирин» сприятиме 
більш предметному та об’єктивному дослідженню 
маловідомих сторінок історії Чигиринщини.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Бессонова С.С., Скорий А.С. Мотронинское 

городище скифской эпохи (по материалам раскопок 
1988-1996 г.г. – Киев-Краков, 2001. – С. 101.

2. Ильинская В.А. Раннескифские курганы 
бассейна р.Тясмина. – К.:Наукова думка, 1975. 
–  С .145-154.

3. Полтавець В.І. Археологічна колекція перед 
скіфського та скіфського часу у фондах заповідника 
«Чигирин» // Археологія – № 4. – 2003. – С. 77.

4. Тереножкин А.И. Предскифский период в 
Днепровском Лесостепном Правобережбережье. 
– Киев, 1958. – Диссертация. – С. 377-379.

Derev’yanco N. 
JEwELLERS IN THE COLLECTION OF AR-

CHAEOLOGICAL FINDS OF SCYTHIAN AND 
PRESCYTHIAN TIME IN THE ARCHIVES OF THE 
PRESERVE OF CHYGYRYN

The article is given the characteristic of Jewellers 
of archeologics collection of preScythian and Scythian 
times in the scientific archives of the National Histori-
cal and Cultural Preserve of Chygyryn.



197

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

іл. 2 (А-4254 КВ-10073)

іл.1 (А-4255 КВ-10074)

Рис. 1.
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іл. 3  (А-554  КВ-1245/15)

Рис. 2.

іл. 1 іл. 2

іл. 4 (А747 КВ 1245/211) іл. 5
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Наукова діяльність доктора історичних наук, 
професора, Заслуженого діяча науки, лауреата 
державної премії УРСР Олексія Івановича 
Тереножкіна відрізняється багатогранністю, 
широтою і глибиною досліджуваної проблематики, 
а також розмахом польової роботи, її географією. 
Виявлені ним археологічні пам’ятки різних періодів 
стали базою для подальших досліджень як самого 
Олексія Івановича, так і інших вчених-археологів. 
Серед таких об’єктів і давньослов’янські пам’ятки 
Чигиринського району.

Олексія Івановича Тереножкіна в  науковому 
середовищі більше  знають як видатного  
 скіфолога – фундатора Київської школи 

скіфознавства. Проте його внесок у вивчення 
давньослов’янських пам’яток Чигиринського 
району теж заслуговує на окрему розмову. 

Підсумовуючи результати досліджень О.І. 
Тереножкіна на Чигиринщині, можна з упевненістю 
сказати, що саме завдяки самовідданій праці 
цього видатного вченого було виявлено кілька 
пам’яток доби неоліту, міді-бронзи, цілу низку 
пам’яток чорноліської культури, досліджено 
пам’ятки скіфської епохи, слов’янські поселення, 
зафіксовано та обстежено ряд курганів. Його 
роботи стали базою для подальших археологічних 
досліджень.

Восени 1950 р. Олексій Іванович здійснив 
розвідку вздовж р. Тясмин від Ново-Георгієвська 
до Сміли, яка дала вражаючі результати. Над 
деякими виявленими в той час пам’ятками вчені 
працюють дотепер. Ось як про цю розвідку писав 
сам вчений в автобіографії: “Глубокой осенью 
1950 г. … я совершил двухнедельную разведку в 
своё отпускное время… Разведка была пешеходная 
по берегам р. Тясмин в Новогеоргиевском, 
Чигиринском и Смелянском районах Черкасской 
области” [1, с. 103]. Під час цієї розвідки серед 
різночасових пам’яток Олексій Іванович виявив і 
2 давньослов’янських поселення: одне поселення 
“полів поховань” і інше слов’янське VІІІ – ІХ ст. 

П о с е л е н н я  ч а с і в  “ п ол і в  п охо ва н ь ” 
черняхівського типу в долині р. Калинівка, 

УДК 902.1(477.46) ”652”  Ольга Брель
(м. Чигирин)

ВНЕСОК О.І. ТЕРЕНОЖКІНА У ДОСЛІДЖЕННЯ
ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПАМ’ЯТОК ЧИГИРИНЩИНИ

що впадає в р. Тясмин нижче с. Медведівка, 
займало велику площу по обох берегах річки. 
Збір на поверхні дав рядові фрагменти кераміки 
черняхівського типу [10, с. 82]. В щоденнику 
Олексій Іванович відмітив: “… по береговому 
склону в большом количестве встречаются 
мелкие обломки глиняной посуды типа “полей 
погребений”. Характерны серые донца сосудов 
с кольцевым поддоном, имеющие шероховато-
ноздреватую поверхность. Есть немного лощеных 
черных черепков. Встречаются обломки красных 
амфор” [6, с. 60]. Це поселення було обстежено 
Т.М. Нераденко у 1987 р. в ході підготовки “Зводу 
пам’яток історії і культури” по Черкаській області 
[4, с. 45].

Слов’янське поселення (VІІІ-ІХ ст.), виявлене 
у 1950 р., займає верхній кінець Великого острова, 
що знаходиться біля с. Суботів Чигиринського 
району. Тут по ріллі неширокою смугою (30-40 
м), протяжністю 750 м зустрічались у невеликій 
кількості фрагменти глиняного посуду, кістки 
тварин, купки обпалених гранітних каменів і 
глиняної обмазки від вогнищ. Поселення такого 
типу відомі, наприклад, поблизу Луки-Райківецької 
біля Бердичева і біля Львова [10, с. 82, 84]. Ця 
пам’ятка теж була обстежена Т.М. Нераденко у 
1987 р. Дослідниця відмітила, що не дивлячись на 
незначну кількість підйомного матеріалу, ймовірно, 
під ріллею збереглись і дотепер залишки поселення 
[4, с. 7, 8].

У 1951 і 1955 рр. на південно-західній частині 
Суботівського городища чорноліського часу було 
проведено розкопки. У звіті О.І. Тереножкін 
відмічав, що на всій досліджуваній площі 
розсіяно і дрібними скупченнями зустрічались 
культурні залишки зарубинецького часу, тобто 
рубежу нашої ери [9, с. 4]. Отже у верхньому 
горизонті шару знаходились залишки поселення 
давньослов’янського часу [2, с. 29]. А неподалік, 
в урочищах Березівка і Чапалівка, зафіксовано два 
могильники цього ж часу [2, с. 34]. У 1953 р. І.М. 
Самойловським на Суботівському могильнику були 
проведені невеликі розкопки [2, с. 29]. Дослідження 
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Суботівського поселення зарубинецького часу та 
могильників (в ур. Березівка та Чапалівка) дали 
цікавий археологічний матеріал, що допомагає 
в датуванні пам’ятки, а також свідчить про 
тісні зв’язки жителів Суботова з античним, 
пізньоскіфським та сарматським світом [2, с. 40].

У 1971 р. на території  Суботівського 
чорноліського городища працювала Скіфська 
середньодніпровська експедиція під керівництвом 
О.І.  Тереножкіна і  В.А. Іллінської.  Крім 
чорноліських знахідок, в порушеному оранкою 
шарі зустрічались фрагменти ліпної та амфорної 
кераміки, що відносяться до зарубинецького часу. 
Цікаво відмітити, що найчастішою знахідкою 
зарубинецького часу є уламки елліністичних амфор, 
у тому числі уламки косських двохствольних ручок. 
Кераміка місцевого виробництва зустрічається 
значно рідше. Такий матеріал рівномірно розсіяний 
у невеликій кількості на всіх ділянках розкопів VІІІ 
і ІХ [7, с. 31].

У зв’язку з планами побудування Кременчуцької 
ГЕС, в результаті чого мало бути затоплено значну 
територію долини Дніпра, багату стародавніми 
археологічними пам’ятками, постало завдання 
обстежити багато таких об’єктів. З цією метою 
Інститутом археології АН УРСР в 1956 р. було 
організовано, поряд з іншими дослідженнями в 
зоні будівництва Кременчуцької ГЕС, комплексну 
експедицію, яка провела дослідницькі роботи 
на ділянці правого берега Дніпра між містами 
Чигирин і Ново-Георгієвськ. Очолив експедицію 
О.І. Тереножкін. Роботи експедиції проводились 
кількома загонами і групами. Найбільш цікавими 
та порівняно добре збереженими пам’ятками, 
виявленими в долині р. Тясмин під час роботи 
цієї експедиції, були слов’янські поселення, що 
відносяться до часу, який передував утворенню 
давньоруської держави. Так, загоном під 
керівництвом є.В. Максимова, який працював 
біля с. Велика Андрусівка Ново-Георгієвського 
району, було виявлено сліди давньослов’янських 
поселень в урочищах Чаплин і Камінувате [3, с. 
24]. Ці поселення цікаві тим, що вони являються 
ланками низки багаточисельних поселень, що 
існували в VІ-VІІІ ст. н.е. на островах болотистої 
заплави Тясмина [3, с. 29].

Загоном є.Ф. Покровської були проведені 
розкопки на слов’янському поселенні біля с. 
Стецівка Чигиринського району і відкрито 9 
жител-землянок [8, с. 5]. Це ж поселення у 1957 
р. досліджувалося В.П. Петровим, а в 1958 р. – 
В.П. Петровим і Н.М. Кравченко. Обстеження 
місцевості біля с. Стецівка дозволило встановити 
наявність тут двох поселень. Одне з них, поселення 
третьої чверті І тисячоліття, було виявлене на 

північ від села, на останці в заплаві Тясмина; інше 
– черняхівського часу – виявлене на протилежній 
стороні села [5, с. 210]. Дослідження біля Стецівки 
дали змогу твердити, що ці поселення являють 
собою проміжну ланку розвитку в період між 
черняхівським часом і добою Київської Русі [5, 
с. 233]. 

Групою Д.Т. Березовця у 1956 р. було проведено 
поглиблену розвідку з розкопками на слов’янських 
поселеннях поблизу с. Пеньківка в урочищах 
Молочарня, Луг і Макарів острів і з’ясовано, що 
всі вони відносяться приблизно до VІ-початку ІХ 
ст. н. е. [8, с. 5].

Археолог ічні  роботи на  будівництві 
Кременчуцької ГЕС, виконані комплексною 
експедицією Інституту археології у 1956 р., 
носили характер поглибленої розвідки. У їх світлі 
почало складатись уявлення  про склад і основні 
особливості стародавніх пам’яток на території 
дніпровського Правобережжя між Чигирином і 
Ново-Георгієвськом, що на той час була майже 
зовсім не вивченою у археологічному відношенні. 
Одним із найважливіших результатів експедиції 
стало відкриття раніше невідомого в науці 
великого району давньослов’янських поселень, 
що передували по часу утворенню Київської 
держави. Дослідження поселень біля с. Пеньківка 
дозволило виділити культуру, яка отримала назву 
пеньківської. Пам’ятки цієї культури вивчаються і 
до сьогоднішнього дня.

Діяльність О.І. Тереножкіна була багатогранною. 
Перелік досліджених ним старожитностей досить 
значний (при цьому, як правило, він виступав 
новатором). Однією з безсумнівних переваг 
О.І.Тереножкіна було те, що він не тільки багато 
знав і умів, але й володів здібністю передавати 
накопичені знання учням. І по минувшині більше 
ніж чверті століття після смерті професора 
Тереножкіна його учні (і вже учні його учнів) 
продовжують розробляти проблематику археології 
раннього залізного віку, в основному в рамках тих 
наукових орієнтирів, які об’єктивно і прозорливо 
намітив на майбутнє цей видатний вчений ХХ ст.
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Brel O. 
IMPORTANT PART OF A.I.TERENOGKIN 

IN THE INVESTIGATUON OF OLD-SLAVONIC 
ARCHAEOLOGICAL MONUMENT SITES OF 
CHYHYRYN DISTRICT

Scientific work of Doctor of history sciences, 
Professor, Meritorious scientist, Prize winner of state 
premium of Ukraine SSR Aleksey Ivanovich Terenogkin 
differ from many-sided, wideness and depth inves-
tigation problems; and also of swing fieldwork, it 
geography. A.I. Terenogkin disclosed the archeologi-
cal monument sites what stand foundation for future 
investigation both from Aleksey Ivanovich and another 
scientists-archaeologist. In that number Old-Slavonic 
archaeological monument sites of Chyhyryn district, 
what fixed or inquired Aleksey Ivanovich.
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У публікації до наукового обігу вводяться нові 
дані про археологічні пам’ятки доби раннього 
заліза на території Пирятинського району 
Полтавської області, та історію їх вивчення. 
Джерелами їх є щоденники, записи та листи 
археологів і краєзнавців, причетних до відкриття 
цих комплексів в мікрорегіоні.

Матеріальна культура і поховальний обряд 
автохтонного населення Посулля на 
 п оч ат ку  з а л і з н о го  в і ку  зд а в н а 

привертають увагу дослідників.
Щоправда, певний час інтерес до скіфських 

старожитностей задовольнявся в основному 
шляхом розкопок курганів.

В.А. Іллінська зазначала, що тільки в 
дореволюційний час на р. Сулі було розкопано 
понад 400 скіфських курганів [8, c. 52]. Однак 
недосконалість тодішньої польової методики, 
ігнорування вивчення архітектури насипу, 
відсутність графічної фіксації, неточність 
креслень та замальовок, не дають можливості 
використовувати матеріали розкопаних могил як 
повноцінне археологічне джерело. Більше того, – 
щоденники, що велися під час подібних студій, як 
правило, втрачені, або й зовсім не відомі.

Подібна ситуація склалася і з пам’ятками 
скіфської доби в середній течії р. Удаю – в межах 
Пирятинського району Полтавської області.

Виявлені тут на протязі майже 100 років 
артефакти, згадувалися лише інколи, як-то бронзові 
„наконечники-пірамідки” з с. Повстина, нібито 
передані до музею К. М. Скаржинської, скіфська 
колекція якого перевищувала 200 од. зібрання [26, 
c. 177], тогочасним головою Пирятинської земської 
управи А. А. Маркевичем [26, c. 286]. Часто ж, 
пам’ятки замовчувалися, а то і просто знищувалися.

Винятком став тільки курган V ст. до н. е. 
поблизу с. Крячківка (правий берег р. Перевод, 
– ліва притока р. Удаю), матеріали якого зараз 
експонуються в Полтавському обласному історико-
краєзнавчому музеї. На початку 60-х рр. минулого 
століття курган цей був єдиним в лісостеповому 
Лівобережжі, який містив поховання з конем [8, 
c. 63].

Дослідженням скіфських старожитностей в 
Пирятинському повіті почали займатися, ймовірно, 
ще наприкінці ХІХ ст. археологи-аматори І. П. 
Закревський та О. В. Стороженко, які підтримували 
доволі тісні зв’язки з дослідниками Київської 
історико-археологічної школи В. Б. Антоновича 
(1830 – 1909).

І. П. Закревський був одним з небагатьох 
авторів „Археологической  Летописи Южной 
России” (1897 – 1905) – часопису, що редагував 
М. Т. Біляшівський (1867 – 1926). [11, с. 42–45].

О. В. Стороженко був особисто знайомий з В. 
Б. Антоновичем, позаяк той в 1889 р. проводив 
розкопки кургану ямного часу – „Куценкової 
могили” – поблизу с. Великої Кручі, родового гнізда 
Стороженків.

На початку ХХ ст. цим великокручанським 
поміщиком було розкопано кілька курганів за 1,5–2 
км від села, під якими були виявлені „поховання 
людей та кістяки коней, бронзові котли, бронзові 
наконечники стріл, велика кількість кісток якихось 
інших тварин” [1, с. 28].

У 1913 р.і було проведено розкопки одного із 
скіфських курганів біля с. Вечірок уродженцем села 
В. А. Стефановичем.

Під насипом кургану, який входив до групи 
„Густі могили”, він виявив досить рідкісне для 
регіону жіноче скіфське поховання:

„ „Густі” могили (їх 4 чи 5), в 1913 році мною 
одна була розкопана, було найдено скіфське 
поховання – жінки III-IV ст. до н. е. (так в 
оригіналі), там знайдено зеркало і намисто 
(декілька намистин)” [13, арк. 2 ].

Довгий час після революції, в силу зрозумілих 
причин, пам’ятки раннього залізного віку над 
р. Удаєм не вивчалися. Хоча грабувати їх не 
переставали.

У післявоєнні роки, коли археологія в СРСР 
переживала піднесення, інтерес до них знову 
посилився: в 50-х роках на Пирятинщині працювала 
експедиція є. В. Махно, яка змінила тут Посульську 
експедицію Ф. Б. Копилова (1945 – 1946) [10, С. 
246–253].

Намагаючись виявити черняхівський 
могильник поблизу села Білоцерківці, де ще в 1912 
р. його жителем – Г. М. Міхурою – було виявлене 
типове для культури поховання [25, с. 54; 22, с. 78], 

УДК 902.1:903(477.53) ”6383”  Ігор Головко
(м. Пирятин)

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИЯВЛЕННЯ ПАМ’ЯТОК 
СКІФСЬКОГО ЧАСУ В СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЇ р. УДАЮ (БАСЕЙН р. СУЛИ)
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але так його і не знайшовши, є. В. Махно провела 
тут досить непогану розвідку, обстеживши чималу 
територію вздовж р. Удаю та його приток Многи 
і Переводу. Зокрема, було виявлено черняхівське 
селище біля села Замостище [15, с. 39] та, вочевидь, 
розкопано кілька скіфських курганів поблизу с. 
Білоцерківців. У 1999 р. на місці табору експедиції 
автором було зібрано кілька фрагментів вінець 
типового для Лісостепової Скіфії ліпного посуду 
з наліпними валиками та защіпками. На жаль, 
матеріали цих пам’яток сама дослідниця так і не 
опублікувала.

У 1953 р., під час будівництва овочесушильного 
заводу в м. Пирятині, на високому правому березі 
р. Удаю було пошкоджено ще один комплекс. Через 
центр кургану прокопали рів, шириною 3,5 м та 
довжиною 12 м. В центрі його, на глибині 5–6 м 
від вершини, було виявлено перекриття з дерева, 
під яким знаходився кістяк чоловіка. На цьому 
місці будівельники звели кузню та консервний 
цех. Звісно про дослідження кургану не стояло 
навіть питання, а його вміст (зброя, посуд, тощо) 
залишилися похованими під незначним шаром 
землі. Поряд зі знищеним курганом височів і його 
близнюк, але він теж не зберігся. Кілька скіфських 
стріл, підібраних на місці будівництва, деякий час 
зберігалися у очевидця „розкопок” – Ф. К. Божка, 
якому зрештою ми і завдячуємо цією згадкою [2, 
с. 16].

1957 р. вчитель Крячківської восьмирічної 
школи М. В. Вакуленко розкопав, згаданий вже, 
курган „Лисакова могила”, знахідки з якого були 
опубліковані Галиною Олексіївною Сидоренко [21, 
с. 191]. В 1959 р. речі з кургану були передані на 
постійне зберігання до Полтавського обласного 
історико-краєзнавчого музею.

Перше поселення раннього залізного віку в 
Пирятинському районі було виявлено на початку 
1980-х років Ю. Ю. Моргуновим під час розкопок 
на посаді літописного Полкостеня [19, с. 86–87].

Виданий у 1982 р. „Довідник з археології 
України. Полтавська область” вже вміщував 
відомості про окремі археологічні знахідки та 
пам’ятки скіфської доби, виявлені в 14 населених 
пунктах району чи поблизу них. [22, с. 78–80].

У серпні–листопаді 1988 р., з метою збору 
матеріалів для укладення археологічної частини 
„Зводу пам’яток історії та культури” по Полтавській 
області ,  західна частина Пирятинського 
району (правий берег р. Удай) була обстежена 
археологічним загоном Полтавського краєзнавчого 
музею під керівництвом І. С. Мельникової, якою 
було картографовано 190 курганів: 43 – в групах та 
37 окремих насипів [16, с. 39–57; 18, с. 136–137].

112 курганів та 1 майдан було картографовано 
І. С. Мельниковою та О. М. Ткаченком на території 
району в 1989 р. Тобто всього в 1988–1989 рр. 
– 1 майдан і 302 кургани: 61 курганна група та 
70 окремих насипів [17, с. 34–89]. Звісно лише 
невелика їх частина була зведена, чи добудована, 
в ранньому залізному віці.

Археологічні розвідки, ініційовані автором в 
1996 – 2002 рр., ввели до наукового обігу дві нові 
пам’ятки епохи раннього заліза в середній течії р. 
Удаю: поселення в с. Білоцерківцях та курганний 
некрополь в с. Каплинцях. [3, с. 1–170].

24 – 30 червня 2002 р. співробітниками 
Полтавського краєзнавчого музею: завідуючою 
відділом археології Л. М. Луговою, ст. науковим 
співробітником відділу археологі ї  І .  С. 
Мельниковою, мол. науковим співробітником 
відділу археології Р. С. Луговим, завідуючим 
сектором відділу фондів О. М. Ткаченком, к. і. 
н., завідуючим відділом комп’ютеризації І. М. 
Гавриленком, ст. науковим співробітником відділу 
історії XIV – початку ХХ ст. О. В. Коваленко, – 
було проведено дослідження у північно-західній 
частині району – в околицях сіл Березова Рудка 
та Вечірки. Роботи проводилися за ініціативи та 
безпосередньої участі вчительки місцевої середньої 
школи В. І. Горбатенко, підйомний матеріал 
якої, зібраний на берегах Березоворудського 
водосховища, засвідчив наявність поблизу згаданих 
сіл значної групи різночасових пам’яток: від 
неоліту до пізньосередньовічного часу. У результаті 
проведених робіт було оглянуто кілька відомих 
археологічних комплексів, виявлено ряд нових 
об’єктів та зібрано 248 од..знахідок [14, с. 14–33].

У червні – вересні 2007 р. Пирятинський 
загін Охоронної археологічної експедиції 
Центру охорони та досліджень пам’яток 
археології управління культури Полтавської 
облдержадміністрації здійснив суцільні розвідки 
на території Пирятинського району Полтавської 
обл., провівши обстеження курганів та ряду 
поселень. Всього обстежено 197 пам’яток, описано 
та картографовано 17 раніше не відомих об’єктів, 
4 з яких відносяться до скіфського часу: городище 
з курганним могильником поблизу села Харківці, 
2 курганних могильники біля села Замостище [6, 
с. 67].

В 2008 р. загоном було обстежено більшу 
частину Великокручанської сільської ради 
Пирятинського району Полтавської області для 
з’ясування перспектив включення місцевих 
археологічних пам’яток до туристичних маршрутів. 
У ході робіт виявлено ряд різночасових пам’яток: 
IV тис. до н. е. – ХVІІІ ст., серед яких і селище 
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пізньоскіфського часу в селі Мала Круча [7, с. 
94–108].

Влітку 2009 р. виявлено раніше невідомі селища 
поблизу м. Пирятина та сс. Білоцерківець, Високого, 
Кротів (Пирятинський район Полтавської області), 
х-ра Козин (Прилуцький район Чернігівської 
області), а також городище поблизу с. Каплинців 
(Пирятинський район Полтавської області).

То ж сьогодні на карту старожитностей 
скіфського часу в середній течії р. Удаю (без 
якої видається не можливим осмислення 
адміністративно-територіального устрою земель, 
зайнятих посульською групою племен [9, с 62]) 
можуть бути нанесені наступні об’єкти (Рис.1):

1) Городища:
Каплинці, с., Каплинцівська с / р (лівий берег 

р. Удай, басейн р. Сули):
За 1 км на захід від північної околиці села, в 

ур. Гай, на піщаному мисі лівого берегу р. Удай. В 
лісі. Розмір – бл. 4,3 га; в плані має трапецієподібну 
форму. Вали укріплень простежуються з трьох 
сторін. Західна (неукріплена) та найменш укріплена, 
північна, сторони городища обернені до річки. 
Висота валів: південних – 1,5–2,5 м, східних – 1–1,5 
м, північних – 0,5–2 м; ширина – 5–30 м. Рів не 
простежується. Вал розірваний з усіх трьох сторін: 
південна його частина має два проходи, східна та 
північна – по одному. Ширина південних – 24 м та 
7 м, східного – 40 м, північного – 50 м. Східний 
прохід ділиться надвоє допоміжним насипом з 
західної сторони, протяжність якого з півночі на 
південь становить 80 м, ширина бл. 10 м, висота – 
0,5–1 м. До внутрішньої сторони південного валу 
добудовано курган висотою 1,5 м та діаметром 
бл. 18 м. Поряд з городищем знайдено фрагменти 
ліпного посуду V ст. до н. е. (рис. 2).

Харківці, с., Харківецька с / р (лівий берег р. 
Удай, басейн р. Сули):

За 2 км на захід від села та за 0,1 км на 
північний схід від колишнього Харківецького 
хутора, в ур. Смикова Левада, на острові р. Удай. В 
лісі. Розмір – бл. 6 га; в плані має трапецієподібну 
форму. Вали укріплень простежуються з трьох 
сторін. Північна, неукріплена сторона городища,  
виходить на високий лівий берег р. Удай. Висота 
валів – 1,5–2 м, ширина – бл. 2 м. За валами 
проходить рів. Його ширина – 2 м, глибина – 1–1,5 
м. Розриви валів простежуються з усіх трьох 
укріплених сторін: на заході – 2, на півдні – 2, на 
сході – 1. Ширина більшості розривів – 10–12 м, 
один із західних має ширину 30 м. Рів біля східного 
розриву, на відміну від інших, не засипаний. В 
північній частині майданчику простежено залишки 
трьох рівчаків, можливо грабіжницьких траншей. 
На городищі зібрано фрагменти ліпного посуду, 

біконічне глиняне пряслице, та бронзові вироби: 
орнаментовану пряжку з залізним кованим язичком 
та амулет-підвіску скіфського часу: V–IV ст. до н. 
е. [6, с. 67–73].

2) Селища:
Білоцерківці, с., Білоцерківська с / р (лівий 

берег р. Многа, права притока р Удай, басейн р. 
Сули):

На північній околиці села, на схилі другої 
високої надзаплавної тераси. Висота над заплавою 
річки 40 м. Площа – близько 0,7 га. На півночі 
обмежене піщаним кар’єром, на сході – рівчаком та 
лісосмугою, на заході – садом, на півдні – садибами 
селян. Північна частина пам’ятки знаходиться 
на підвищенні, південна – полога. На поверхні 
знайдено фрагменти ліпного посуду VI–Vст. до н. 
е. [3, с. 70].

Білоцерківці, с., Білоцерківська с / р (правий 
берег р. Многа, права притока р Удай, басейн р. 
Сули):

На північний захід від села та за 400 м на 
південний захід від х. Мудрого (Дащенківська 
сільська рада Варвинського району Чернігівської 
області); на мису, утвореному річкою Многа та її 
безіменною правою притокою. Площа – бл. 6 га. 
На поверхні знайдено фрагменти ліпного посуду 
VI–Vст. до н. е.

Високе, с., Пирятинська м / р (лівий берег р 
Удай, басейн р. Сули):

За 1,5 км на південь від південної околиці 
села, в ур. Бурчак. На півночі обмежене ґрунтовою 
дорогою, що веде з села в заповідне лісове урочище 
„Куквин”, на півдні, заході та сході – заплавою р. 
Удаю. Площа – близько 1 га. На поверхні зібрано 
фрагменти ліпного посуду VI–ІVст. до н. е. та 
сферичної форми пряслице (рис.3).

Мала Круча, с., Великокручанська с / р (острів, 
утворений рр. Удай та Соболиця – басейн р. Сули):

На південній околиці села: в низинній частині 
острова, на присадибних ділянках. Розміри 120 х 60 
м. Підйомний матеріал: фрагменти кераміки ІІІ–І 
ст. до н. е. та V–VII ст. н. е. [7, с. 95–96].

Козин, х., Білошапська с / р (правий берег р. 
Перевод, права притока р. Удай, басейн р. Сули):

На південно-східній околиці хутора. На 
високому корінному березі. Площа – 0,6 га. 
Підйомний матеріал: фрагменти ліпного посуду 
ІV–ІІІ ст. до н. е. та біконічне пряслице.

Кроти, с., Давидівська с / р (правий берег р. 
Удай, басейн р. Сули):

На південній околиці села. Витягнуте з півночі 
на південь вздовж заплави. З заходу обмежене 
польовою дорогою сс. Кроти – Гурбинці. Розміри 
800 х 60 м. Підйомний матеріал: фрагмент 



205

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

зернотерки та фрагменти ліпного посуду V–ІV ст. 
до н. е.

Пирятин, м., Пирятинська м / р (правий берег 
р. Удай, басейн р. Сули):

За 0,5 км на південь від острова Масальський, 
на підвищенні в заплаві р. Удаю. З південного 
заходу на північний схід перерізане автодорогою 
Київ – Суми. Площа – бл. 5 га. На селищі виявлено 
фрагменти ліпного посуду VI–ІVст. до н. е.

Повстин, с., Великокручанська с / р (правий 
берег р. Удай, басейн р. Сули):

За 3 км на північний схід від села, в ур. Бурти, 
на краю другої надзаплавної тераси правого берегу 
р. Удай. Площа – бл. 8 га. На селищі виявлено 
курильницю [4, с. 61] та фр-ти ліпного посуду 
VI–ІІІ ст. до н. е.

3) Кургани та курганні некрополі:
Вечірки, с., Березоворудська с / р (лівий берег 

р. Перевод, права притока р. Удай, басейн р. Сули):
Група курганів – „Густі могили”.
За 2,6 км на схід від села, обабіч дороги сс. 

Вечірки – Давидівка. Складається з трьох насипів, 
діаметром – 10–20 м та висотою – 0,3–0,7 м, 
розташованих ланцюжком з півночі на південь. 
Насипи розорюються. В 1913 один з курганів був 
розкопаний В. А. Стефановичем. Під насипом 
виявлено жіноче поховання ІV–ІІІ ст. до н. е. Поряд 
з кістяком знайдено бронзове дзеркало та кілька 
намистин. Речі були передані на зберігання до 
Уманського відділу Київського Товариства охорони 
пам’яток старовини та мистецтва [13, арк. 1–2].

Замостище, с., Пирятинська м / р (правий берег 
р. Удай, басейн р. Сули):

Курганний могильник 1.
За 2 км на північний схід від села, на мисі 

правого берегу р. Удай, утвореного: на сході – 
руслом р. Удаю, а на  півночі та заході – його 
заболоченою заплавою. В лісі. Складається з 17 
насипів, витягнутих вздовж мису з півночі на 
південь більш як на 0,4 км, обабіч лісової стежки. 
Їх висота 0,3–3 м, діаметр – 10–30 м. Центральним 
у групі є курган в північно-східній частині мису 
висотою 3 м та діаметром 30. м Зі сходу його насип 
пошкоджено під час відбору землі. На південь 
від нього розташований курган висотою 2,5 м та 
діаметром 25 м. На вершині кургану є грабіжницька 
яма. ЇЇ діаметр – 10 м, біля вершини, та 4 м біля 
основи насипу. Глибина ями – 2, 5 м. Пошкодження 
мають також насипи курганів за 30 м на південний 
схід та 20 м на схід від нього, висотою 0,5–0,7 м 
та діаметром 10 м. Найбільша кількість курганів 
розташована в північно-західній частині мису – 8 
насипів, компактно розташованих на відстані 10–20 
м один від одного. На всіх курганах ростуть дерева 

та чагарники. Поряд з пошкодженими насипами 
зібрано кілька фрагментів ліпного посуду пізнього 
бронзового віку та скіфського часу: VIII–V ст. до 
н. е. [6, с.70-73].

Курганний могильник 2.
За 2 км на північний захід від села та за 0,5 км 

на захід від будівельного майданчика санаторію 
“Удай”, ліворуч автодороги сс. Калиновий Міст 
– Замостище, на мисі, утвореному р. Удаєм та 
його правою притокою – р. Переводом. В лісі. 
Складається з 77 насипів. Їх висота 0,3–2 м, 
діаметр – 10–20 м. Кілька курганів пошкоджено 
скарбошукачами. Площа могильника – бл. 5 га. 
Його територія витягнута з півночі на південь. З 
заходу на схід її перерізає протипожежний рівчак. 
На всіх курганах ростуть дерева та чагарники. 
Поряд з пошкодженими насипами зібрано кілька 
фрагментів ліпного посуду пізнього бронзового 
віку і скіфського часу, а також – орнаментоване 
біконічне глиняне прясельце [6, с.70-73].

Каплинці, с., Каплинцівська с / р (лівий берег 
р. Удай, басейн р. Сули):

Курганний могильник.
На північно-західній околиці села, за 0,6 км 

на схід від городища. Витягнутий з півночі на 
південь. Займає площу близько 4 га; в сосновому 
лісі. З заходу та півдня територія могильника 
обмежена заболоченою заплавою, на півночі межує 
з сільським кладовищем, від якого його відділяє яр. 
На сході межею є автодорога сс. Каплинці – Усівка. 
Складається з 100 насипів. Центральним у групі є 
курган висотою 6 м та діаметром 60 м – „Метельська 
могила”. З півночі його насип пошкоджено під час 
відбору піску. На вершині невелика грабіжницька 
яма. Інші насипи мають висоту від 0,5 м до 4м та 
діаметри від 10 до 45 м. Більшість з них компактно 
розташовані поряд з центральним курганом, інші 
утворюють компактні групи на південній, північній 
та північно-східній частинах некрополю, в кожному 
разі навколо насипів не менших за 2 м висотою та 
діаметром 20–45 м. Більш ніж 40 насипів мають 
сліди пошкоджень.

У 2002 р. розкопано 3 пошкоджених кургани: 
2 – поряд з „Метельською могилою” та 1 з північно-
західної групи. В двох з них виявлені попелища. 
В насипах знайдено фрагменти ліпного посуду 
пізнього бронзового віку та скіфського часу: VIII–V 
ст. до н. е. [3, с. 91].

Крячківка, с., Березоворудська с / р (правий 
берег р. Перевод, права притока р. Удай, басейн 
р. Сули):

Курган – „Лисакова могила”.
На східній околиці села, біля лісосмуги, 

ліворуч від ґрунтової дороги сс. Крячківка – 
Першотравневе. Розкопаний в 1957 р. вчителем 
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Крячківської школи М. Вакуленком. Висота 
кургану – 3,3 м, діаметр – 26 м. Задернований. 
Насип заріс деревами та чагарниками. В центрі 
кургану – сліди розкопок. На глибині 5,3 м від 
вершини могили і на 2 м від її підошви виявлено 
поховання воїна з конем. Небіжчик був похований 
в східній частині ями головою на захід. На стегнах 
було знайдено меч, з лівого боку – 2 сагайдаки зі 
стрілами, в одному – 129 шт., в іншому – 52 шт. З 
правого боку – 3 списи із дерев’яними держаками, 
що лежали вістрями – на захід. Довжина кожного 
вістря – 35 см. Біля голови – залишки бронзової 
фігурки воїна. Довжина ями 4,5 м (з заходу на 
схід), ширина 2 м (з півночі на південь). Її стіни 
біли облицьовані деревом [12, арк. 1–2].

Східна, менша, частина могили з останками 
воїна була відгороджена деревом від західної, де 
зберігались скелет коня і супроводжуючі речі. 
Кінь, похований в західній частині ями, був 
зорієнтований головою на південь. Ближче до 
небіжчика стояв бронзовий казан висотою 30 см і 
діаметром 32 см, – заповнений кінськими кістками. 
Він був закритий дерев’яною покришкою.

Повстин, с., Великокручанська с / р (правий 
берег р. Удай, басейн р. Сули):

Група курганів.
Між сс. Карпилівка та Повстин, за 0,5 км на 

південь від селища. В групу входить 7 курганів, 3 
з яких  розташовані компактно поряд: поли двох із 
них дотичні, а ще 3 – на одній лінії з заходу на схід, 
і віддалені один від одного відповідно на 0,5 та 2 м. 
Найзахідніший курган має висоту 0,4 м і діаметр – 
15 м. Решта насипів досягають 0,1-0,3 м в висоту, 
та 13–20 м в діаметрі. Всі насипи розорюються. 
На розораній поверхні курганів зібрано матеріали 
скіфського часу: фрагменти стінки та денця ліпного 
горщика жовто-сірого кольору; фрагмент стінки 
червоноглиняної амфори [7, с.107–108].

Харківці, с., Харківецька с / р (лівий берег р. 
Удай, басейн р. Сули):

Курганний могильник.
Займає північну та центральну частину 

городища. Розміри – 200 х 200 м. Складається з 32 
насипів, висотою 0,5–2 м та діаметром – 7–30 м. 
Центральним у групі є курган в північно-східній 
частині мису, висотою 2 м та діаметром 30 м. 
Другий за величиною курган знаходиться за 50 м 
на південь від нього. Його висота – 1,8 м, діаметр 
– 25 м. Найбільша кількість курганів розташована 
в південно-східній частині майданчику – 21. 
Вони компактно розташовані на відстані 10–40 м 
один від одного. На всіх курганах ростуть дерева 
та чагарники. Частина насипів пошкоджена 
грабіжницькими ямами. Кілька з них стали для 
селян місцями для відбору землі [6, с 72].

Все ще залишається під сумнівом культурна 
атрибуція: курганів „Тригубова могила” і „Золота 
могила” біля с. Вечірок [13, арк. 1]; могили, 
розташованої за 200 м від с. Крячківка, ліворуч 
дороги с. Березова Рудка – м. Пирятин, де „ще до 
війни, під час встановлення тригонометричного 
пункту, було знайдено золоте кільце” [20, с. 
41]; п’ятиметрового кургану, виявленого в лісі 
поблизу с. Високого [5, с. 69]; „Яцькової могили” 
в центрі с. Яцин [5, с. 107]; ряду курганних груп, 
розташованих поблизу сіл: Білоцерківці, Велика 
Круча, Усівка [5, с. 1–300]. Проте дослідження 
цих комплексів, розташованих поряд з відомими 
на сьогодні поселеннями, в перспективі може не 
тільки поповнити наведений вище список пам’яток 
скіфської доби, розташованих в середній течії р. 
Удаю, а й з’ясувати нові подробиці поховального 
обряду „скіфів-орачів” [24, с. 87–93] – корінного 
населення Лісостепового Лівобережжя кінця І 
тисячоліття до н. е.

Нагальною потребою є і пошук, вочевидь, 
найбільш характерних для нього поховальних 
пам’яток – ґрунтових могильників [23, с. 1–195]. 
Вже й тепер їх відкриття поряд з поселеннями біля 
села Кроти та хутора Козин можна передбачити. 
На південь від першого поселення та на схід від 
іншого (на протилежному березі р. Переводу) вони 
систематично руйнуються щорічною оранкою, про 
що красномовно свідчать, підняті тут плугом на 
поверхню, людські кістки. Очевидним є відкриття 
подібних комплексів і поряд з іншими поселеннями 
в регіоні.
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Golovko I. 
HISTORY OF RESEARCHES AND PROSPECT 

OF THE OF REVEALING OF THE COMPLEXES 
OF SCYTHIAN TIMES IN THE MIDDLE LOwER 
OF UDAY RIVER (SULA’S BASIN)

The article introduces into scientific circulation 
the new materials about archaeological complexes 
of Early Iron Age on the Piryatin district’s territory 
of Poltava region and the new facts about history of 
research them. The sources of this materials and facts 
are diaries, notes and letters of investigators of these 
objects in area.
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Рис. 1. Карта-схема розташування пам’яток скіфського часу в середній течії р. 
Удаю: 1–2 – Білоцерківці, 3 – Високе, 4 – Вечірки, 5 – Замостище, 6 – Каплинці, 7 – 
Козин; 8 – Кроти, 9 – Крячківка, 10 – Мала Круча, 11 – Пирятин, 12 – Повстин, 13 – 
Харківці; а – городища, б – селища, в – розкопані кургани, г – курганні могильники.
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Рис. 2. План городища біля с. Каплинців.
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Рис. 3. Високе, с., Пирятинська м / р. Кераміка. Підйомний матеріал.
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Стаття присвячена результатам вивчення 
наукової спадщини відомого українського археолога, 
антрополога, етнографа Хведора Вовка, який був 
засновником вітчизняного палеолітознавства. 
Вивчення енеолітичної трипільської культури 
було другим об’єктом його наукових інтересів. 
Археологічні дослідження займають вагоме місце 
у науковій спадщині вченого.

Хведір Кіндратович Вовк вписав славну 
 сторінку в історію української антропології, 
 етнології, музейництва та археології. Вовк 

був не тільки вченим з європейським іменем, який 
отримав ще прижиттєве визнання, він був один 
з “наших національних подвижників, що крок 
за кроком, факт за фактом, цеглина за цеглиною 
складали міцні підвалини української національної 
свідомості” [13, с. 143].

Перші наукові спроби Хведір Вовк зробив 
в галузі хімії та ботаніки, йому пророкували 
кар’єру вченого – природознавця, але своє життя 
він присвятив дослідженню українського народу, 
питанням про походження та історію культури 
людства. Науковий доробок вченого в галузі 
антропології та етнографії збагатив вітчизняну 
науку, його праці стали своєрідними енциклопедіями 
з українознавства. Не менш вагомий археологічний 
доробок Хведора Кіндратовича Вовка.

Науковий інтерес до археології у Хв. Вовка 
сформувався значно пізніше, ніж до народознавчих 
студій. Він, як людина з надзвичайно допитливою 
вдачею, поступово розшукував першопричини та 
еволюційний зв’язок питань, що його цікавили. 
Спочатку дослідник вивчав те, чого був сам 
свідком, а саме цікавився народним побутом, потім 
одночасно працював над виявленням походження 
та расових ознак і тільки тоді разом з попередніми 
питаннями захопився давнішими часами [9, с. 6]. 
Перша наукова праця Хв. Вовка з археології вийшла 
друком у 1894 р. і була присвячена огляду роботи 
Археологічного з’їзду у Вільні [16, с. 71 – 74]. 
Проте перше його знайомство з найдавнішими 
періодами археології та четвертинною геологією і 
палеонтологією відбулося ще за 20 років, а саме під 
час роботи III Археологічного з’їзду, в Києві 1874 

929: 903(477)”631/636” Тетяна Радієвська
(м. Київ)

ХВЕДІР ВОВК. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ

року. Тоді як член оргкомітету Хв. Вовк виконував 
різні обов’язки і мав нагоду познайомитись із 
зарубіжними та вітчизняними вченими, зокрема з 
К. Феофілактовим, який брав участь у дослідженні 
Гінців – першої дослідженої палеолітичної 
пам’ятки в Україні [14, с. 113 – 114]. 

Під час еміграції Хв. Вовк мав можливість 
вивчати археологічні колекції  провідних 
західноєвропейських музеїв Праги, Відня, Цюриха, 
Риму. Особливо плідним вивчення археології було 
в Парижі, де наприкінці XIX ст. сформувалась 
провідна школа палеолітознавства. Як студент 
Сорбонни Хведір Вовк слухає лекції таких 
видатних вчених як Л.Манувріє, П.Тропінар, є.Амі, 
знайомиться з колекціями Museum d’History Na-
turelle, Musee de Trokadero, згодом редагує статті 
в часописах “Bulletin de la Societe d’Antropologie 
de Paris” та “Anthropologie”.Особливий вплив на 
формування світогляду вченого мали його особисті 
зв’язки з класиком європейської палеолітичної 
школи – Габріелем де Мортільє [15, с. 217 – 220].

Найбільш вагомим у царині археології був 
доробок вченого в галузі палеолітознавства. 
Хведір Вовк пройшов шлях від популяризації 
археологічних досліджень до наукового осмислення 
та теоретичного узагальнення тогочасних знань 
про палеолітичні пам’ятки Східної європи. 
Саме він перший ввів у світовий науковий 
обіг вітчизняні палеолітичні пам’ятки, навів 
західноєвропейські аналогії унікальним зразкам 
палеолітичного мистецтва з Києво-Кирилівської 
стоянки. Вивчення крем’яних знарядь та аналіз 
стратиграфії стоянки дозволили досліднику 
датувати пам’ятку мадленським часом [2, с. 1 – 32].

Особливу ж славу Хв. Вовку принесла 
Мізинська палеолітична стоянка. Саме “ через 
Мізинські здобутки, які мають першорядну вагу 
в науці для вивчення палеолітичної культури, 
Хведір Кіндратович зажив всесвітньої слави, 
а українська археологія піднеслася на почесну 
височінь” [9, с. 7]. Наукова громадськість високо 
оцінила рівень дослідження Мізинської стоянки. 
В Записках Відділення російської та слов’янської 
археології Російського археологічного товариства 
зазначено, що пам’ятка становила “драгоценность 
в научном отношении, как сама по себе, так и 
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по той тщательности и умелости с которой она 
была исследована” [8, с.305]. На Міжнародному 
антропологічному з’їзді в женеві в 1912 р. Хв. Вовку 
була вручена премія Кана [15, с.113]. Дослідження 
Мізина стало справжнім тріумфом та вершиною 
творчого злету вченого. Вивчення Мізинської 
стоянки проходило на міждисциплінарному 
рівні із залученням даних суміжних наук – 
зоології, ботаніки, геології. В результаті польових 
досліджень Хв. Вовка та його учнів 1908 – 1909, 
1911 – 1914 рр. були знайдені унікальні вироби з 
бивня мамонта, прикраси, чисельні та різноманітні 
кістяні і крем’яні вироби (колекція а1 Мізин, 
зберігається в НМІУ) [10, с. 56 – 57;11, с. 11 – 13]. 
В історії вітчизняного палеолітознавства мабуть 
немає такої іншої пам’ятки, яка б викликала стільки 
різних точок зору і привертала б увагу кількох 
поколінь археологів. У свій час М.Грушевський 
зазначав: “Не перебільшуючи треба сказати, що се 
найцінніше досі звісне людське становище не то що 
на Україні, а в цілій європі” [7, с. 19]. 

Значний внесок Хв. Вовка у розвиток 
вітчизняного палеолітознавства не обмежувався 
лише його особистим доробком у вигляді чисельних 
публікацій у європейських виданнях, участі у 
міжнародних конференціях, коли він був єдиним 
містком, через який наукові думки Західної європи 
доходили до нас і навпаки. Найголовніша заслуга 
вченого – це започаткування школи вітчизняного 
палеолітознавства. Хв. Вовк за короткий час 
підготував високопрофесійних дослідників-
палеолітознавців – П. єфименка, С. Руденка, 
Г. Бонч-Осмоловського, Д. Золотарьова, М. 
Рудинського, О. Алешо, Л. Чикаленка. Заснована 
Хведором Кіндратовичем палеоетнологічна 
школа визначила напрямок розвитку первісної 
археології на ціле століття. Представники цієї 
школи залишились вірними заповітам Хв. Вовка, 
хоч іноді проголошували інші методи та підходи, 
пропонували замінити археологію палеоліту на 
історію первісного суспільства тощо [6, с. 32 – 33]. 

Хведору Кіндратовичу Вовку належить одне 
з визначних місць в історії вивчення Трипілля. 
Саме Хв. Вовк знайомить вчений світ європи із 
знахідками з розкопок В.В. Хвойки. В інформаційній 
статті “Знахідки у могилах між Верем’єм і 
Стретівкою і біля Трипілля” (1900 р). Вовк зазначає 
наукову вагу матеріалів В. Хвойки, але ще не робить 
спроб датувати знахідки чи зробити висновки. На 
Міжнародному конгресі доісторичної археології 
і археологічної антропології, який проходив в 
серпні 1900 р. в Парижі, Хв. Вовк організував 
етнографічну і археологічну виставку. На ній було 
представлено карту України Г. Величка, багато 
етнографічних фотознімків з життя і та побуту 

українського народу та серію фотографій нових 
знахідок В.Хвойки у Трипіллі та інших місцях. 
Дослідник консультується з науковими світилами в 
пошуках аналогій трипільським знахідкам. є цікаві 
свідчення дослідників творчості Пабло Пікассо, що 
саме знайомство з матеріалами розкопок В. Хвойки 
під час згаданої виставки надихнуло художника на 
використання елементів трипільських розписів в 
своїй творчості [15, с. 222]. 

На Конгресі Хв. Вовк зачитав реферат “О 
домикенской индустрии в неолитических находках 
на Украине”, присвячений огляду досліджень 
В. Хвойки, М. Біляшівського, В. Доманицького. 
Автор зробив спробу розглянути нову археологічну 
культуру в контексті європейського неоліту. 
Саме Хведір Вовк, до речі, перший порівняв 
представлені на виставці знахідки з Трипілля 
з матеріалами із Більче – Золоте (Злато-Більче 
у вченого) та Кукутені. На його думку, велика 
схожість матеріалів ще не дає підстав вважати 
це результатом міграції якого–небудь племені. 
Дослідник висловив своє припущення щодо 
можливого шляху розповсюдження пам’яток, 
виявлених на берегах Дніпра, Бугу, Дністра 
(Збруча), Дунаю (Прута) – водяним шляхом через 
Чорне море та ріки, що впадають в нього. Згадавши 
теорію д-ра М. Гернеса про східне походження 
європейської культури, доповідач підкреслив, що 
він приєднується до неї [3, с. 206].

В тому ж 1900 р. Хв. Вовк готує статтю 
“По поводу наших неолитических находок с 
керамикой до-микенского типа”, в якій подає 
загальну характеристику розвитку археологічних 
досліджень в Російській імперії, розглядає такі 
важливі питання, які постали в час бурхливого 
розвитку первісної археології, а саме – мета 
археологічного дослідження, науковий аналіз 
знахідок, відповідальне ставлення до розкопок, 
методичні засади досліджень, зокрема поселень 
нової археологічної культури з керамікою 
домікенського типу. Так, аналізуючи дослідження 
В. Хвойки в околицях Трипілля та Верем’я; В. 
Доманицького в Звенигородському та Уманському 
повітах,  автор наголошує на важливості 
відкриття нових пам’яток: “Находки Ч.В. Хвойки 
оказываются фактом первостепенного интереса и 
гораздо большего значения, чем просто коллекция 
курьезных и в первый раз только найденных в 
пределах России вазочек и статуэток [3, с. 135].

Розуміючи важливість відкриття нової 
яскравої культури, Хв. Вовк наголошує на 
необхідності дотримання відповідної методики 
досліджень археологічних пам’яток. Вчений 
нагадує, посилаючись на Л. Нідерле, що завдання 
доісторичної археології, насамперед, полягає не 
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у викопуванні та описі стародавніх предметів та 
розташуванні їх у музеях з позначеннями про те, хто 
був їх великодушним пожертвувачем. Дослідникам 
старовини слід пам’ятати, що завдання доісторичної 
археології – це найбільш повне відтворення типу, 
походження, міграцій, побутових обставин, 
суспільних відносин, вірувань, культів і взагалі 
всієї культури найдавніших мешканців землі. І 
археологічні розкопки мають бути спрямовані 
на здобуття всіх вказаних даних та провадитись 
відповідно науковим вимогам та з дотриманням 
методів і прийомів, які б забезпечували всебічне 
дослідження залишків старовини [3, с. 131].

Хведора Вовка як учня відомого французького 
вченого Г. Мортільє рівень досліджень пам’яток 
нової археологічної культури не міг задовольнити. 
Тому він вважає за необхідне надати кілька 
конкретних рекомендацій, які б допомогли всебічно 
дослідити пам’ятки старовини. Це 8 пунктів 
послідовності досліджень, в яких підкреслена 
обов’язковість ретельного опису, інвентаризації та 
статистичного аналізу всього комплексу знайдених 
матеріалів (в тому числі кістки, уламки посуду, 
вугілля, зразки дерева тощо.). Дослідник надавав 
перевагу фотографії як документу. На його думку, 
зафотографованими повинні бути всі предмети, 
які під час розчищення та перевезення можуть 
бути втраченими. Для вирішення питання про 
призначення площадок (точків) автор рекомендує 
робити плани та розрізи досліджуваних об’єктів. 
Звертає також увагу на необхідність послідовно 
знімати шари глини (після нанесення на плані), 
викладати в тому ж порядку та обов’язково 
перевертати їх, щоб дослідити можливі відбитки 
[3, с. 138 – 140].

На кінець Вовк зауважує, що недостатньо 
просто здійснити розкопки, здати речі до музею, 
а щоденники в архіви. Для того, щоб результати 
досліджень мали дійсно наукове значення, їх треба 
описати та видати. Він констатує, що вітчизняні 
археологічні дослідження мають не менше ваги ніж 
західноєвропейські, проте й досі ще не займають 
відповідного значення в світовій науці, тільки тому 
що вони невміло провадяться, недбало описуються 
та доволі погано видаються [3, с.141].

Наступна робота Хв. Вовка, присвячена 
Трипіллю, була надрукована в “Матеріалах 
до українсько-руської етнології” Науковим 
товариством ім. Т.Шевченка у Львові у 1905 
р. До речі, Хв. Вовк  так і не прийняв назву 
В.Хвойки трипільська культура для пам’яток 
мальованої кераміки. Вказуючи на подібні знахідки 
в неолітичних шарах Мікен, що передували 
мікенській культурі, Хв. Вовк старожитності 
із розписним посудом називав “культурою 

передмікенського типу” [1, с. 22]. В цій статті 
автор аналізує стан дослідження унікальної 
археологічної культури за час, що сплинув з 
моменту першого знайомства із старожитностями 
передмікенського типу. На його думку, хоч часу 
минуло немало, “ми не маємо про неї майже ні 
одної докладної і досить наукової праці” [4, с. 3]. 
Ознайомившись з надрукованими роботами В. 
Хвойки, Хв. Вовк відзначає “велику заслугу його 
(Хвойки) як невтомного робітника на полі нашої 
археології” і висловлює щиру подяку за матеріали, 
які отримав від нього під час листування [4, с. 3]. 
Проаналізувавши дані з європейської археології про 
пам’ятки з мальованою керамікою, відомі на той 
час, автор ще раз підкреслює схожість матеріалів, 
отриманих під час розкопок на хуторі Кукутені біля 
Ясс, в Східній Галичині, на Буковині зі знахідками 
В. Хвойки. Ці висновки він підкріплює власними 
спостереженнями під час знайомства з матеріалами 
збірки барона де-Бая, колекціями Антропологічної 
школи (Париж), Луврського музею (колекція 
знахідок з Кіпру), знахідками професора Кайндля 
в Чернівцях, музею Дідушицьких у Львові, Музеї 
Академії наук у Кракові і Природничого музею у 
Відні та інших. На думку Хв. Вовка, хронологічно 
першими знахідками передмікенського типу на 
Україні треба вважати матеріали Г. Оссовського 
з Васильківців, поблизу Гусятина (1889 р.) та І. 
Коперницького і В. Пшебиславського з Городниці 
над Дністром, у Східній Галичині, а потім вже 
матеріали з досліджень В. Хвойки на Кирилівській 
вулиці та навкруги Трипілля на Дніпрі [4, с. 4].

Далі в роботі Хв. Вовка подається досить 
детальна характеристика пам’яток передмікенської 
культури, відомих на той час. Таких пунктів 
автор нараховує 45. Пам’ятки були згруповані за 
географічним положенням (“поріччя р. Дніпра, 
поріччя р. Бога, поріччя р. Дністра, поріччя р. 
Дунаю (Прут, Серет)”. Коли це можливо автор 
вказує топографічні умови знахідки, подає 
перелік речей, іноді з порівняннями, аналогіями 
та особливостями [4, с. 5-26]. Таким чином, Хв. 
Вовком була складена фактично перша мапа 
трипільських пам’яток. Автор статті робить 
спробу визначити можливі шляхи розповсюдження 
передмікенської культури – “з півдня на північ”, і 
припускає, що “первісним осередком її була Мала 
Азія” [4, с. 27].

Цю статтю Хв. Вовка можна розглядати як 
першу частину монографічної праці, яку він так і 
не встиг завершити за життя. Розбираючи науковий 
архів вченого, який зберігався в Кабінеті ім. Хв. 
Вовка УАН, М. Рудинський знайшов матеріали 
до монографії – рукопис на 28 сторінках та 
ілюстративний матеріал. Рукопис уривається на 
висновках про мідні вироби. Характеристика 
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кераміки, яку Хв. Вовк вивчав з особливою увагою, 
залучаючи багатий порівняльний матеріал, була 
відсутня. В архіві вченого зберігались також 
теки з написами ”Трипольская культура. Форма”, 
“Церамика. Форма сосудов. Орнаментація. До 
порівняння”. В 1928 році, через 10 років після 
смерті Хв. Вовка, М.Я. Рудинський підготував і 
видав у збірнику Кабінету антропології цю частину 
роботи. В передмові до статті М. Рудинський 
підкреслює, що ”в історії вивчення неолітичної 
культури мальованої кераміки Хв. Вовк посідає 
одне з визначних місць, як перший з європейських 
учених, що звів до купи результати дослідження 
її на Сході європи і спитувався синтезувати їх, 
висловивши певні думки що до призначення її 
глиняних споруд і висунувши теорію її східного у 
нас походження” [12, с. 3].

Робота Хведора Вовка, яка була опублікована 
в “Антропології”, складається з наступних 
розділів: B. Будова й характер становищ; C. Фауна 
в знахідках передмікенського типу; D. Вироби 
кам’яні, кістяні й металеві, знайдені в землянках і 
похоронних точках. 

У розділі B (про будову і характер становищ) 
автор зазначає, що з часу виходу першої розвідки 
про матеріали домікенської культури в 1905 р., 
з’явилось чимало нової інформації в літературі, 
автору вдалося ознайомитись з цікавими збірками 
Музею в Будапешті, матеріалами з нових 
досліджень В. Хвойки в Музеї старовини та 
мистецтв, а головне в 1904 р. вчений був присутній 
на розкопках поселення Шипинці на Буковині. 
Цей розділ містить змістовний аналіз багатьох 
розкопаних комплексів, плани та розрізи кількох 
“точків”, фотографії з розкопок М. Біляшівського 
у Колодистому 1900 р. В кінці розділу, дослідник 
дійшов висновку: “… ми приходимо до необхідності 
встановити три роди будови наших українських 
глиняних будівель з знахідками передмікенського 
типу, в залежності од їх призначення: землянок – 
задля життя, гончарень задля виробу й кладовищ 
задля заховування урн з попелом мерців …” [5, с. 
19]. До речі, у передмові до статті М. Рудинський 
висловив припущення про те, що якби Хв. Вовку 
були відомі знахідки моделей жител, які вже були в 
науковому обігу на час друкування статті (Попудня 
– 1911 р., Сушківка – 1916 р.), його висновок 
щодо призначення площадок був зовсім інший і 
він би погодився з думкою М. Біляшівського, що 
“площадка” – це долівка хати [12, с. 5].

Наступний розділ праці,  присвячений 
характеристиці  фауністичних решток на 
трипільських поселеннях, підготовлений за 
матеріалами, які автор зібрав з публікацій таких 
дослідників як Хвойка та Спіцин. Інформації 

щодо фауни, за Хв. Вовком, в літературі майже 
не зустрічається. Обгорілі зернята пшениці, які 
надіслав В. Хвойка, Хведір Кіндратович дав 
на розгляд до ботанічної лабораторії в Парижі 
(доктору Рено), який підготував висновок, що 
надані рештки подібні до зразків європейської 
неолітичної пшениці, але дуже пошкоджені вогнем 
[5, с. 20 – 21].

В  о с т а н н ь ом у  р о зд і л і  с т ат т і  д а н а 
характеристика знарядь праці з кременю, кістки, 
рогу та металу. Це перша в історії трипіллязнавства 
робота, де практично зібрані всі відомі на той 
час знаряддя праці. Особливу увагу автор 
приділяє характеристиці металевих виробів, 
наводить аналогії, робить висновок про безумовну 
належність металевих сокирок до передмікенського 
(трипільського ) часу, визнає їх більш ранній час, на 
відміну від Г. Мортільє, який вважав, що плескаті 
сокирки з’являються тільки в пізній час – добу 
бронзи [5, с. 26 – 27].

Внесок Хв. Вовка у трипіллязнавство 
важко переоцінити, хоч йому не судилося 
проводити власні польові досліди трипільських 
пам’яток. Хведір Кіндратович пройшов шлях 
від зацікавлення і популяризації археологічних 
досліджень Трипілля до наукового осмислення та 
теоретичного узагальнення тогочасних знань про 
передмікенську (трипільську) культуру. Позитивно 
слід оцінити прагнення вченого максимально 
впорядкувати результати досліджених пам’яток 
з передмікенською керамікою та складення 
ним першої мапи пам’яток Трипілля Київщини, 
Галичини, Буковини та Румунії.

Завершуючи розгляд археологічного доробку 
в науковій спадщині Хв. Вовка, слід зазначити, 
що археологія завжди перебувала у сфері 
наукових інтересів видатного вченого-патріота. 
В розробці багатьох питань археологічної науки 
він був справжнім першопрохідцем. Саме Хв. 
Вовк розробив термінологію для виробів з 
кременю, ввів типологічний метод досліджень, 
започаткував комплексний підхід до матеріалу та 
його обов’язковий статистичний аналіз. Вчений  
по праву вважається засновником вітчизняної 
школи палеолітознавства. Завдяки дослідженням 
науковців, які продовжили його справу, Україна 
на сьогодні вважається одним з найкраще 
досліджених регіонів європи в археологічному 
розумінні і за кількістю комплексно досліджених 
палеолітичних пам’яток займає одне з провідних 
місць. Багато уваги вчений приділяв питанням 
про визначення завдання доісторичної археології 
та мети наукових досліджень, зокрема пам’яток з 
керамікою передмікенського типу (трипільських). 
Відповідальне ставлення до досліджуваних 
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пам’яток археології, фаховий підхід до їх вивчення 
– обов’язкові вимоги для кожного археолога, які 
успадкували учні та послідовники Хв. Вовка, серед 
яких були і дослідники Трипілля.
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Radiyevska T. 
T H E D I R  V O V K .  A R H A E O L O G I C A L 

RECEARCHES IN SCIENTIFIC HERITAGE

The proposed article is dedicated to the scientific 
activity of Th. Vovk, the prominent Ukrainian arche-
ologist, anthropologist, ethnographer, who was also 
a true founder of Paleolithic studies in Ukraine. The 
investigation of Eneolithic Trypollian culture was the 
other object of his scientific interest. Therefore ar-
chaeological researches occupy the significant place 
in Th. Vovk’s scientific heritage.
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Михайло Якович Рудинський (1887-1958) 
– непересічна особистість, що на початку ХХ 
ст. суттєво вплинула на розвиток української 
археологічної науки. У статті викладено основні 
науково-організаційні та практичні здобутки 
дослідника-археолога у роки роботи у Києві (1924-
1934 рр.), коли М.Я. Рудинський активно працював 
у провідних музейних та археологічних установах 
міста. Особливу увагу приділено географії польових 
досліджень вченого у зазначений час.

Михайло Якович Рудинський залишив свій 
слід у вітчизняній науці як археолог, 
 мистецтвознавець, музейний фундатор, 

викладач, літератор, проте основною його 
діяльністю була археологічна наука. Географія 
археологічних досліджень Михайла Яковича: на 
Україні – Полтавщина, Харківщина, Чернігівщина, 
Сумщина, Поділля, Надпоріжжя, Приазов’я; 
узбережжя Фінської затоки та басейн Північної 
Двіни. Його археологічні інтереси вирізнялись 
багатогранністю та охоплювали пам’ятки широкого 
хронологічного діапазону. Це польові дослідження 
та вивчення музейних колекцій палеоліту та 
мезоліту – Мізин, Пушкарі, журавка, Студениця, 
Смячкінські пам’ятки та ряд неолітичних пам’яток 
по Сейму та Ворсклі, Вовнизькі могильники та 
пам’ятки Лоханського та Кізлевого островів, 
неолітичні стоянки вздовж Північній Двині, 
Сухоні, Югу, Тошні. Важливими є й дослідження 
енеолітичних пам’яток – Біла Гора під Полтавою, 
Марьянівка поблизу Путивля. М.Я. Рудинський 
досліджував і трипільські пам’ятки – Кадієвці, 
Озаринці. В період будівництва Дніпрогесу 
Михайло Якович брав участь у рятувальних 
розкопках Кічкаських курганів доби бронзи. 
Вивчав дослідник матеріали ранньоскіфської 
пам’ятки поблизу села Мачухи. Останні роки життя 
присвятив дослідженням петрогліфів Кам’яної 
могили [22].

Михайло Якович народився 2 жовтня 1887 
р. в місті Охтирка Харківської губернії (нині 
Сумська область) у родині земського лікаря [3, 
арк.1]. Освіту спочатку отримав у Охтирський 
гімназії, а потім у Харківському університеті на 

історико-філологічному факультеті. Ще у роки 
навчання М.Я. Рудинський виявив великий інтерес 
до археології, обстежуючи околиці Охтирки. 
Археологічні колекції, зібрані дослідником-
початківцем згодом були передані ним у Музей 
Харківського Університету. Після отримання 
диплому, Михайло Якович присвятив себе 
діяльності у початкових школах Міністерства 
Торгівлі та промисловості у Києві та Петербурзі. 
1917 р. М.Я. Рудинський повертається до Полтави, 
де обіймає посаду завідувача Педагогічного 
Бюро Полтавського Губземства [2, арк. 5]. 
Дослідник активно включається у громадське 
та наукове життя міста. Разом із однодумцями 
він засновує низку наукових та педагогічних 
організацій, зокрема Українське наукове товариство 
дослідження й охорони пам’яток старовини та 
мистецтва на Полтавщині [7, с.112-113]. У 1920 
р. він зорганізував відкриття Полтавської галереї 
мистецтв, якій судилось стати основою для 
Центрального Пролетарського музею. Михайло 
Якович спочатку очолив археологічний відділ 
останнього, а невдовзі 1922 р. став директором 
провідної музейної установи м. Полтави [21].

Проте невдовзі чітко виявились протиріччя 
між наукою та радянською владою, що стосувались 
методології археологічної науки, її організації 
та кадрової політики [10]. Звинувачений у 
антирадянській діяльності, Михайло Якович 1924 
р. був знятий з посади директора Центрального 
Пролетарського музею [8, c. 275].

Археолог полишає Полтаву та переїздить до 
Києва на запрошення колег наприкінці 1924 р. 
Тут дослідник розпочинає роботу у Лаврському 
музеї. М.Я. Рудинському була доручена організація 
Відділу Культів та українських поганських вірувань 
і Відділу Шиття й тканини [2, арк.2 зворот]. 
Восени 1924 р. Михайло Якович увійшов до 
складу Всеукраїнського археологічного комітету 
при ВУАН, а 23 грудня 1924 р. був обраний вченим 
секретарем ВУАКу [1, aрк. 53].

1920-ті – початок 30-х рр. стають для М.Я. 
Рудинського як археолога дуже плідними. В цей 
час він активно залучається не лише до організації 
наукової роботи ВУАКу та Кабінету антропології ім. 
Ф. Вовка, але й досліджує у полі значну кількість 
археологічних пам’яток.

УДК 902:929 (477-25)”1924-1934”  Анна Пудовкіна
                                                                                                                      (м. Київ)

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
МИХАЙЛА ЯКОВИЧА РУДИНСЬКОГО ПІД ЧАС 

РОБОТИ У КИЄВІ (1924-1934 РР.)
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Михайло Якович стає фундатором першого 
в країні інформаційного видання «Короткі 
звідомлення ВУАК» про результати експедиційних 
досліджень, які стали прообразом «Кратких 
сообщений» у Ленінграді та Москві, Києві та 
Одесі [23]. У 1928 р. дослідник засновує та редагує 
щорічник Кабінету «Антропологія».

Наприкінці вересня 1926 р. Михайло Якович 
Рудинський призначається представником Академії 
наук у Державній комісії по утворенню «Музейного 
містечка» на території Києво-Печерської Лаври, 
відтак сумлінно бере участь у засіданнях Лаврської 
комісії [2, c. 11-13]. У тому ж році Михайло 
Якович працював також у відділі археології 
Всеукраїнського історичного музею ім. Т.Г. 
Шевченка [9, c. 84]. У 1927 р. М.Я. Рудинський стає 
дійсним членом кафедри антропології та географії 
при Харківському інституті народної освіти за 
рекомендації голови археологічного відділу ВУАКу 
М. Макаренка [2, aрк. 15].

У травні 1927 р. М.Я. Рудинський звернувся 
до Президії ВУАКу із проханням звільнити його 
із посади вченого секретаря за станом здоров’я 
[2, aрк.16]. У лютому 1928 р. його замінив П. 
Курінний. Разом з тим, полишивши адміністративні 
обов’язки вченого секретаря, Михайло Якович 
продовжував плідно працювати у Всеукраїнському 
археологічному комітеті до 1929 р.

В ід ій шо в ши  в ід  п р ац і  в  муз еях  т а 
Всеукраїнському археологічному комітеті, 
Михайло Якович з 1929 р. цілком присвятив 
себе роботі в Кабінеті Антропології. У 1931-
1933 рр. М.Я. Рудинський викладав історію 
первісного суспільства і працював з аспірантами 
в Українському Інституті Матеріальної культури у 
Харкові та Інституті історії матеріальної культури 
Всеукраїнської академії наук у Києві [3, арк. 4].

На особливу увагу заслуговує розгляд 
експедиційної діяльності Михайла Яковича під 
час роботи у Києві з 1924 до 1934 р.

Не зважаючи на напружений графік офіційної 
організаційної роботи, у перші роки свого 
перебування у ВУАКу, дослідник продовжував 
опрацьовувати колекції археологічного відділу 
Центрального Пролетарського музею Полтавщини 
[2, aрк. 3). 1925 р. Михайло Якович згідно із планом 
ВУАКу проводить дослідження території Північно-
Східної Чернігівщини, пов’язані із виявленням 
неолітичних пам’яток. Під час археологічних 
розшуків дослідник виявив такі місцезнаходження 
як Смяч, урочище Целиків, озеро «Зване», виявив 
знахідки неолітичного часу в околицях селищ Ивіт, 
Пирогівка, Кудлаївка, Лушники, урочищ Красні 
Гурки, Стовпище тощо [19, c. 13-32]. Цього ж року 
дослідник бере участь у позапланових «екскурсіях» 

членів ВУАКу, зокрема виїздить до села Бугаївки, 
перевіряючи повідомлення щодо палеолітичних 
знахідок, а також разом із К. Антонович-Мельником 
перевіряє відомості про знахідки археологічних 
матеріалів у Кременчуці та Старому Орлику. 
Власним коштом здійснює розвідки в околицях 
міста Трахтемирова [15]. 1926 р. М.Я. Рудинський 
проводить археологічні дослідження на пам’ятці 
Смячка [20], розпочинає розшуки на Поділлі, 
що підтвердили попередні крем’яні знахідки 
в околицях села Врублівці, м. Студениця та м. 
Озаринці, крім того під час зазначених робіт 
були відкриті нові пам’ятки – стації Бакота та 
Калюс, місцезнаходження поблизу м. Стара 
Ушиця [16]. У рамках археологічних досліджень 
ВУАКу Михайло Якович 1926 р. досліджував 
терени Полтавщині й Кременчуччини [11]. У 
1927 р. в рамках експедиційної передісторичної 
роботи Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка 
М.Я. Рудинський розпочав багаторічні розкопки 
палеолітичної стоянки журавка на лівому березі 
р. Удай [13], а також проводив роботи в околицях 
селища Волоське [18]. 1928 р. М.Я. Рудинський 
знов здійснив «екскурсію» на Поділля із метою 
продовжити обслідування Кам’янеччини для 
виявлення палеолітичних та ранньонеолітичних 
пам’яток. Під час зазначеної «екскурсії» були 
виявлені такі нові пам’ятки: Великі Вірмяни, 
Малі Вірмяни, Корачківці, м. Мінківці, с. Губарів, 
с. Дурняківці, с. Зелені Курилівці (віднесені 
дослідником до культур мальованої кераміки), с. 
Кривчик, с. Загоряни, с. Бучая, м. Соколець, с. 
Конилівка (визначені як неолітичні стації), Велика 
Кужелева, урочище «Пижівська гора», с. Бакота, с. 
Колачківці (визначені як палеолітичні пам’ятки) 
[12]. Того ж року археолог продовжив роботу на 
палеолітичній стоянці журовка, а також здійснив 
«екскурсію» до м. Трахтемирова на Київщині, яка 
мала на меті закінчення збирання матеріалів, щодо 
передісторії міста та його околиць [14].

Про роботу, яку проводив дослідник у 1929 
р. яскраво свідчить його власний «здогадний 
план на 1929 рік», який вчений надав до ВУАКу 
на початку квітня того року. Цей план передбачав 
наступні науково-дослідницькі роботи на 
півріччя: наприкінці квітня – на початку травня 
планувалась подорож р. Сеймом за участі музеїв 
Путивля, Конотопу, Глухова та Сосниці з метою 
ознайомлення із пам’ятками узбережжя ріки Сейм; 
у травні-червні Михайло Якович збирався провести 
розкопки у селищі Смячка Новгород-Сіверського 
району Глухівської «округи» задля закінчення 
попередніх досліджень; друга половина липня 
місяця призначалась для продовження польових 
робіт в Полтавському регіоні на могильнику скіфо-



218

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

сарматського часу Мачухи, розкопки якого були 
розпочаті М.Я. Рудинським ще 1923 р.; у серпні 
– на початку вересня Михайло Якович планував 
здійснити розшуки на Поділлі – Кам’янеччині 
та Могилівщині; вересень місяць призначався 
для дообстеження та подальших розкопок 
палеолітичної стоянки журавка на Прилуччині, 
а також, у разі достатньої кількості фінансування, 
здійснення розвідок в урвищах басейну ріки Удай 
[2, aрк. 26-27]. Варто зазначити, що «здогадний 
план» був виконаний майже у повному обсязі, 
а нездійснене пояснювалось головним чином 
нестачею коштів.

Плідним щодо археологічної діяльності був для 
Михайла Яковича й початок 1930-х рр. У 1930 р. 
М.Я Рудинський розпочинає широкі дослідження 
Мізинської палеолітичної стоянки [4, c.144], 
опрацьовує раніше зібраний матеріал, зокрема 
колекцію Мар’янівської пам’ятки [17], у серпні 
– вересні здійснює «екскурсію» на Могилівщину 
(Поділля). У вересні 1931 р. Михайло Якович 
знов проводить розвідки на Кам’янеччині [5, c. 
95]. У 1932-1933 рр. археолог розпочинає роботу 
із стоянкою Пушкарі, особливо акцентуючи увагу 
на дослідженні крем’яного інвентарю [2, aрк. 35], 
також у 1933 р. дослідник бере участь у роботах в 
Білій Церкві на Київщині.

Одночасно у 1927-1932 рр. М.Я. Рудинський 
бере активну участь у організації досліджень 
територій, що мали бути затопленими під час 
побудові Дніпрогесу, й безпосередньо працює у 
рятувальних експедиціях [6].

Археологічні дослідження Михайла Яковича 
Рудинського на території України вимушено 
були перервані 1934 р., коли несправедливо 
звинувачений вчений був змушений виїхати 
на Північ [5, c. 97-98]. Разом з тим «київське 
десятиліття» життя та діяльності дослідника 
залишило значний слід у розвитку археологічної 
науки на теренах України.
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Pudovkina A. 
SCIENTIFIC, ORGANIZATIONAL AND PRAC-

TICAL ACTIVITY OF MYKHAYILO YAKOVYCH 
RUDYNSKYI DURING THE wORK IN KYIV 
(1924-1934)

Mykhayilo Yakovych Rudynskyi is the famous 

personality who made a great contribution into the 
development of the Ukrainian archaeology at the be-
ginning of XX century. This article revealed the main 
scientific, organizational and practical achievements 
of the researcher and archaeologist during the work in 
Kyiv (1924-1934). At that time M. Y. Rudynskyi worked 
actively in the outstanding museums and archaeologi-
cal institutions of the town. The scientist concentrated 
his attention on the geography of field research.
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Розглядаються актуальні питання, присвячені 
процесу, перспективам та проблемам досліджень 
археологічних пам’яток та історичних топонімів 
Нижнього Присамар’я.

Те р и т о р і я  Н и ж н ь о г о  П р и с а м а р ’ я 
розташована у Надпоріжжі, на відстані 10–
 15 км від першого з Дніпрових порогів – 

Кодацького. Регіон досліджуваних земель можна 
визначити як Степове Подніпров’я або як частину 
Великого Степового кордону, що проходив по 
території України і був чинником, який пізніше 
вплинув на виникнення та діяльність українського 
козацтва. Сутність поняття Великого степового 
кордону, на наш погляд, найточніше сформулював 
відомий український вчений Я. Р. Дашкевич [20, 
с. 13], котрий вважає, що через територію України 
проходили (а декотрі і зараз проходять) кілька 
природних і антропогенних кордонів: біологічний 
(екологічний) – між степом і лісом з проміжною 
смугою лісостепу; гідрографічний  – Великий 
європейський вододіл між басейнами Чорного і 
Балтійського морів; соціально-економічний – між 
кочівництвом і осілістю; етноконфесійний – між 
слов’янами-християнами і тюрками-язичниками, 
пізніше – мусульманами та, нарешті, – між 
культурою Заходу і культурою Сходу. За такої 
насиченості кордонами можна цілком погодитися 
з думкою Я. Р. Дашкевича, що по території України 
проходив, рухаючись залежно від політичних 
обставин, також світовий Великий кордон, який 
географи та соціологи прокладають по цілій земній 
кулі. Вчений вважає, що саме назва «Україна», 
яка замінила стародавню назву «Русь», є не чим 
іншим, як втіленням Великого кордону: Україна – 
край, країна, окраїна одного світу, протиставленого 
іншому [8, с. 28–44]. 

Сучасне Нижнє Присамар’я, більшою своєю 
частиною, знаходиться в межах м. Дніпропетровська 
та його околиць, у регіоні, який із сивої давнини 
обирали наші далекі предки для свого мешкання [24, 
с. 9]. Перші свідчення осілості людини на території 
сучасного міста належать до давньокам’яної доби – 
палеоліту [23, с. 7], зокрема у відслоненнях берега р. 
Самари поблизу селища Одинківка: знахідки трьох 

черепів неандертальського типу та плечової кістки, 
яка належала людині високого зросту, сапієнтного 
(близького до сучасного типу), однак із домішками 
архаїчних ознак. Окремі знахідки палеолітичних 
знарядь походять з території Ігренського півострову, 
а краєзнавцем С. К. Накельським були відкриті 
рештки пізньопалеолітичної стоянки поблизу сел. 
ім. Шевченка [11; 24, с. 10].

Доба мезоліту представлена, передусім, 
матеріалами розкопок 8 Ігренської стоянки, 
яку почали досліджувати у 1931–1932 рр. А. В. 
Добровольський, К. Г. Болтенко, М. А. Міллер 
[9; 12, с. 120; 19; 31, с. 22], а закінчили у 1970 
– 1980 рр. роботами Д. Я. Телегіна [32, с. 191]. 
На Ігренському півострові протягом 20–80-х рр. 
ХХ ст. А. В. Добровольським, М. О. Міллером, 
Д. Я. Телєгіним та іншими було відкрито вісім 
неолітичних поселень і рештки одночасного їм 
могильника. Також рештки неолітичних поселень 
відкрито поблизу сел. Шевченка та ж/м Північний: 
природне середовище Надпоріжжя сприяло їх 
розвитку [24, с. 12 – 14].

Сліди переважної більшості археологічних 
культур Середньої і Нижньої Наддніпрянщини 
зафіксовані археологами у Нижньому Присамар’ї 
[10; 13; 14; 16; 17; 24, с. 17–22, 23–27, 28–29], як і 
рештки поселень доби Київської Русі  [1; 2; 33; 36] 
та синхронні їм поховання кочівників [37]. Разом 
з тим, впродовж радянського періоду, пам’ятки і 
об’єкти козацької доби не вивчалися, при цьому 
багаторічні дослідження І. К. Свєшнікова – 
рідкісний виняток з тогочасних правил. Загальне 
тогочасне ставлення до козацьких та взагалі 
пізньосередньовічних пам’яток призводило 
до знищення як культурного шару історичних 
топонімів, так і самих об’єктів. Прикладом цього 
може слугувати доля Кодацької фортеці і поселення 
навколо неї, в аналогічному становищі перебували 
і культові споруди XVIII–XIX ст.

Існуючі проблеми ускладнює загальний 
стан джерелознавчої бази стосовно історичних 
топонімів регіону, їх місцерозташування та історії 
життєдіяльності. Зокрема, це стосується поселення 
доби Київської і Литовської Русі на лівобережжі 
гирла Самари, старовинного козацького міста 
Самарь, Самарського Пустинно-Микільського 
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монастиря, запорозьких осередків і зимівників та 
російських укріплень часів козаччини.

Тому археологічне відкриття науковцями 
Дніпропетровського національного університету 
[28–30], – В. М. Шалобудовим і З. П. Маріною, – 
на північній околиці сел. Шевченка культурного 
шару Богородицької (Новобогородицької) фортеці 
(рис. 1), зведеній на місці старовинного козацького 
міста Самарь, і початок робіт у 2001 р. на території 
фортеці та її посаду колективом науково-дослідної 
лабораторії археології Придніпров’я ДНУ ім. 
О. Гончара під проводом проф. І. Ф. Ковальової 
відкрили нову сторінку в археології Надпоріжжя.

Впродовж 2001–2009 рр. здійснено шурфування 
посаду та зачистки берегової смуги, закладено 
розвідувальні траншеї і розкопи (рис. 2), внаслідок 
чого отримані перші відомості щодо планування 
житлозабудови внутрішньої площі фортеці, 
розташування окремих будівель та комплексів.

Зокрема, у 2002 р. відкрито та досліджено 
землянку (рис. 2, розкоп 2002 р.) українських 
будівничих Богородицької фортеці, що доведено 
знахідками у придонній частині [30, с. 31]; у 
2005 р. за допомогою шурфування (рис. 2, шурфи 
7–7в) знайдено корчму (шинок), котру дослідили 
у 2006-2007 рр. [18, с. 34]; зачистки та розкопи 
на береговій смузі дали можливість підтвердити 
наявність валу і рову навколо фортечного посаду 
(рис 2, 3). Також розвідки 2007–2009 рр. дозволили 
відкрити як двошаровий прицерковний некрополь 
біля Святопокровського храму, так і цвинтар, на 
якому ховали будівничих Богородицької фортеці – 
українців з лівобережних полків і росіян, причому 
на понад 30 поховань знайдено тільки 1 натільний 
хрест. Також знайдено і досліджено житлові і 
господарчі споруди в центральній частині фортеці 
поблизу Самарських (Софійських) воріт.

Внаслідок багаторічних археологічних 
досліджень території пам’ятки отримано численні 
колекції монет [35; 36], матриць печаток [15; 25], 
торгівельних пломб [26; 27] тощо. Значна частина 
знахідок введена до наукового обігу у більш ніж 
60 публікаціях та «Каталозі старожитностей 
доби пізнього середньовіччя містечка Самарь та 
Богородицької фортеці»  [21]. Серед комплексів, 
дослідження котрих відкриває нові горизонти 
в українознавчих студіях, слід назвати також 
ставрографічне зібрання, що нараховує близько 120 
знахідок, з яких для частини визначене українське 
або запорозьке походження (рис. 4, 5) [3; 6; 7].

Та,  незважаючи на те ,  що Самарь – 
Богородицька фортеця є опорною пам’яткою 
козацької доби у Присамар’ї [22], дослідження 
її тривають виключно на ентузіазмі археологів 
за допомогою окремих небайдужих людей при 

абсолютній незацікавленості владних структур 
та при постійній загрозі руйнації й знищення 
культурного шару.

Безсумнівна важливість даної пам’ятки 
засвідчує необхідність розширення краєзнавчих 
і  археологічних розвідок у  Присамар’ї : 
в подальшому є значна потреба у пошуках 
первинного місцерозташування Самарського 
Пустинно-Микільського монастиря неподалік від 
Самарі [4], проведення досліджень на території 
козацької Новоселиці-Самарчика (сучасне м. 
Новомосковськ Дніпропетровської обл.), та 
проведення повномасштабних археологічних 
досліджень біля с. Карабинівка Павлоградського 
району Дніпропетровської області, звідки також 
отримано достатньо численну колекцію натільних 
хрестів (рис. 6), більшість з яких має запорозьке 
походження [5; 7].

Проведення археологічних розвідок і розкопок 
силами професійних археологів та студентів із 
залученням волонтерів і козацтва на пам’ятках 
періоду пізнього середньовіччя-ранньомодерної 
доби дозволить скоротити значну кількість білих 
плям не лише в історії України козацьких часів та 
історичній топоніміці, а й сприятиме підвищенню 
патріотичного виховання молоді на конкретному 
історичному матеріалі. В подальшій же перспективі 
подібні роботи мають стати підґрунтям для 
широкого створення відтворених у повному чи 
частковому вигляді визначних об’єктів нашого 
минулого.
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Рис. 1. Схема розташування шурфів і розкопів 2001–2005 рр.
на посаді та внутрішній площі фортеці 

(за В. Шалобудовим).
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monuments and historical topographical objects Bot-
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Рис. 2. Розташування шурфів, зачисток берегової смуги, розвідувальних 
траншей та  розкопів на території м. Самарі – Богородицької фортеці

2006 – 2008 рр.
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Рис. 3. Розташування Старосамарського ретраншементу (1747 р.)
 на сучасній топографічній карті із зафіксованими та відкритими 

об’єктами.
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Рис. 4. Натільні хрести Гетьманщини і Запоріжжя
з території Богородицької фортеці.
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Рис. 5. Українські барочні хрести межі XVII – XVIII ст.
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Рис. 6. Запорозькі натільні хрести 
з Ігренського півострова (1) й території с. Карабинівка (2–7).
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У статті на основі теорії конвергенції 
розкриваються питання онтогенезу та етногенезу 
в українській сім’ї.

Пр о б л е м о ю  п р о б л е м  є  п и т а н н я 
походження людини, народу, нації, а в 
 ньому й сім’ї як першооснови людського 

життя, суспільства, держави. Існує немало теорій, 
на основі яких вчені намагаються знайти на це 
питання об’єктивну відповідь. Одначе дійти 
спільної думки поки що не вдається нікому. В 
цьому аспекті українська історична, археологічна, 
педагогічна, психологічна науки також не мають 
одностайності у поглядах. Так, ще український 
літописець Нестор чітко розмежовував відомі йому 
племена й народи як ті, що були близькі йому за 
культурою, місцем і способом життя, такі як „русь, 
чудь і всякі народи: меря, мурома, весь, мордва, 
заволоцька чудь, перм, печера, ям, угра, литва, 
зимигола, корсь, летьгола, ліб” [5, с. 1]; та віддалені 
як от: англійці та ті, які хоч і жили близько, але 
часто були ворожі і незрозумілі українцям доби 
Нестора. В початковій частині літопису Нестор 
нараховує більше 30 народів знаних на Русі. 
Ця частина оповідей здебільше спирається на 
оповіді Святого письма та подальші відомості 
про розподіл Землі між синами біблійного Ноя, 
та про вавілонське стовпотворіння, які Нестор 
узяв в основному зі слов’яно-руського перекладу 
„Хроніки” Георгія Амартола, дещо додавши, а 
дещо скоротивши. На мапах європи кінця ХІІІ ст., 
поданих є. Махновцем в додатках до „Літопису 
руського” [5, с.1], видно межі Київської держави 
від півночі, вище Невського озера і на півдні аж до 
Чорного моря та на заході, що доходили майже до 
Кракова, і на сході аж далі міст Суздаля і Мурома. 
Слід зауважити, що після Нестора всі, хто писав 
про життя українців та їх сусідів не ототожнював 
ті народи з, власне, українцями або племенами, 
які були автохтонами в Україні.

Суперечки, які ведуться останнім часом 
між представниками академічної науки та т.з. 
аматорами, любителями, здебільше зводяться до 
датування виникнення слов’янського етносу й 
місця його основного проживання, міграції і часу 
формування перших державних утворень [8]. У цій 
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сув’язі проблем неодмінно постає і питання історії 
українців, їх культури, етногенезу, державності. І 
одні й другі одностайно визнають автохтонність 
українців у межах нинішнього їхнього розселення 
в сучасній Україні. Суперечки розпочинаються 
з часу датування першої людності на теренах 
України та, власне, хто жив і правив тоді цією 
землею. Адже історичних згадок про той великий 
і складний період є небагато, або й зовсім їх не 
маємо. 

Перші писемні згадки, які визнають і 
„академісти” і „аматори” – це оповіді Геродота 
[4] про кіммерійців, скіфів та інші народи і 
племена, а вони, як відомо, написані більше 
2500 років тому. Скитією Геродот називав дуже 
багато земель на півдні, півночі, сході і заході 
від Чорного моря. Безперечно, погодитись з 
думкою деяких дослідників, що це було величезне 
розселення української людності, не можна. Скіфія 
або Скіфська держава складалася із багатьох 
споріднених в першу чергу територією народів, 
які в процесі тривалого близькоспорідненого 
проживання вступали у військові, торгівельні, 
господарські й родинні зв’язки, створюючи 
таким чином нову субкультуру, в основі якої 
домінуючими були етноси, що жили на території 
сучасної України найдавніше.

Основними носіями цієї субкультури були 
носії, найперше, автохтонної етнокультури, 
оскільки саме вони становили здебільше чисельно 
переважаючий етнос. Затим, сюди входили малі 
етноси та ті, які мігрували з інших земель. У 
процесі цієї конвергенції (лат. – зближення) 
територіальної людності витворювався новий 
тип етносу, в основі якого домінувала субстанція 
автохтонного населення.

Отже, можна гадати, Скіфія мала так би 
мовити федеративний устрій, за якого кожне 
плем’я мало свою автономію з певними правами 
й обов’язками. Це стає особливо помітним у 
війні перського царя Дарія зі скіфами, у спробах 
її ведення. Пильне прочитання Геродотових 
оповідей, особливо тих, які відображають життя 
скіфів на теренах України спонукає нас до 
твердження, що в багатьох випадках їхнє життя, 
звичаї, традиції нагадують життя українців відоме 
нам за пізнішими літописними, археологічними, 
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лінгвістичними, культурними, мистецькими 
джерелами та ретроспекцією менталітету сучасних 
українців у минуле до витоків його формування.

Проте найбільш відомі з історичних джерел 
землі, які і нині є у складі України відомі нам під 
назвою Скіфія. Хто ж населяв ці землі? За даними 
фахівців різних наук, це були люди з досить 
високою духовною і матеріальною культурою. 
Так один із сучасних істориків Сергій Наливайко 
у своїй монографії нараховує до двадцяти народів, 
які мали свої самоназви, або ті назви, які їм дали 
тогочасні автори стародавніх джерел, або ж названі 
так сучасними дослідниками [6, с.163-208].

Ось далеко не повний їх перелік: калліпіди, 
алазони, скіфи-орачі, скіфи-землероби, скіфи-
кочовики, царські скіфи. Відомі й інші – ахати, 
катіари, траспії, паралати та ін. [6, с.168]. У 
сучасних українців це можна спостерігати у вигляді 
стійких психологічних утворень т.з. архетипів 
пам’яті, що виявляються у міжособистісному 
ставленні, ставленні до сім’ї, Вітчизни, роду 
і народу, вихованні дітей, побуті і праці. За 
цими тисячолітніми нашаруваннями доволі 
важко з’ясувати природу тих чи інших якостей 
сучасного українця, їх відмінність від таких же 
відмінностей представників інших давніх етносів, 
які асимілювалися з українцями.

Як бачимо, в прадавні часи на Землі України 
жило багато племен і народів, кожен з яких залишив 
нам у спадок свою частку неповторної матеріальної, 
духовної, психофізичної, антропологічної, 
мистецької, педагогічної культури та ін. Щодо 
останньої, то ми маємо вкрай мало відомостей 
про те як виховували дітей у сім’ї в різні періоди 
розвитку українського народу. В найширшому 
розумінні українським народом ми називаємо 
представників усіх етносів, які мешкали на землях 
України й асимілювались тут в цілісність відому 
під назвою українці.

Отже, для ретроспекції історії української 
сімейної культури нам видається цілком 
виправданим застосування нових теоретичних 
підходів, зокрема теорії конвергенції.

Теорія конвергенції (від лат. convergо – 
зближуюсь, сходжуся) одна з основних концепцій 
сучасної соціології, політекономії і політології, 
яка розглядає в суспільному розвитку сучасної 
епохи домінуючу тенденцію до зближення двох 
соціальних систем – соціалізму й комунізму [3].

Конвергенція є процес здебільше незалежний 
від волі людей, його детермінують об’єктивні та 
суб’єктивні умови їх спільного матеріального і 
культурного життя.

До теорії конвергенції чи не вперше в 
суспільних науках звертався відомий німецький 

психолог Вільгельм Штерн (1871 – 1938) для 
аналізу важливих факторів, які беруть участь 
у вихованні особистості. Такими факторами 
він вважав біологічну спадковість та соціальне 
середовище, в якому йде процес психічного 
розвитку дитини. В своїй теорії В. Штерн 
стверджував, що психічний розвиток дитини 
зумовлений біологічно успадкованими факторами 
та факторами середовища. Ці теоретичні підходи 
В. Штерна не втратили свого значення і в наш час.

Основою теорії конвергенції в суспільному 
житті людства є ідея зближення їх культур в 
процесі довготривалого спільного проживання на 
одній території та різноманітної господарської, 
торгівельно-економічної, родинно-сімейної та 
іншої діяльності, яка завжди є міцним підґрунтям 
інтегративних процесів. Поняття конвергенції в 
початковому його значенні застосовували здебільше 
в дослідженнях з біології, природознавства, 
коли на основі вивчення тих чи інших ознак 
предмета дослідження робилися висновки про 
його онтогенез.

Десь у 50-х рр. ХХ ст. її активно почали 
застосовувати для аналізу соціально-економічних 
процесів та суспільно-політичного розвитку 
різних країн світу (П. Сорокін, У. Ростоу, Дж.К. 
Гелбрейт (США), Р. Арон (Франція), Я. Тінбенгерн 
(Нідерланди), Д. Шельський та О. Флехтхайм 
(ФРГ). Цю теорію активно підхопили в Радянському 
Союзі небезпідставно вважаючи, що на її основі 
можна пояснити багато процесів в історії людства 
та прогнозувати його майбутнє. Так, видатний 
радянський вчений, лауреат Нобелівської премії 
Андрій Дмитрович Сахаров наприкінці 1960-х 
рр. доходив думки, що зближення капіталізму і 
соціалізму неминуче будуть супроводжуватися 
процесами демократизації та демілітаризації, 
які породжують соціальний і науково-технічний 
прогрес, оскільки всі інші шляхи ведуть до 
зниження не тільки соціально-економічної системи, 
а й до загибелі людства.

В нових геополітичних умовах глобалізму 
теорію конвергенції все більше застосовують 
в аналізі інтегруючих процесів, детермінації 
тенденцій і викликів науково-технічного й 
соціально-економічного процесів, що зумовлює 
й актуалізує ідеї економічного зближення життя 
людей різних країн.

Таким чином, виходячи із теорій конвергенції 
та онтогенезу, можна ретроспективно піддати 
скрупульозному аналізу етногенез української 
сім’ї на відомих прикладах розселення етносів в 
межах території сучасної України. Такий аналіз 
забезпечує обґрунтування ідеї автохтонності 
української сім’ї в тому стані, в якому вона 
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доступна для сучасних дослідників. Іншим 
онтогенетичним аспектом етногенезу української 
сім’ї є порівняльне мовознавство. На його основі 
виразно простежується місце української мови 
в індоєвропейській системі мов та у вужчому 
контексті слов’янських мов, у тому числі мов 
східних слов’ян. Важливим джерелом вивчення 
етногенезу української сім’ї є археологічні 
дослідження географії і типології поселень, жител 
і знарядь праці, інших предметів матеріальної 
культури, що вказують на ознаки їх певної 
спорідненості.

Незважаючи на те, що на землях України 
упродовж тисячоліть перемішувалися сотні народів 
з різним рівнем культури та антропологічних 
характеристик, одначе за біогенетичними законами 
у процесі конвергенції виживає сильніший об’єкт, 
акумулюючи в собі якості інших. Тобто, гіпотетично 
абстрагуючись від цього положення, можна 
припускати, що сучасні українці з найдавніших 
часів господарювали на своїх землях в тій чи іншій 
ролі господаря чи гнобленого іншим етносом. Тому 
й не дивно, що на українських землях, на одних 
і тих же місцях жили народи з різними назвами. 
Очевидно, що іноді назви сильніших народів, 
племінно-родових об’єднань переносилися і на 
корінне населення, автохтонів. Мабуть саме тому в 
період проживання скіфів на території України уся 
земля називалася Скіфією, а населення – скіфами, 
хоча як називають деякі дослідники лише царських 
скіфів можна визнати за істинних іраноскіфів, тоді 
як усі інші є конгломератом народів, що перебували 
в стадії конвергенції, тобто всебічного зближення, 
певної асиміляції, в результаті якої місцеве 
населення засвоювало елементи прогресивної 
культури та передавало чужинцям, які ставали 
своїми, власну автохтонну культуру, здебільше 
землеробську.

У багатьох джерелах з вітчизняної історії її 
дослідники наголошують на тому, що українці є 
автохтонними на своїй землі, а далі, як правило, 
розглядаючи складові періоди історії народу, 
непомітно розмивають цю автохтонність майже 
до повного її знищення. Автохтони в перекладі з 
грецької означає корінні жителі певної території, 
країни (тубільці, аборигени). Серед багатьох знаних 
істориків як минулого, так і сучасності місце 
слов’янам, а за тим українцям відводиться десь між 
Віслою і Подніпров’ям. Звичайно, що найбільшою і 
найщільнішою є осілість племен, які склали кістяк 
українського етносу. Але одразу й зауважимо, що 
цей кістяк етносу мав свою динаміку, мобільність 
у освоєнні різними способами (завоювання, 

заселення та ін.) нових земель з більшою чи 
меншою напругою в різні боки. Очевидно, саме 
тому можна ідентифікувати деякі археологічні 
знахідки як однорідну культуру етносів. Але вся 
біда в тім, що таких археологічних знахідок для 
безапеляційного ствердження про приналежність 
її до певного етносу завжди не вистачає. Тим 
паче, коли йдеться про тисячоліття. Дистанція 
занадто велика до нашого часу. Проте „ніщо не 
зникає безслідно. Протягом останніх 5 тис. років 
на українських теренах у різний час розвивалося 
не менше сотні стародавніх етносів, слідами яких 
є численні археологічні культури. Немає сумніву, 
що культурні надбання сотень стародавніх народів, 
які мешкали на українських землях до появи тут 
українців, стали складовою частиною нашої 
культурної спадщини. Але це не значить, що 
трипільців, праарійців, кіммерійців, скіфів, 
сарматів слід вважати українцями” [2, с.19]. 
Безперечно, що заперечувати ці культури є наукове 
невігластво. Вони були. В минулому. Їх успішно 
поглинули аборигени, які взяли все варте для свого 
суспільно-історичного та культурного розвитку, а 
людський субстрат асимілювали. В процесі цієї 
конвергенції якась частина ввійшла в генофонд 
українців, інша – очевидно менша пішла в світи 
і розчинилась в генофонді інших народів. В цих 
непростих міжетнічних процесах українська сім’я, 
„український” ген виявилися сильнішими. 

Вірно визначивши головну ідею щодо 
автохтонності українців, той же Л. Залізняк 
вдається до методів недозволених в серйозній 
науковій дискусії – це зміщення предмета дискусії. 
У нього це звучить так: „У нашому генофонді є гени 
й пітекантропів, чого, звичайно, недостатньо, щоб 
назвати їх українцями” [2, с.19]. Звичайно порівняти 
пітекантропа, цю мавполюдину, хоча й з ознаками 
близькими до антропоїда з homo sapiens абсолютно 
неможливо. Та Л. Залізняк з відомих тільки йому 
причин (а може й не тільки йому) вдається до цього 
прийому. Адже йдеться не стільки про біогенетичну 
спорідненість, скільки про духовну, соціогенну 
та культурну спорідненість, яка з племен етносів 
шляхами конвергенції витворює нове соціально 
історичне і педагогічне явище – народ, націю, 
українську сім’ю.

З цього приводу варто навести думку не менш 
знаного історика Віктора Петрова, який твердив, 
що „немає сумнівів, уже в трипільський період 
Україна набуває певної суми характеристичних 
ознак, що лишаються властивою приналежністю за 
наших часів етнографічної культури Українського 
народу як народу хліборобського. Від трипільської 
культури і до наших часів протягом 5 тисяч років 
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існує в Україні хліборобство, й хлібороб плекає в 
своєму господарстві волів і мережить ярмо.

В тих самих кліматичних, ландшафтних 
умовах, на берегах тих самих річок і просторах 
тих самих плато, на масній чорноземлі, шляхом 
між золотавими ланами пшениці простують воли. 
Сивий дим здіймається вгору з хат, обмазаних 
глиною й розписаних смугами кольорових барв. Як 
і за часів Трипілля, так і досі жінка підмазує хату й 
піч. І при вході в хату висить зображення вічного 
дерева, в теперішній деформації: квітка в вазоні, 
мотив вишиванок, що сходить в своєму прототипі 
до трипілля, коли його позначали малюнки 
на прясельцях” [10, с.33-34]. І далі В. Петров 
продовжує, резюмуючи, що „коли ми кажемо, що 
ми є автохтонами на нашій землі, що ми живемо 
на ній не від VI ст. по Різдві, а ще від неоліту, від 
ІІІ тисячоліття перед Різдвом, ми повинні, кажучи 
це, зважити, що між нами й людністю неолітичної 
України лежить кілька перейдених нашими 
предками епох, кілька етапів етнічних деформацій, 
ступенів розвитку, оформлюваного в проявах 
різних, часто протилежних тенденцій розвитку і 
одночасно пережитих криз” [10, с.35].

Зазначимо, що знайти матеріальні докази 
українськості українців засобами археології 
достатньо віддаленого часу видається майже 
неможливим, а можливо й не потрібним, якби 
не постійна боротьба людей за свої пріоритети, 
тяглість історії, культури, а іноді й винятковість, 
месіанство, богообраність і т.ін.

І тоді питання етногенезу нації, культури, сім’ї 
набуває надзвичайно важливого значення. Тоді 
історична правда для людини стає живодайним 
джерелом, яке утверджує цілющу віру в себе, свій 
народ. Вона зміцнює свідомість нації, кожної сім’ї, 
кожної особистості.

Питання етногенезу української сім’ї сьогодні 
набуває надзвичайно важливого значення, оскільки 
усі попередні дискусії і їх теоретичні висновки 
зводилися до того, що, власне, українців як етнос 
стали помічати тільки десь із 13-14 ст. н.е., тоді 
як самобутній народ помічений на європейських 
просторах із більш давнього часу. Як твердить 
відомий український вчений М.Ю. Брайчевський: 
„Одна з основних помилок досьогоднішніх студій 
у галузі слов’янської етнології полягає в тому, 
що проблема ставиться як етногенез слов’ян 
взагалі, а це означає втрату конкретності поняття. 
Такого народу – „слов’яни” – не існує в природі; 
існують (або існували) конкретні слов’янські 
народи: Стародавня Русь, росіяни, українці, 
білоруси, болгари, поляки, чехи, словаки, морави, 
серби, хорвати, словенці, македонці, кашуби та 
ін. Говорити серйозно про виникнення того, що 

реально не існувало, не можна. Тому не може бути 
і проблеми етногенезу слов’ян, а може і повинна 
бути проблема етногенезу слов’янських народів 
– русі, українців, поляків, болгар і т.д., причому 
процес формування кожного з цих народів міг і 
повинен був мати своєрідний характер, а може і 
різні шляхи розвитку” [1, с.20]. Це твердження 
вченого-історика й археолога можна посилити і 
сучасними дослідженнями в галузі порівняльного 
мовознавства, лінгвістики та інших наук, які 
підтверджують сміливі здогади, припущення не 
тільки українських вчених, а й зарубіжних таких, 
наприклад, як англійський вчений Гелдон, який 
вважає, що антропологічна мапа європи дуже 
мало змінилася. І, як продовжив цю думку проф. 
Щербаківський, ми вправі вважати і твердити, що 
ми є та були автохтонами на своїй землі не від VI 
віку по Різдві Христовім, а від неоліту, тобто не 
менше 5000 літ [13]. 

Автохтонність українців підтверджують 
і дослідження Степана Наливайка [7], Сергія 
Наливайка [6] та Григорія Василенка.

У  цих  робот ах ,  умовно  кажучи ,  на 
молекулярному рівні йдеться про етнокультурні 
особливості населення стародавньої України, 
його антропологію, мову, вірування, побутову 
культуру, виробництво, суспільний устрій і т.ін. 
Основною структурною одиницею організації 
життя і розвитку населення, яке жило на землях 
України була сім’я, щонайменше у двох її формах 
– полігамній та моногамній. Незважаючи на 
полярність форм її існування, вона у кожній з них 
виконувала основні свої функції. Вважаємо, що 
саме завдяки сім’ї відбувалася етноконсолідація 
української сім’ї, українців як окремого етносу, а 
суспільна конвергенція посилювала й активізувала 
міжетнічні процеси усього населення тогочасних 
українських земель. Якщо поглянути на карти [9; 
11; 12; 14, с.13-14] розселення давніх народів на 
території України, то можна легко уявити межі 
їх зіткнення. Між ними майже немає великих 
відстаней, що сприяло зближенню в стародавні 
часи міжплемінних процесів, а в пізніші, з 
утворенням етносів міжетнічних. Таким чином 
в довготривалому процесі суспільно-історичної 
конвергенції завдяки сім’ї в різних її формах 
утворювався український етнос, за тим народ, 
нація, держава.

Кожен із цих періодів характеризується 
своїми особливостями, центробіжними силами 
українського етногенезу, генеруючу роль, в якому 
відігравала українська сім’я. Сім’я і сьогодні 
є основною ланкою українського суспільства 
і держави. Саме тому усвідомлення молодими 
поколіннями своєї автохтонності на українській 
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землі зміцнює національну основу сімейного 
виховання дітей і молоді у нових соціально-
економічних та політичних умовах України.

Надзвичайно важливим, на нашу думку, 
є поглиблення історичних та археологічних 
досліджень на землях сучасної України, в 
яких можна було б знайти відповідь на багато 
питань, пов’язаних з соціальною організацією 
життя тогочасного населення, його етнічною 
ідентифікацією, особливостями формування і 
функціонування сім’ї як найменшої організованої 
і автономної клітини суспільства.

Окрім того, потребує більш ґрунтовного і 
детального вивчення етнічна карта населення 
України з найдавніших часів і до нашого часу. 
Водночас мають бути досліджені питання 
матеріального і духовного життя наших предків 
на кожному з історично важливих етапів життя 
праслов’ян за тим праукраїнців і українців.

Процес конвергенції української сім’ї, видається 
нам, ніколи не може бути остаточно завершеним, 
оскільки він у нових соціально-економічних та 
психолого-педагогічних умовах детермінується 
багатьма факторами. Які суттєво впливали на 
морально-духовні, фізичні і фізіологічні якості 
і властивості життя людей у ХХІ столітті ІІІ 
тисячоліття.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Брайчевський М. Ю. Походження Руси. – К.: 

Наукова думка, 1968. – 224 с.
2. Залізняк Л. Походження українців: між 

наукою та ідеологією: популярне видання. – К.: 
Темпора, 2008. – 104 с. і іл.

3. Иванов Г. И. Социальная сущность теории 
конвергенции. – М., 1975.

4. Історія України написана у V ст. до нашої 
ери Геродотом /пер. С.К.Спасько (Австралія). – К.: 
Фенікс, 2007. – 80 с.

5. Літопис руський /пер. з давньорус. Л.є. 
Махновця; відп. ред. О.В. Мишанич. – К.: Дніпро, 
1989. – 591 с.

6. Наливайко С. Етнічна історія давньої 
України. – К.: євшан-зілля, 2007. – 624 с.

7. Наливайко С. У. Українська індоаріка. – К.: 
євшан-зілля, 2007. – 640 с.

8. Новітні міфи та фальшивки про походження 
українців: [зб. статей: популярне видання]. – К.: 
Темпора, 2008. – 136 с.: іл.

9. Павленко Ю. В. Передісторія давніх русів у 
світовому контексті. – К.: Фенікс, 1994.

10. Петров В. Походження українського народу. 
– К.: МП „Фенікс”, 1992. – 192 с.

11. Україна. Історичний атлас. 5 клас. – К.: 
Мапа ЛТД, 2002. – 40 с. 

12. Україна. Історичний атлас. 7 клас. – К.: 
Мапа ЛТД, 1999. – 24 с.

13. Щербаківський В. Формування української 
нації. – Прага, 1941.

14.  Этнокультурная карта територии 
Украинской ССР в І тыс. н.э. – К., 1985.

Postovyi V.
ETNOGENEZ OF UKRAINIAN FAMILY IN 

THE LIGHT OF THEORY OF CONVERGENCE
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theory questions of ontogenesis and ethnogenesis open 
up in the Ukrainian family.
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На рубежі тисячоліть, а саме в ІІІ ст. до н. е. 
– І ст. н. е., на території Середнього Подніпров’я, 
зокрема й на Чигиринщині проживали племена 
зарубинецької культури. Одним із таких місць є 
поселення поблизу села Суботів Чигиринського 
району. Не зважаючи на те, що з моменту 
відкриття Суботівського поселення минає 
100 років, залишається низка питань, на які 
ще потрібно знайти відповіді. Основну роль у 
висвітленні даної проблеми відіграє археологія. 
Під час археологічних досліджень в другій половині 
ХХ ст. було знайдено матеріали, що дали змогу не 
лише ідентифікувати та датувати час життя на 
поселенні, а й встановити взаємозв’язки з іншими 
народностями та визначити приналежність 
вищевказаного поселення до регіону в ареалі 
зарубинецької культури.

Вже майже два століття археологічна 
спадщина Чигиринщини привертає до себе 
увагу дослідників та скарбошукачів. Не 

є виключенням і село Суботів, де знаходився 
родовий маєток славетного гетьмана Богдана 
Хмельницького. Як показали багаторічні 
дослідження, на території села та в його околицях 
знаходяться і пам’ятки раннього залізного віку: 
поселення чорноліської та зарубинецької культур.

У 1909 р. в урочищі Чапалівка, що в селі 
Суботів, при зведенні будинку, було знайдено 
поховання із трупоспаленням. Потім неодноразово 
біля хати, на схилі живописного берега р. Суби, 
під час оранки городу ще зустрічались керамічні 
знахідки культури полів поховань [5; с. 93].

Нові свідчення про поселення і поховання 
рубежу нашої ери надійшли в 1951 р., коли 
Інститутом археології АН УРСР були організовані 
розкопки чорноліського городища під керівництвом 
О.І.Тереножкіна [3; с. 29 ].

Знахідки 1951 р. в с.Суботів, стали причиною 
організації невеликих досліджень, які були 
проведені в 1953 р. І. М. Самойловським. У 
результаті цих розкопок, було встановлено що на 
території чорноліського городища знаходилося ще 
одне поселення, час існування якого відноситься до 
періоду зарубинецької культури [3; с. 29].

Матеріали чорноліської та зарубинецької 
культур на Суботівському городищі зустрічаються 
в культурному шарі потужністю від 40 до 80 
см і стратиграфічно є нероздільними [4; с. 58]. 
Дослідження, які в 1955 р. проводились під 
керівництвом Б. М. Гракова і О. І. Тереножкіна, 
показали, що на всіх ділянках розкопів невеликими 
скупченнями зустрічаються культурні залишки 
зарубинецького типу [2; с. 165].

До залишків житлових та господарських споруд 
зарубинецького типу, належать лише одна землянка 
та дві господарські ями, виявлені біля схилу, що в 
західній частині поселення. Було досліджено лише 
південно-західну частину землянки. Встановлено, 
що житло було прямокутної форми, долівка 
знаходилася на глибині 0,75 м від рівня поверхні 
материка. В заповненні землянки знайдені 
фрагменти амфор, червонолакові та сіроглиняні 
миски, фрагменти простого та лощеного посуду, 
кістки тварин та шматки глиняної обмазки. 
Подібні ж знахідки зустрічаються і в заповненні 
господарчих ям [3; с. 30].

Знахідки з культурного шару, що відноситься 
до періоду існування зарубинецької культури, 
зустрічалися по всій площі розкопів. Це були уламки 
ліпного посуду місцевого виробництва, фрагменти 
привозного гончарного посуду, небагаточисленні 
вироби із заліза, глини та каменю.

Ліпна кераміка на Суботівському поселенні 
представлена фрагментами нелощеного посуду 
(горщики, покришки, кубки та корчаги ), а також 
лощеними або загладженими мисками і глеками 
[3; с. 30].

Гончарна кераміка представлена фрагментами 
амфор, червонолакового та сіроглиняного посуду. 
Цей посуд складає більше половини всіх керамічних 
знахідок на поселенні, при чому більшість уламків 
належить грецьким амфорам різних типів [3; с. 30].

На поселенні знайдено було також два залізних 
ножі з прямою спинкою, два серпи, великий 
залізний риболовецький гачок, два залізних 
чотирикутних в перетині стержні, залізна голка, 
цвях, шматки залізного шлаку. Виявлено глиняне 
біконічне пряслице та плоский круглий грузок [4; 
с. 59].

УДК 903’4 (477.46) ”652” Сергій Руденко
(м. Чигирин)

ПАМ’ЯТКИ ЗАРУБИНЕЦЬКОГО ТИПУ 
В СЕЛІ СУБОТІВ ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ

РОЗДІЛ ІІ. АРХЕОЛОГІЯ РАННІХ СЛОВ’ЯН, КИЇВСЬКОЇ РУСІ, ПІЗНЬОГО 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ОХОРОНА ТА МУЗЕЄФІКАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК
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Слід також відмітити і той факт, що зарубинецькі 
селища розміщувалися гніздами по 10 – 15 поселень 
в групі на близькій відстані (1 – 2 км) одне від одного. 
Відстань між гніздами була значно більшою [1; с. 
167]. Поблизу поселень знаходилися могильники. 
Біля Суботівського поселення зарубинецького 
часу було зафіксовано два могильники. Один із 
них знаходився в урочищі Березівка, інший – в 
урочищі Чапалівка. В різний час тут відкрито 9 
поховань трупоспалення із похованням праху в 
урнах. Поховання супроводжувались предметами 
зі слідами перебування у вогні: фібули, сережки, 
персні, підвіски, намисто із пасти та гірського 
кришталю. Унікальною знахідкою є скарабей, 
виявлений у 1953 р. неподалік від поховання № 4, І 
М. Самойловським. Першопочатково скарабей був 
яскраво синього кольору, але з часом потьмянів. 
Зроблений він був із пасти і просвердлений 
посередині в поздовжньому напрямку. На 
зворотному боці помітний врізаний знак на зразок 
літери «Г», розміщений на рівній нижній площині, 
обкресленій по краю врізаною лінією. Скарабей в 
пам’ятках культури полів поховань зустрічається 
вперше на Суботівському могильнику. Подібні 
скарабеї зустрічались в сарматських похованнях 
степової зони України [5; с. 95].

У 1993 р. у північно-західній частині с. Суботів 
(куток Гришківка) співробітником НІКЗ «Чигирин» 
В. І. Гуглею було обстежено ще одне жіноче 
поховання трупопокладенням зарубинецького 
часу. Супроводжуючий матеріал: кілька пастових 
намистин та два браслети – передано до фондів 
НІКЗ «Чигирин» і зараз вони експонуються у музеї 
археології Середнього Подніпров’я в Чигирині.

Суботівське поселення та могильники 
зарубинецької культури добре датуються завдяки 
численним знахідкам імпортної кераміки – 
фрагментів античних амфор, червонолакової 
кераміки, тонкостінних кубків та ін. Час їх 
існування – ІІІ – І ст. до н.е. – І ст. н.е. [4; с. 59].

Особливості Суботівського поселення і 
могильників пояснюються його розташуванням на 
південній межі Лісостепу. На рубежі та в І ст. н.е. 
ця територія була областю взаємного проникнення 
та стику слов’янських і сарматських племен. Цей 
момент дуже важливий для вивчення слов’янства 
взагалі та розширення уявлення про культури 
зарубинецького типу зокрема.
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Rudenko S.
RELICS OF ZARUBYNETS’KA CULTURE 

TYPE IN SUBOTIV VILLAGE OF CHIGIRINDIS-
TRICT

Millenium, namely the 3 century BC – 1 st century 
AD, the territory of the Middle Podniprovya, includ-
ing the tribes lives Chygyryn district zarubynetska 
culture. One such place is the village near the village 
Subotov Chygyryn area. But despite the fact that since 
the  opening  Subotiv village 100 years have passed, 
there is still some questions that need answers, becose 
the primary role in addressing the prodlem of playing 
an archeology. It was during the investigation and 
management of residential structures were discovered, 
most of which have made it possible not only identifica-
tion date and time of life at the village, but also to link 
with other peoples, as well as to regions in the area 
zarubynetska culturе.
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Публікується новий комплекс знахідок 
з могильника черняхівської культури біля с. 
Шушвалівка Глобинського району Полтавщини 
у порівнянні з іншими речами цього могильника 
та сусідніх пам’яток, що зберігаються у 
Кременчуцькому краєзнавчому музеї.

Наприкінці жовтня 2005 р. археологом-
любителем О. Гайдаєм на острові, що  
розмивається водами Кременчуцького 

водосховища навпроти с. Шушвалівка Глобинського 
р-ну Полтавської обл., в розмиві, виявлені два нові 
поховання (інгумації) черняхівської культури.

Поховальні комплекси розміщувались поряд, на 
північному березі острова, який серед краєзнавців 
відомий як Шушвалівський. Поховані лежали 
головами на схід-південний схід. Поховальний 
інвентар складався з кружального посуду, фібул, 
намиста, кістяного гребеня, пряслиця тощо. 
Речі з цих поховальних пам’яток були продані 
до приватних колекцій Кременчука та Києва, 
кілька напівзруйнованих предметів передано до 
Кременчуцького краєзнавчого музею.

Комплекс 1. Похована, імовірно, молода 
жінка (збереглися усі зуби), лежала на спині. 
Слідів дощок від домовини помічено не було. 
Посуд розміщувався зліва біля ніг і складався з 3 
предметів:

1) низенька миска-тарілочка (продана до 
Києва), 

2) масивна набокувата миска (рис. 1. 4), 
очевидно, деформована при випаленні (висота 
10,6см, діаметр вінець 25,3см, діаметр тулуба 24,7 
см, діаметр дна 10,2 см), біконічна, на круговому 
піддоні, плічка підкреслені двома невисокими 
валиками-пружками. Вінця дещо потовщені і 
відігнуті назовні.

3) горщик (стояв в ногах) з низьким широким 
горлом розсипався при виїмці і залишився на місці 
знахідки. Біля нього – 

4) залишки багаточасного тришарового 
кістяного гребеня (5 фр.), що потрапили до колекції 
Кременчуцького краєзнавчого музею (Кркм А 
2614). Спинка гребеня складної форми, в основі 
якої лежить прямокутник з напівкруглою, сильно 

виступаючою середньою частиною, яка плавно 
(округло) переходить у прямокутні плічка. Дві 
ідентичні пластини спинки скріплені між собою 
трьома бронзовими заклепками і мають нижче 
виступу дві поздовжні декоративні смужки (рис. 1. 
8). Зубчаста частина гребеня представлена одним 
окремо виготовленим елементом.

5) біля шиї похованої розміщувалась проста 
підв’язна бронзова фібула з довгою пружиною та 

6) намисто: 3 круглі зелені та одна видовжена 
бісерини, а також 2 сердолікові 14-гранні – всього 
6 шт. 

7) біля лівої руки виявлена передана до 
Кременчуцького краєзнавчого музею сплощено-
грушовидна (1,3х1,4 см) непрозора бурштинова 
намистина (КрКМ А 2613) з відбитою верхньою 
частиною та явно вираженою кіркою вивітрювання 
(рис. 1. 8).

Загальна кількість – 12 предметів.
Поховання датується другою половиною-

кінцем ІV ст. Датуючим матеріалом може виступати 
гребінь, що згідно класифікації Г.Ф. Нікітіної 
відноситься до типу ІІІ В1 [17, с.148]. Аналогами 
намистини можуть служити грушовидні намистини 
з поховання ІV ст. у Привольному (пох. 10) [1, с. 
155]. Згідно класифікації черняхівського вбрання 
О.В. Бобровської дане поховання відноситься до 
досить розповсюдженої за кількістю зафіксованих 
комплексів групи (10-20%), і характеризується 
наявністю у вбранні померлої жінки однієї фібули 
і намиста [1]. Виявлене при похованій сердолікове 
намисто дає підстави припускати наявність 
сарматських впливів, що взагалі характерне для 
зазначеної території [3, с. 50; 13, с.139].

За складом поховального інвентаря, в тому 
числі керамічного, поховання підпадає під 
категорію рядових.

Комплекс 2. Похована – жінка похилого віку, 
про що свідчить спрацьованість та відсутність 
деяких зубів, лежала на спині. На грудях виявлені 
2 дуже кородовані залізні непарні фібули (рис. 1. 8) 
з довгою пружиною та задньою тятивою (4,2х3,7см 
та 5,1х2,9 см), біля правої руки померлої – біконічне 
пряслице, орнаментоване на кожній з половинок 
зубчастим штампом у вигляді зигзага.

Кружальний посуд розміщувався справа 
вздовж тіла померлої і складався 7 предметів: 

УДК 904.5 (477.53) ”653”   Ірина Кракало
(м. Кременчук)

НОВІ ЧЕРНЯХІВСЬКІ ПОХОВАННЯ З ШУШВАЛІВКИ
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1) миска сіролощена відкритого типу (висота 
8,4 см, діаметр вінець 23,5 см, діаметр тулуба 22 см, 
діаметр дна 7,3 см), на ледь помітному кільцевому 
піддоні, з високими (висота 7 см) плічками, що 
плавно переходять у денце (рис. 1. 5).

2) миска сіролощена, біконічна, закритого типу 
(висота 7,8 см, діаметр вінець 10,8 см, діаметр дна 
5,4 см), на слабо вираженому кільцевому піддоні 
(рис. 1. 6)

3) глечик без ручок (проданий до Києва).
В ногах розміщувались:
4) горщик, підкреслено біконічний (з перегином 

дещо вище середини висоти), великий, масивний, 
сіролощений (висота 19,3 см, діаметр вінець 21,8 
см, діаметр тулуба 25,3 см, діаметр дна 12,3 см), 
на невисокому асиметричному кільцевому піддоні. 
Середня частина плічок, підкреслена вгорі та 
знизу невеличкими валиками, прикрашена поясом 
навкісних вертикальних смужок світлого ангобу по 
не лощеному світлішому тлі (рис. 1. 1).

5) ваза триручна, жовтоглиняна, біконічна, 
високих пропорцій (висота 16,5 см, діаметр 
вінець 17,6 см), на плитчастому піддоні (рис. 1. 
3) розміщувалась в ногах померлої. В середині 
виявлений: 

6) глечик (горщик) дворучний (висота 18 
см, діаметр вінець 12,5 см, діаметр тулуба 19 
см, діаметр горла 10 см, діаметр дна 8,4 см), 
чорнолощений, біконічний (з перегином у верхній 
частині корпуса), орнаментований між кінцями 
ручок пролощеним зигзагом, облямованим двома 
вузькими горизонтальними пружками. Потоншені 
на кінці вінця воронковидно розхилені. Дно плоске. 
Від чітко вираженої шийки відходять по боках дві 
злегка ввігнуті посередині сплощені ручки, які 
закінчуються дещо вище перегину корпусу (рис. 
1. 2).

Між мисками валялися ребра тварини (теляти?). 
Біля ніг знайдені зотлілі залишки прямокутної 
бронзової накладної пластинки з отворами по 
кутах та двох видовжених пластин (3,5х1,0 см) з 
штифтами на кінцях.

7) кубок чорнолощений (висота 5,3 см, 
діаметр вінець 10,6 см, діаметр дна 2-4,3 см), 
напівсферичний, із заокругленим денцем на 
невеликому кільцевому піддоні. Край вінця 
нерівний (пошкоджений ?), підкреслений 
невеликим горизонтальним пружком, нижче 
якого – чотири яруси витонченого штампованого 
орнаменту (рис. 1. 7).

Пружок ніби відмежовує орнаментальну 
композицію від внутрішньої, функціональної 
частини кубка. Орнамент читається від зовнішньої 
частини дна, де розміщується круглий, заглиблено-
опуклий “сонячний диск”, що є епіцентром 

напівсферичного кубка-небозводу. Від “сонця” 
радіально вниз, в сторону вінець спускається 11 
прокреслених подвійних розділювальних смужок 
з хвилястими (дощі ?) та пунктирними (промені 
?) лініями всередині. Між розділювальними 
смугами – нанесені зубчастим штампом ділянки 
вертикально розміщеного зигзагу, який можна 
вважати за символіку грози. Одним словом, у 
цьому ярусі зображений весь могутній асортимент 
животворних елементів природи  небесного 
походження. Нижче – горизонтальний пояс 
з 33 “пухнастих” напівкіл або напівмісяців 
кінцями до “сонця”, що, можливо, символізують 
молодий місяць або квітуючі рослини. Ще нижче 
– горизонтальна смуга з 50 видовжених елементів, 
які можна ідентифікувати як зернятка або бруньки. І 
завершує всю композицію розміщений під вінцями 
пояс з 2 смужок трикутників – догори та донизу 
вершинами, що на погляд автора, символізує 
цілісність Всесвіту, взаємозв’язок життя та смерті. 
Зазначені вище зображення свідчать про те, що 
даний кубок, цілком можливо, уособлює саме 
Всесвіт, на макеті якого, імовірно, відображена 
певна календарна система давнини.

Витончені черняхівські кубки є окрасою 
колекції музею. З цього ж могильника походить 
мініатюрний напівсферичний кубок (рис. 2. 5), вся 
поверхня якого вкрита розкішною гре6інцевою 
композицією у вигляді трикутників з опущеними 
донизу вершинами. Техніка виконання орнаменту 
нагадує гравіювання з великою кількістю 
дрібних деталей. До складу композиції входить 
чітко виражений ялинковий орнамент. Кубок 
розміщувався біля голови небіжчика у комплексі 
з двома мисками (відкритого і закритого типів) 
і кухонної шерехатої миски. Дуже схожий за 
орнаментацією кубок був виявлений під час 
розкопок Радуцківського поселення черняхівської 
культури на Кременчуччині [15, с. 36-37]. Сонячна 
символіка простежується на фрагменті іншого 
кубка з Шушвалівки (рис. 2. 11). Вся його бічна 
поверхня розділена на 21 вертикальний канелюр, 
що плавно переходять на сплощене денце, до 
солярного знака у вигляді двох концентричних кіл в 
центрі. Тобто канелюри символізують промені, що 
відходять від денного світила. Прикладом розробки 
цієї ж теми є зображення з сусідніх пунктів на 
інших фрагментах черняхівського посуду із 
зібрання КрКМ (рис. 2. 4, 7, 10). Останній фрагмент 
має вигляд справжнісінької астрономічної схеми, 
яка на жаль повністю не збереглася.

Не менш цікавою уявляється орнаментальна 
композиція іншого кубка з Шушвалівки (рис. 2. 
1). Вона поєдную в собі елементи орнаменту двох 
попередніх шушвалівських кубків. Тут присутня 



238

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

і широка горизонтальна епітропічна ялинкова 
смуга під вінцями, підкреслена двома валиками, 
і вертикальний псевдоканелюр, сполучений 
з двома широкими вертикальними смугами 
і початком великого трикутника з опущеною 
вершиною. Всередині канелюра, що, очевидно, 
теж символізує сонячний промінь – вертикальна 
ялинкова композиція, завершена яйцевидним 
заглибленням з хрестом. Подібний до нього 
орнамент зафіксований на іншій посудині з 
цього ж пункта, де орнаментальний трикутник 
простежується краще (рис. 2. 2).

Дуже близькими за  орнаментальним 
наповненням до новонайденого кубка є зображення 
на фрагменті кубка, що походить з сусіднього 
Градизька (рис. 2. 3). Вся його чорнолощена 
поверхня вкрита численними відбитками зубчастих 
штампів двох типів – у вигляді (сонячного) кола та 
краплевидних концентричних зображень з рискою 
в центрі (проростаюче зерня).

Орнаментальна композиція приденної частини 
досліджуваного кубка з Шушвалівки має аналоги 
в зображеннях на кружальному черняхівському 
глечику, виявленому 1992 р. в дитячому похованні 
у Кременчуці (рис. 2. 9). У верхній частині 
тулуба цього біконічного глечика тричі повторена 
композиція у вигляді відрізків вертикального 
зигзага, розміщених між чотирма вертикальними 
паралельними прямими, що у свою чергу нагадує 
орнаментацію знаменитих лепесівських ваз і, 
можливо, символізує, липневі грози [10, с. 111-117].

Як бачимо, орнаментація посуду, зокрема 
кубків, даного регіону черняхівської культури, 
має комплекс спільних рис і багату семантичну 
традицію.

Загалом для посуду досліджуваних поховань 
з Шушвалівки характерна наявність кільцевого 
або плитчастого піддонів та яскраво виражена 
біконічність форми. Виключення становить миска 
відкритого типу (рис. 1. 4, пох. №2) із заокругленою 
нижньою частиною. Ще однією спільною рисою 
є обов’язкові для верхньої частини всіх посудин 
невисокі горизонтальні пружки, що взагалі 
характерно для пам’яток середньодніпровського 
регіона черняхівської культури.

Кількісний (7 посудин) та якісний (наявність 
досить рідкісних форм) склад супровідного посуду 
поховання №2 свідчить, що у даному випадку ми 
маємо справу з похованням представника общинної 
верхівки. За системою О.В. Бобровської [1] склад 
фурнітури заупокійного одягу комплексу №2, а 
саме 2 фібули, є також досить рідкісним (всього 1-2 
% досліджених поховань) порівняно з комплексом 
№1 і не суперечить попередньому припущенню.

У пошуку аналогів зазначеному комплексу 
слушно звернутись до сусідніх стаціонарно 
досліджених могильників біля с. жовнине 
Черкаської обл., де при досить значному 
обсязі досліджень не виявлено такої кількості 
високохудожніх глиняних виробів з трудомісткою 
технологією (в першу чергу кубків) з символічним 
(космогонічним) навантаженням [18, с. 48; 19, с. 
317-364].

Рідкісним явищем для даної місцевості 
є використання білого ангобу в поєднанні з 
лощеною та матовою поверхнями для декорування 
біконічного горщика поховання 2 (рис. 1. 1). 
Зокрема у жовнинській колекції присутній 1 
предмет (кружка великого розміру) в декорі якої 
поєднані лощений орнамент та шерехатий фон 
[18, с. 2].

Серед інших форм поховального посуду 
вирізняються дворучний глек (рис. 1. 2) та 
триручна ваза високих пропорцій (рис. 1. 3), 
найближчими аналогами якій можуть слугувати 
більш присадкуваті триручні миски-вази з 
горизонтальними вінцями з колекції КрКМ, що 
походять з Шушвалівки та жовниного (рис. 2. 8, 
12) та безручна жовнинська посудина з могильника 
в урочищі Біленкові Бурти [18, с. 33 (№8)].

Решта посуду є досить типовою для поселень 
та могильників середньодніпровської групи 
пам’яток другої половини ІV-початку V ст. і має 
аналоги серед пам’яток Соснова, Переяслав-
Хмельницький, журавка Ольшанська, Гаврилівка, 
Черняхів, а також місцевих пам’яток в межах 
Кременчуцького та Глобинського р-нів Полтавської 
обл. [3-13].

За свідченням інформатора обидва поховання 
орієнтовані на схід-південний схід. Така рідкісна 
орієнтація похованих має нечисленні аналоги на 
інших черняхівських пам’ятках [17, с. 43-44]. Проте 
найімовірніше в даному випадку є результатом 
помилки місцевого аматора від археології, що 
виявив поховання. Для відносного висвітлення 
цього питання зазначимо, що інші зафіксовані на 
місцевості поховання цього некрополя орієнтовані 
на північний захід та північ, що можна сказати і про 
жовнинські поховання [3, с. 31; 4, с. 46-48; 18, с. 28].

Шушвалівський грунтовий могильник 
черняхівської археологічної культури, розміщений 
на одноіменному острові навпроти села, 
неодноразово привертав до себе увагу дослідників. 
Перші публікації про нього з’явились ще у 1988-
1990 рр. [3, с. 31; 4, с. 46-48]. Розташований на 
острові, що утворився після заповнення ложа 
Кременчуцького водосховища, могильник вже 
більше 40 років розмивається водами Дніпра і 
ніколи не був об’єктом стаціонарних археологічних 
досліджень.
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Шушвалівська колекція КрКМ складається 
виключно з кружального посуду. Проведені у 1958-
1959 рр. розкопки на сусідніх Максимівському та 
Радуцківському поселеннях також дали невеликий 
відсоток ліпного посуду: 4% на Радуцківському та 
близько 3,5% на максимівському [16].

З а г а л ом  ш у ш ва л і вс ь к и й  м о г и л ь н и к 
відноситься до пізнього періоду існування 
черняхівської культури і представлений переважно 
інгумаціями. Він був виявлений 12 березня 1977 р. 
краєзнавцем П.С. Потапенком. Серед поховального 
інвентаря могильника мають місце кубки, миски, 
вази, горщики, глечики. Крім вищезазначених 
зафіксовано ще 3 поховальні комплекси.

1) В головах покійного розміщувались 2 
кружальні миски (відкритого та закритого типів), 
розбита посудина з шерехатою поверхнею та 
мініатюрний напівсферичний кубок, вся поверхня 
якого вкрита зубчастим орнаментом у вигляді 
трикутників вершиною донизу [11, с. 48-52]. Усі 
знахідки першого поховання були передані до 
КрКМ.

2) Інше поховання (поховання № 2 та №3 
виявлені 1982 р., з них кубок та ваза зберігаються 
у музеї) мало північно-західну орієнтацію. 
Похована лежала на спині, руки викладені вздовж 
тулуба. Праворуч від скелета розміщувався розвал 
сіролощеної миски, поряд з нею – чорне біконічне 
прясельце та велика чорна кільцевидна намистина 
з великим отвором. У нижній частині хребта 
виявлена залізна пряжка, біля лівої руки залізний 
перстень: його вузький кінець перекриває другий, 
ширший, кінець. Ліворуч від скелета знаходилось 
кілька великих фрагментів сіроглиняного посуду, 
в тому числі фрагменти чорнолощеної триручної 
вази (рис. 2. 12). Біля голови скелета, за свідченням 
П.С. Потапенка, лежав невеличкий горщик з 
вугіллям.

3) Третє поховання, виявлене за 15 м від 
другого, мало північну орієнтацію. Похований 
лежав на спині з випростаними вздовж тулуба 
руками. Ліворуч від черепа лежав маленький 
лощений горщичок або мисковидний кубок 
(діаметр вінець 8 см) на кільцевому піддоні. Біля 
лівої ноги – велика сіра миска, розколотий горщик 
біконічної форми та сірий горщик з прямими 
вінцями. Праворуч від черепа знайдені фрагменти 
грубого кухонного горщика [3, с. 31; 4, с. 46-48]. 
Комплектність інших поховань на даний момент 
встановити неможливо.

На цьому могильнику краєзнавцями та 
співробітниками музею зібрано 23 цілих та 
майже цілих посудини, фрагменти, пряслиця, 
фібули, кістяна пірамідальна підвіска – загалом 

до 200 знахідок, що зберігаються у фондах та 
експозиції Кременчуцького краєзнавчого музею, 
який вже багато років намагається вберегти 
“випадкові” матеріали цього цікавого некрополя 
від остаточного знищення [7-8, с. 131; 11, с. 48-
52]. Значна частина матеріалів шушвалівського 
могильника черняхівської культури потрапила до 
рук колекціонерів і втрачена для науки.

Артефакти шушвалівського могильника 
черняхівської культури є часткою великої групи 
пам’яток цієї культури, які активно знищуються 
внаслідок активної водної ерозії лівого берега 
Кременчуцького водосховища в гирлі р. Сула, на 
території сучасних Кременчуцького і Глобинського 
районів [5-12].
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Krakalo I.
NEw CHERNYAKHOV CULTURA BURIALS 

IN THE SHUSHVALOVKA

The new complex of finds of chernyakhov culture 
near Shushvalivka village of Poltava area, in compari-
son with other materials of this burial ground and ad-
joining monuments, which are stored in Kremenchutsky 
museum is published.



241

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

Рис. 1. Речові знахідки. С. Шушвалівка. 2005.
1) висота 19,3 см, діаметр тулуба 25,3 см, діаметр вінець 21,8 см, діаметр горла 20 

см, діаметр дна 12,3 см. 2) висота 18 см, діаметр тулуба 19 см, діаметр вінець 12,5 см, 
діаметр горла 10 см, діаметр дна 8,4 см. 3) висота 16,5 см, діаметр вінець 17,6 см. 4) 
висота 10,6 см, діаметр тулуба 24,7 см, діаметр вінець 25,3 см, діаметр дна 10,2 см. 
5) висота 8,4 см, діаметр тулуба 22 см, діаметр вінець 23,5 см, діаметр дна 7,3 см. 6) 
висота 7,8 см, діаметр вінець 10,8 см, діаметр дна 5,4 см. 7) висота 5,3 см, діаметр 

вінець 10,6 см, діаметр дна 2-4,3 см. 1-7 – глина; 8 – кістка, залізо, бурштин.
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Рис. 2. Черняхівські матеріали з колекції Кременчуцького краєзнавчого 
музею.
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Чигиринщина багата археологічними 
пам’ятками різних періодів. Їх дослідження 
відіграє немалу роль як для вивчення історії 
краю зокрема, так і для вивчення історії України 
вцілому. На території Чигиринського району 
зафіксовано близько 10 пам’яток черняхівського 
періоду. У 2009 р. і було здійснено польову розвідку 
на території черняхівського поселення біля с. 
Вершаці. В результаті обстеження зібрано цікавий 
археологічний матеріал, що дає можливість 
поглибити знання про особливості археологічних 
пам’яток ІІІ-V ст. н.е. на Чигиринщині.

Пізньоримський час (кінець ІІ-ІV ст. н.е.) 
справедливо виділяється у стародавній 
історії європи як особливий період 

військових, політичних, економічних і культурних 
відносин Римської імперії з варварським 
населенням. Важко переоцінити значення цього 
періоду для історії слов’ян. Тому відкриття та 
дослідження кожної нової пам’ятки зазначеного 
часу, вивчення особливостей кожної з них, дає нові 
джерельні матеріали, нові штрихи у вирішенні 
складних проблем слов’янського етногенезу.

У ІІІ-V ст. н.е. на території Південно-Східної 
європи поширюються пам’ятки черняхівської 
культури. На Чигиринщині відомо понад 10 
поселень цієї культури, зокрема в сс. Адамівка, 
Кудашеве, Медведівка, Мудрівка, Стецівка, 
Шабельники, Топилівка, Вітове, Вершаці, у м. 
Чигирин.

У цьому році було обстежено одне із 
черняхівських поселень, що знаходиться біля с. 
Вершаці. Виявлено воно було є.Ф. Покровською 
під час розвідки у 1955 р. Середньодніпровською 
П р а во бе р е ж н о ю  е кс п ед и ц і є ю .  О с н о в н і 
завдання розвідки зводились, головним чином, 
до дослідження пам’яток передскіфського та 
ранньоскіфського часу в районі с. Суботів та 
його околицях, а також і в ряді пунктів на північ і 
південь від села, в басейні річки Тясмин. Попутно 
були відмічені на цій же території пам’ятки епохи 
бронзи та ранньослов’янські [1, с. 1].

УДК 904.4(477.46) ”653” Ольга Брель
(м. Чигирин)

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ
ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ БІЛЯ С. ВЕРШАЦІ

ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ

Так, між селом Вершаці та хутором Чигиринівка, 
на лівому березі річки М. Чута, в урочищі Рудьки 
було зібрано матеріал пізньочерняхівського часу 
(ІV ст. до н.е.): денця – грубі, з домішкою кварцу, 
з темно-сірою поверхнею, а також уламки з більш 
ретельно загладженою поверхнею і гладкими 
вінцями, стінки великих посудин з лінійним 
вдавленим орнаментом [1, с. 23].

Таким чином, одним із результатів невеликої 
розвідки 1955 р. було отримання нових даних про 
розповсюдження пам’яток ранньослов’янської 
культури на території Правобережного Лісостепу 
[1, с. 23].

15 квітня 2009 р. на території вищезгаданого 
поселення проведено польову розвідку, в якій 
взяли участь співробітниця Інституту археології 
НАНУ С.С. Бессонова, краєзнавець с. Вершаці О.К. 
Нижник, співробітниця археологічної інспекції 
ЧОДА В.В. Нерода, співробітниця служби охорони 
культурної спадщини Л.С. Чиж, співробітники 
НІКЗ “Чигирин” О.В. Брель, О.В. Проценко.

У результаті обстеження пам’ятки зібрані 
матеріали черняхівської культури – кружальний 
столовий та кухонний посуд з лощеною та 
шорсткою поверхнею, амфорний матеріал, шматки 
глиняної обмазки, вироби з каменю, в тому числі і 
уламки розтиральника.

Кухонний посуд становив значну частку 
кружальної кераміки. Фрагменти мають сірий або 
сіро-коричневий колір, в основному товстостінні. 
Для кухонного посуду характерні грубі домішки у 
тісті та шорстка поверхня, з окремими штрихами 
і щербинками (рис. 1).

Столова кераміка виготовлена із добре 
відмученої глини, має гладку поверхню червоно-
коричневого, сірого або чорного кольору, лощена.

Під час розвідки було знайдено кілька 
фрагментів стінок посудин, прикрашених 
орнаментом у вигляді пружкоподібних виступів, 
пролощеного зигзага, ламаних ліній, нанесених 
або зубчатим коліщатком, або паличкою, вдавлених 
ямок овальної форми (рис. 2).
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Найбільшу частку зібраної кераміки складають 
денця посудин: горщиків, мисок, корчаг. Частина з 
них плоскодонні, частина має плиточний піддон або 
кільцеву ніжку. Деякі денця в основі прикрашені 
обідком (рис. 3).

Серед інших керамічних знахідок – відтягнуті 
назовні вінця, стінки посудин, плоскі (в перерізі 
овальні) ручки, вінце трьохручної вази. Імпортна 
кераміка представлена уламками жовто- та 
червоноглиняних амфор: фрагменти стінок, 
ніжка, частина двохствольної амфорної ручки 
та сплощеної, в перерізі трапецієподібної ручки 
(рис. 4).

Кам’яні вироби представлені розтиральниками, 
уламками згладжених каменів, кількома крем’яними 
пластинами (рис. 5).

Таким чином, обстеження черняхівського 
поселення біля с. Вершаці мало велике значення в 
першу чергу для збагачення археологічної колекції 
у фондах НІКЗ “Чигирин”, а також для поглиблення 
знань про пам’ятки черняхівського періоду в 
Чигиринському районі.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Покровская Е.Ф. Отчёт о разведке 

Среднеднепровской Правобережной экспедиции 
1955 г. // НА ИА НАНУ. – д. 1955/5в. – 23 с.

Brel O. 
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION OF 

THE CHERNYAKHOV CULTURE SETTLEMENT 
NEAR THE VERSHATZY OF CHYHYRYN DIS-
TRICT

Chyhyryn district is Wealthy of archaeological 
monument sites of different periods. Their investiga-
tion played to great part both for study history of 
region individually and for study history of Ukraine 
in general. At the territory of Chyhyryn district fixed 
approximately 10 archaeological monument sites of 
Chernyakhov period. In 2009 realized fieldwork at the 
territory of Chernyakhov settlement near the Vershatzy. 
As a result investigation of gathered to interesting 
archaeological material that to be help deepen the 
knowledge about peculicerities of monument sites of 
III-V c. A.D. in Chyhyryn district.

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5
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Публікація присвячена локалізації могильника 
пізньоримського часу виявленого в с. Лецьки.

На Переяславщині відомо шість могильників 
черняхівського типу. Одні з яких досить 
відомі, завдяки своїй дослідженості (м. 

Переяслав-Хмельницький, с. Соснова), інші 
досліджені частково, а то й зовсім не досліджені 
(м. Переяслав-Хмельницький: музей просто неба 
та ур. Оболонь, с. Гречаники ур. Поділ, с. Дениси) 
[1. с. 10; 2; 4. с. 305; 5. с. 54; 6; 7; 9. с. 143].

У 1968 р. під час риття ями погреба на глибині 
до 2,0 м від сучасної денної поверхні знайдено 
поховання за обрядом iнгумацiї в садибі О. Ф. 
Набок, по вул. Мостового, 2 в с. Лецьки Переяслав-
Хмельницького району Київської області. Зі слів 
власниці садиби, яка була очевидцем розкриття 
поховання, кістки скелета мали малі розміри i 
напевно належали дитині, а також підтвердила 
наявність поховального інвентаря.

Завдяки ініціативі директора Лецьківської с/ш 
В.Т. Канівця, предмети з поховання вцiлiли, а на 
місце знахідки викликано наукових спiвробiтникiв 
ПХДIМ. Безпосередньо обстеженнями пам’ятки 
займався А.П. Савчук, котрий разом з М.I. 
Сiкорським опублікував матеріали у статті 
“Переяславщина напередодні Кипвської Русі” [9. c. 
143-144]. Під час роботи Переяслав-Хмельницької 
археологічної експедицiї (далі ПХАЕ) в 1979 
р., місце повторно обстежили є.B. Maxно i 
Г.М. Бузян, про що відмічено в звіті [8. c. 63]. В 
подальшому, iнформацiя про поховання фігурувала 
у каталогах археологічних пам’яток, фактично вона 
дублювалася з вище наведених джерел [3. с. 113; 5. 
c. 52]. Спільною особливістю в джерелах є те, що 
основною прив’язкою виступає сусіднє Лецькам 
с. Вінинці, що являється помилкою, виходячи 
із сучасного адміністративно-територіального 
устрою, оскільки вул. Мостового проходить лише 
по території с. Лецьки

Саме місце знахідки займає підвищення лівого 
берега р. Броварки (місцева назва Супротивка), 
за 305 м на південь та за 690 м на захід від ріки, 
а також за 85 м на південний захід від будинку 
школи i за 34 м на південний захід від будинку 
сільської ради. Місце поховання позицioноване 

УДК 904 Олександр Юрченко
(м. Переяслав-Хмельницький)

МОГИЛЬНИК ЧЕРНЯХIВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В С. ЛЕЦЬКИ

JPS-навігатором з відповідними координатами: 500 
01/ 08.58// північної широти i 310 36/ 44.06// східної 
довготи.

З поховання походить сім предметів. Нині 
вони експонуються в Археологічному музеї НIЕЗ 
“Переяслав”. Зупинимося на кожному з них.

Бронзовий пінцет з кільцевою голівкою, №А-
27. Бранші пластинчасті, прямокутні iз загнутими 
кінцями. Фіксуюче кільце в півтора оберта. 
Довжина – 5 см (рис. 1. 7; рис. 2. 7).

Бронзова копоушка, № А-28 (рис. 1. 6; рис. 2. 6). 
Довжина – 4,5 см. Пласка, прямокутна в перерiзi. 
Робочий кінець розклепаний, інший загнутий для 
утворення вушка каплеподібної форми.

Мисочка кружальна, біконічна, з відбитим дном, 
№А-26 (рис. 1. 4; рис. 2. 4). Діаметр вінець – 14 см, 
дiaметр бочка – 14,4 см, висота цілої частини – 6,1 
см. Вінця злегка потовщені, підовальні, відігнуті 
назовні, колір черепка світло-коричневий, іноді 
з сірими плямами. Поверхня добре загладжена, 
керамічна маса з дрібними включеннями.

Кухлик кружальний, біконічний, з масивною 
петельчастою ручкою, №А-25 (рис. 1.5; рис. 2.5). 
Діаметр вінець – 7,5 см, дiaметр бочка – 9 см, 
дiaметр денця – 4,3 см. Висота – 8,1 см. Вінця 
підокруглі, відхилені назовні, верхня частина 
орнаментована неглибокою циркульною нарізкою. 
Нижня частина загладжена до лиску. Колір черепка 
чорний, на зламі коричневий. В керамiчнiй масі 
дрібні включення.

Горщик кружальний, малий, опуклобокий, 
№А-22 (рис. 1. 1; рис. 2. 1). Діаметр вінець – 9,7 
см, дiaметр бочка – 11,5 см, діаметр денця – 6 
см. Висота – 11,9 см. Вінця округлі, відхилені 
назовні. З середини стінка навколо денця рельєфно 
потовщена. Денце слабко увігнуте. Поверхня 
шерехато-ніздрювата, місцями нерівна. Черепок 
сірий, в керамiчнiй масі домішка шамоту та дрібних 
включень.

Горщик кружальний, малий, опуклобокий, 
з відбитими вінцями, №А-23 (рис. 1. 3; рис. 
2. 3). Діаметр бочка – 9,3 см, дiaметр денця – 
5,2 см, висота без вінець – 8,5 см. Денце має 
закраїну, з середини стінка навколо нього рельєфно 
потовщена. Поверхня шерехата, черепок сірий, 
в керамiчнiй масі домішка шамоту та дрібних 
включень. В публикацiї М.I. Сікорського i А.П. 
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Савчука його зображено цілим, те ж саме бачимо 
в каталозі черняхівських пам’яток [5. с. 52, рис. 
9. 6; 9. с. 144, рис. 3. 6]. Але як свідчить фондова 
документація, посудина в момент передачі до 
музею була вже пошкоджена, тому на малюнку 
вона зображена у “реконструйованому” вигляді.

Го р щ и к  к р у ж а л ь н и й ,  м і н і ат ю р н и й , 
опуклобокий, №А-24 (рис. 1. 2; рис. 2. 2). Діаметр 
вінець – 8,3 см, діаметр тулуба – 9,3 см, діаметр 
денця – 4 см, висота – 9,9 см. Вінця округлі, 
відхилені назовні. Дно із закраїною, зовні увігнуте, 
а з середини, в центрі має випуклість. З середини, 
стінка навколо денця рельєфно потовщена. 
Поверхня шорстка, в керамічній масі дрібні 
включення.

Як бачимо, з п’яти знайдених у похованні 
посудин в літературі зазначено тільки про чотири [5. 
с. 52, рис. 9; 9. с. 144, рис. 3]. Миска з незрозумілих 
причин “випала” із загальної кількості знахідок.

У фондах НІЕЗ “Переяслав” зберігається 
колекція підйомних знахідок, зроблених А.П. 
Савчуком у 1969 р. коло садиби А. Дзюби, 
яка знаходься поруч, північно-західніше місця 
поховання. Окрім незначної за кількістю групи 
уламків посуду ХVIII-XIX ст., колекція містить 
фрагменти кераміки провінційно-римського типу, 
аналогічного посудинам з поховання: 3 вінця, 
16 стінок (10 шорстких і 6 лощених), 8 денець, 
1 маловиразний лощений уламок оранжево-
цегляного випалу, прикрашений відтисками 
зубчастого коліщатка (рис. 3). Кераміка переважно 
сіроглиняна, рідше трапляється коричневого 
і чорного випалу. Вона швидше за все, може 
слугувати індикатором зруйнованого поховання 
чи групи поховань поблизу виявленого, а все це 
разом вказує на існування грунтового могильника 
пізньоримського часу.

Площу могильника на даний час важко 
встановити: місце зайняте садибами, фруктовими 
деревами, поруч проходить дорога. Не виключається 
можливість продовження його через дорогу, на 
схід, північний схід, в бік школи, сільської ради 
та розміщених поруч неї садиб. На це вказує 
хоча б повна відсутність будь-якого підйомного 
матеріалу південно західніше місця локалізації, 
що підтверджувалося ще розвідками ПХАЕ 
тридцять років тому [10, с. 24]. Знахідка стінки 
сіроглиняної посудини провінційно-римського 
типу на південний схід від поховання може 
свідчити на користь продовження могильника у 
тому напрямку [8, с. 64]. Сьогодні можна говорити 
про площу 50х30 м, яка в подальшому, по мірі 
накопичення нових фактів, буде уточнюватися.

Впродовж 1979-2009 рр. район сс. Лецьки, 
Вінинці неодноразово вивчався працівниками 

археологічного відділу НІЕЗ “Переяслав”. Окрім 
відомого нам могильника тут зафіксовано десять 
пам’яток ІІІ-першої половини V ст. (рис. 4). Вони 
тяжіють до призаплавних ділянок обох берегів 
Броварки. Хронологічно їх можна розділити на 
дві групи. Першу, ранню – пам’ятки з виключно 
київськими матеріалами і незначною кількістю 
матеріалів черняхівського типу або з повною 
їх відсутністю: Вінинці 1 (100% київська і 0% 
черняхівська), Вінинці 2 (97% київська і 3% 
черняхівська), ур. Сковорода (94% київська і 6% 
черняхівська), ур. Переходенка (89% київська 
і 11% черняхівська), ур. жуликівщина (100% 
київська і 0% черняхівська), ур. Береги (94% 
київська і 6% черняхівська). Другу, пізню – 
пам’ятки з типовим черняхівським матеріалом і 
відповідно малою кількістю київських знахідок. 
Поселення скупчуються по обох берегах ріки, 
одне навпроти одного на межі сіл: Вінинці, 
ур.ур. Соломка і Кучерське (6% київська і 94% 
черняхівська), ур. Загребелля (9% київська і 91% 
черняхівська); Лецьки, ур. Левада (4% київська і 
96% черняхівська). Очевидно ми маємо справу не 
з групою поселень, а одним поселенням, до якого 
тяжіє могильник. Окремо слід сказати про пам’ятку 
в ур. Тупиківщина. Зібраний тут керамічний 
матеріал не чисельний в силу недостатнього 
обстеження, але засвідчує груболіпний київський 
посуд та кружальний провінційно-римський (25% 
київська і 58% черняхівська). Останній переважає, 
хоча й не в значній мірі.

Таким чином відрізок середньої течії р. 
Броварки був щільно заселений у пізньоримський 
час, а даний могильник є першою (і мабуть ще не 
останньою) пам’яткою такого типу, знайденою на 
цій території. Отже, виявлений у 1968 р. могильник 
розміщується в с. Лецьки, а не в с. Вінинці, як 
помилково вважалося раніше.
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У статті розглядається спроба моделювання 
меж ресурсних зон поселень шляхом використання 
програмного пакету ArcGIS 9.0. 

В а р х е о л о г і ч н и х  д о с л і д ж е н н я  в с е 
актуальніше постає питання вивчення 
природних та екологічних умов існування 

населення. Відмова від пошуків, у першу чергу, 
етнічної та культурної інтерпретації, зумовила 
розробку нової методологічної основи дослідження. 
Базовим її принципом є необхідність вивчення 
засобів та характеру взаємодії давніх суспільств 
із оточуючим середовищем. У даному напрямку 
найбільшої популярності набув палеоекономічний 
аналіз – розрахунок та реконструкція параметрів 
тих господарчих комплексів, які створювали 
нормальні умови для життєзабезпечення 
населення. Основними показниками тут напевне 
слід вважати продуктивність давніх форм та 
способів виробництва, його працеємність, розміри 
та демографічний склад господарчого ареалу, 
кількість та тривалість існування населення у 
межах даного регіону.

У радянській археології термін «палеоекономіка» 
вперше був вжитий С.М. Бібіковим у 1969 р. для 
означення розділу науки, що займається вивченням 
економіки давніх суспільств. Подібні дослідження 
складалися з двох блоків: перший поєднував 
інформацію про ландшафт, клімат, флору та 
фауну, інший – археологічну інформацію (розмір, 
планування поселення, тип господарчих занять, 
технічне забезпечення, спосіб життя, демографічні 
показники тощо). В кінці 60 – на початку 70 рр. 
ХХ ст. у межах проекту Британської академії 
«Рання історія землеробства» теж з’являється 
подібний напрямок. У контексті «нової археології», 
де головна увага зверталась на соціологічне 
структуризування археологічного матеріалу, 
економіка давнього населення отримала значення 
одного із найвпливовіших факторів історичного 
розвитку. В зв’язку з цим, швидко поширюються 
праці присвячені моделюванню давніх економічних 
систем. Сам термін «paleoeconomy» з’являється 
в англомовній літературі на початку 1970 рр. й 
поступово отримує широке розповсюдження.

УДК 902. 4(477.5) ”6383”  Сергій Вовкодав
(м. Переяслав-Хмельницький)

МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНИХ ЗОН 
ПОСЕЛЕНЬ ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ 

БАСЕЙНУ Р. БРОВАРКА НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Серед існуючих на сьогодні праць, пов’язаних 
із палеоекономічними дослідженнями, можна 
виділити декілька  о сновних напрямків . 
Найпоширеніший спрямований на реконструкцію 
параметрів ресурсних зон давніх населених 
пунктів .  У його контексті  створюються 
територіальні моделі з метою реконструкції радіусу 
зони освоєння. Особливо популярний даний 
напрямок у західній археології, де він виражений у 
методиці аналізу ресурсної зони (далі РЗ) пам’ятки 
(site catchment analysis - SCA). Її теоретичним 
обґрунтуванням є положення про пропорційну 
залежність ефективності господарчої діяльності 
від віддаленості об’єкту останньої відносно 
поселення. Відповідно, найбільш віддалений 
від поселення ресурс має найвищу енергетичну 
вартість його використання. Зона, яка освоюється 
та обробляється внаслідок господарчої діяльності, 
таким чином отримує вигляд концентричних кіл. Їх 
радіуси відповідають відстаням, що людина може 
подолати протягом певного часу.

Методика аналізу РЗ введена в археологічну 
літературу К. Вайта-Фінці та Е. Хіггз у 1970 
р., де він розглядалася як вивчення залежності 
між господарською діяльністю, поселенням та 
тими природними ресурсами, що знаходились 
у межах його економічного діапазону [12]. 
Завдяки поєднанню в собі географічної теорії 
та культурної антропології вона дозволила 
пов’язувати археологічні об’єкти із фізико-
географічним оточенням, визначаючи при цьому 
межі його впливу. Для вивчення давнього населення 
важливо враховувати співвідношення видів 
господарських занять та екологічних параметрів: 
топографія, ґрунти, гідрологія, рослинність, 
клімат тощо. Вид господарювання, що переважав 
у тих чи інших людей визначав просторові 
характеристики поширення їх діяльності відносно 
житла. Топографічна позиція, кліматичні умови 
надавали різні можливості для господарювання. 
Тому оптимальне місце для влаштування 
поселення чи стоянки визначалось шляхом підбору 
екологічних параметрів, зручних для задоволення, 
передусім, потреб господарювання. У книзі «Давня 
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Мезоамерика» К. Фланнері стверджує, що аналіз 
РЗ забезпечує цікавий та об’єктивний метод для 
порівняння поселень у межах одного регіону та 
між ними [10].

В основі теорії РЗ використана модель 
ізольованої держави І.Г. фон Тюнена. В археологію 
вона потрапила, очевидно, через культурну 
антропологію. Головним чином, використовувалась 
не сама модель, а її базовий принцип «dis-
tance-decay», відповідно якому інтенсивність 
освоєння територій зменшується із віддаленням 
від поселення й обмежена певним радіусом, 
що визначається економічною невигідністю [2, 
с. 27]. Фактично РЗ зумовлюється обмеженістю 
людської діяльності та руху [8, с. 2]. М. Чісхолму 
вдалося визначити максимальну відстань від 
центру поселення до крайніх меж земель, що 
оброблялись. У середовищі традиційних осіло-
землеробських культур вона становила 3-5 км. 
Таке значення, на його думку, характерне для 
будь-якого технологічного рівня розвитку та 
традицій населення [5]. Радіус, визначений ним, не 
перевищувався населенням у будь-якому випадку. 
В разі, коли виникала необхідність подальшого 
освоєння території, створювалися додаткові 
тимчасові стоянки або нові поселення, радіус 
господарчої зони яких знову складав 3-5 км [2, 
с. 28].

Р.  Л і ,  п р о а н а л і зу ва в ш и  п р о с то р о в і 
характеристики організації господарчої діяльності 
бушменів кунг південно-східної Африки, з’ясував, 
що межі освоєних ними земель теж мають сталий 
радіус. Мисливці-бушмени у пошуках здобичі та 
сировини віддалялись від своїх жител на відстань, 
яка в 2-4 рази перевищувала радіус зон освоєння 
землеробських племен й сягала в середньому 10-12 
км [2, с. 28].

Дослідники сприймали визначені ними радіуси 
господарської діяльності, як універсальні константи. 
Довести чи заперечити їх практично неможливо, 
оскільки для цього необхідно розглянути форми 
просторової організації всіх існуючих коли-небудь 
суспільств. Спроби ж спростувати їх значення на 
конкретних спостереженнях, поки що не реалізовані 
[11]. Хоча спеціалізовані дослідження, спрямовані 
на критику таких констант не проводились [2, 
с. 28].

У 1960-х рр. археологом Е. Хіггсом та 
геоморфологом К. Вайта-Фінці розроблена 
методика реконструкції типів господарської 
д і я л ь н о с т і  ш л я хом  а н а л і зу  д а н и х  п р о 
розташування давніх поселень [2; 12]. Метою 
дослідження було визначення відмінностей 
неолітичних землеробських поселень Палестини 
від донеолітичних, залишених мисливцями-

збирачами. Основним класифікатором при цьому 
була наявність родючих земель навколо поселень. 
Якщо вони оцінювались як сприятливі для 
ведення землеробського господарства – поселення 
відносили до неолітичних. Ґрунти з малою 
родючістю або взагалі неродючі визначали до 
неолітичні пам’ятки. Під час реалізації таких 
досліджень, необхідно було з’ясувати межі 
територій, що бралися до уваги для класифікації. 
К. Вайта-Фінці та Е. Хіггс використали для цього 
ідею кілець Тюнена та значення Р. Лі й М. Чісхолма. 
Новизною в даному підході було застосування не 
дистанційної шкали в якості основного визначника, 
а шкали затрат часу на рух через неоднорідну 
місцевість – 1 година руху від поселень землеробів 
та 2 – від поселень мисливців-збирачів. Визначену 
таким радіусом зону вони називали «site catch-
ment’s area» (у геоморфологічній термінології 
так позначається район водозбору в русло річки 
або іншого водяного потоку). Відповідно, кожне 
поселення мало свою обмежену територію, звідки 
отримує необхідні для життя ресурси. Дослідження 
К. Вайта-Фінці та Е. Хіггс зумовили появу низки 
робіт, що використовували нові методи [6; 11].

Проведені в даній сфері дослідження не оминула 
критика з боку колег. Зокрема, Д. Ропер відмітила 
відсутність у них чітко визначених мети, завдань 
та єдиних вимог до проведення такого аналізу. 
Й взагалі, самі трактування РЗ у різних вчених 
відрізняються між собою. У найбільш успішних 
дослідженнях, авторам яких вдалося шляхом 
аналізу РЗ отримати нову історичну інформацію, 
використовувались модифікації моделі К. Вайта-
Фінці та Е. Хіггса у дещо модернізованому виді. 
В одних у модель інтегрувалися дані  про сезонні 
кліматичні зміни. В інших визначався перелік 
матеріалів, що не існують і не могли існувати в 
межах РЗ та проводився пошук місць, з яких на 
поселення потрапляв весь виявлений тут імпорт. 
Окремі дослідники зосереджували увагу на 
підрахунку продуктивності РЗ у кілокалоріях або 
просто сумарному об’ємі біомаси [2, с. 29].

Одним із найважливіших аспектів методики 
аналізу РЗ поселень є хронологічний аспект, 
що дозволяє отримувати інформацію стосовно 
спрямованості господарчих змін. Якщо у 
праці К. Вайта-Фінці та Е. Хіггса темпоральні 
закономірності в певній мірі були присутні, 
то подальші праці отримують суто екологічну 
спрямованість і втрачають риси просторового 
аналізу.

Основною проблемою реконструкції РЗ є саме 
неоднорідність простору, що моделюється. Тому 
фактор використаного на рух часу доповнюється 
фактором зусиль,  що є найвпливовішим 
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визначником конфігурації РЗ. Територія навколо 
пам’ятки, як правило, містить різні перешкоди, що 
ускладнюють рух: підвищення, яри, болота, ліси 
тощо. Вони зумовлюють викривлення дистанцій 
на поверхні: крутий підйом вимагає більших 
витрат енергії для його подолання. Умовно, простір 
розтягується. В інших випадках – стискується. 
Таким чином, традиційна форма РЗ змінює 
свої контури та форму. Вирахувати особливості 
ландшафту, що впливали на межі РЗ, можна шляхом 
використання анаморфорованої карти – картоїду [2, 
с. 36]. В ній свідомо спотворена просторова основа 
карти. Характер її спотворення вже є носієм певної 
інформації. Нині для моделювання РЗ доцільно 
використовувати геоінформаційні системи (далі 
ГІС). Якщо побудова анаморфоїда потребує великої 
кількості зусиль та польової роботи, процедури ГІС 
дозволяють генерувати форму РЗ значно швидше 
та простіше.

Нажаль у вітчизняній археології існує лише 
невелика кількість праць, де досліджуються ресурсні 
зони поселень, хоча вони всі використовують 
округлу зону із сталим радіусом [3; 4]. Нами 
здійснена спроба моделювання меж РЗ поселень 
пізньоримського часу басейну р. Броварка. Загалом 
їх кількість тут складає близько 20. Землеробська 
спрямованість господарської діяльності населення 
згаданих пам’яток визначила радіус освоєння 
території 60 хвилинами пішої ходи, що приблизно 
становить 5 км від житлових комплексів. Варто 
також враховувати те, що більшість господарських 
угідь знаходились якомого ближче до поселення. 
Найбільша їх концентрація була в межах 10 хв. руху 
(приблизно 1 км) [3, с. 11]. Тому змодельовані нами 
зони мають 1 та 5 км радіус.

У середовищі ГІС вся вихідна інформація 
представлена наступним чином: межі поселень 
відображені у векторному шарі (*.shape формат); 
топографія виражена в ЦМР мікрорегіону, що 
включає околиці даних населених пунктів; 
гідромережа – векторний шар, створений на 
основі топографічних карт різних періодів та 
космознімків. Спочатку створено традиційні 
округлі господарчі зони командою Buffer меню 
Arc Toolbox, використавши 1 км та 5 км радіуси. 
Оскільки межі господарчого району визначалися 
можливістю руху людини в ній протягом певного 
часу, фактори руху та використаних зусиль є 
визначальними. Як вже згадувалось, природно-
географічні умови ландшафту навколо пам’ятки 
найбільш впливали на швидкість руху та затрати. 
Конфігурація РЗ не мала форми правильного кола, 
а визначалась особливостями рельєфу, ландшафту, 
розташуванням гідрооб’єктів та врешті й 
конфігурацією самого поселення. Тому врахування 

цих факторів є вирішальним для моделювання 
меж РЗ поселення. Зокрема, найважливіших з них 
– рельєф (як похідна від нього – ступінь нахилу 
місцевості) та гідромережа [9]. Використання 
першого фактору вимагає створення окремої 
поверхні схилів у ArcInfo та її перекласифікації. 
Аналогічним чином опрацьовується карта 
гідроресурсів. Створюється карта відстаней до 
річок, потім перекласифіковується. Внаслідок 
цього отримано дві поверхні вартості руху в межах 
мікрорегіону. Їх поєднання у Raster Calculator 
дозволяє побудувати поверхню загальної вартості 
руху. Подібні процедури вже проводились нами 
під час моделювання давніх комунікацій поселень 
давньоруського часу [1]. Далі процедурою Cost-
Distance меню модуля Spatial Analyst згенеровані 
дві поверхні вартісних дистанцій (CostDistance) та 
зворотних зв’язків (Backlink). Під час їх створення, 
необхідно обрати векторний об’єкт, навколо якого 
вони будуються поверхня та вказати максимальну 
відстань від центру поселення до краю РЗ (у 
нашому випадку 1000 та 5000 м). Новостворена 
поверхня вартісних дистанцій відтворює необхідну 
нам господарчу зону. Таким шляхом створені межі 
потенційних РЗ для всіх населених пунктів (Рис.1.). 
Оскільки ми враховували лише окремі фактори 
ландшафту, інтеграція інших буде дещо впливати 
на конфігурацію РЗ. Побудувавши РЗ обраних нами 
поселень, можна проводити їх подальший аналіз 
для отримання якомога більшої кількості нової 
різнопланової інформації. 

Для більш детальної візуалізації відмінностей 
РЗ із сталим радіусом та змодельованої нами, 
ми побудували господарські зони освоєння для 
трьох окремих поселень. Всі вони компактною 
групою локалізуються в південно-східній частині 
села: два – вздовж лівого, одне – правого берегів 
р. Броварка й очевидно складали одне «гніздо» 
заселення. Модель РЗ даних населених пунктів 
становлять одну велику зону освоєння (Рис.2.). 
Вона розтягнута вздовж русла по лінії Північ-
Південь. Північна, південна та східна частини 
майже співпадають з межами  зони з сталим 5 км 
радіусом. Західна частина становить лише на 2/3 
від радіуса 5 км буфера. Така ситуація зумовлена 
порівняно однорідним рельєфом вздовж русла 
річки та збільшенням нахилу поверхні  на захід (у 
бік вододілу).

Описана нами методика дозволяє моделювати 
форми та визначати межі РЗ поселень із 
врахуванням геопросторових характеристик 
оточуючого ландшафту та проводити їх подальший 
палеоекономічний аналіз. Звісно, перелік 
використаних змінних, що визначали конфігурацію 
господарчої зони не є обмеженим. Його доповнення, 
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шляхом залучення нових фізико-географічних та 
соціокультурних параметрів уточнює, а інколи 
значною мірою видозмінює її форму. Вибір 
параметрів для моделювання та визначення ступеня 
впливу кожного з них є одним із найважливіших 
аспектів палеоекономічних реконструкцій. 
Дана проблема повинна вирішуватись, шляхом 
використання всіх просторово та темпорально 
сумісних з межами модельованої РЗ явищ. Хоча, як 
правило, у більшості випадків використовуються 
лише декілька основних, очевидних змінних.
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Рис.1. Ресурсні зони поселень пізньоримського часу (радіус 1 км.)

Рис. 2. Ресурсні зони поселень біля с. Мала каратуль.
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Раскопки Снепорода на реке Суле показали, 
что городу предшествовало два открытых 
поселения. Из них на раннем (вторая половина 
X в.) проживала часть летописного племени 
северян. Их поселение площадью 2,5 га отличалось 
разреженной застройкой и уличной планировкой. 
В окрестностях известны и две синхронные 
крепости: это крайний юго-западный угол 
расселения северян. Южнее, вплоть до Днепра, 
по степи пролегали кочевнические дороги на Русь. 

Около 980 г. киевский князь Владимир 
Святославич перекрыл эти пути упиравшейся 
в Днепр 100-километровой пограничной стеной 
из дубовых срубов. Ее строили и защищали 
обитатели цепочки больших открытых поселений. 
При создании северного края стены погибли 
ближайшие поселения и крепости северян. Это 
был акт присоединения их территории к Древней 
Руси. Подобные события почти синхронно 
происходили на всем северянском Левобережье 
Днепра. Вместо множества небольших поселков 
создавалось меньшее количество крупных 
незащищенных поселений, где формировалась 
смешанная общерусская народность. Так и на 
месте Снепорода поверх пожарища возникло новое 
поселение. На нем поселилась часть аборигенов 
и пришлые обитатели Севера Руси. Другая 
часть северян была расселена южнее, вдоль 
оборонительной стены.

Новое совместное поселение пережило две 
неодинаковые фазы существования. 

Активная фаза, – это эпоха создания стены и 
отражения печенежских набегов конца X – начала 
XI вв. Размеры поселения насчитывали до 5 га, 
исчезла лепная посуда и многие местные изделия. 
Их пополнили привозная продукция: это признаки 
смешения коренного и пришлого населения. На 
второй фазе поселение сократились в 3 раза, 
жизнедеятельность замедлилась. Это типично 
для мирного времени в интервале между победой 
над печенегами (1017 г.) и строительством 
крепости Снепород (конец XI в.).

Археологические исследования показали, что 
первоначально, в конце IX в., государство завоевало 
часть западных северянских земель. Реакцией 
на это вторжение стало появление племенных 

укреплений на суверенной территории. Поход 
князя Святослава в 965 г. на Хазарию открыл 
второй этап завоевания северян. На северо-
востоке были сожжены укрепления Горналя, а 
невдалеке возникла крепость Гочево с смешанным 
гарнизоном. Чуть позже на юго-западе началось 
присоединение северян на Суле.

Таким образом, присоединение новых земель 
к Руси заключалось в уничтожении племенных 
укреплений аборигенов и их переселении в 
крупные открытые поселения. Там они попадали 
в подчинение государственных институтов 
принуждения. И постепенно северяне, теряя свои 
племенные признаки, смешивались с северными 
переселенцами и образовывали новую этническую 
общность. В целом, на присоединение к Руси 
северянских земель могло потребоваться не более 
2–3-х десятилетий еще при жизни Владимира 
Святославича. 

Ра с ко п ка м и  го р од и щ а  л е то п и с н о го 
г. Снепорода (с. Мацковцы Лубенского 
района Полтавской области Украины) 

было установлено, что во второй половине Х 
в. поверхность высокого правобережного мыса 
между долинами рек Сулы и впадающего в нее 
справа Слепорода была заселена носителями 
археологической роменской культуры, – 
летописными северянами.

Поселение состояло из двух частей. В глубокой 
древности северная стрелка мыса была отрезана 
дугой овражка: его частично затекшее ложе 
сформировало собой округло-подтреугольную в 
плане площадку размерами 50 х 60 м, в X – начале 
XI вв. содержавшую лишь два сооружения (рис. 1).

Остатки колодца представлены обширной 
воронкой, опускавшейся к вертикальной 
шахте. В ее материковых склонах был вырезан 
амфитеатр из четырех кольцевидных ступенек 
высотой от 0,4 до 1 м и шириной от 0,5 до 
2 м. Их закрепляли подпорными плахами и 
керамическими вымостками, среди которых 
встречены обломки лепной позднероменской 
керамики и фрагменты синхронной ей круговой 
посуды с манжетообразными венчиками. На верней 
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ступеньке были вылеплены две полусферические 
глинобитные печи, устьями обращенные к середине 
котлована [40, с. 143]. 

Вероятно ,  водозаборно е  уст ройство 
было связано с языческими верованиями и 
соответствующей ритуальной обрядностью. На 
это указывает его топографическое окружение, 
аналогичное незаселенным культовым площадкам 
или святилищам, окруженным естественными 
или искусственными препятствиями [53, с. 18,19; 
56, с. 183]. К этому склоняют и ярко выраженные 
ступени, которые по размеру были непригодными 
для использования в качестве земляной лестницы. 
Создание на них печей также не объясняется 
особенностями быта или сколько-нибудь близкими 
аналогиями. Между тем, разжигание перед 
колодцами огня типично для языческих святилищ 
[52, с. 12], что усиливает ритуальный оттенок 
данного сооружения. 

К подобному истолкованию склоняет и 
найденное в котловане множество раздробленных 
костей животных, орудий и предметов добычи 
и приготовления основных продуктов питания, 
обустройства жилья, бытовых и хозяйственных 
занятий. Близкий жертвенный ассортимент, 
включавший атрибуты, связанные с изобилием 
и самой жизнью, символом которой служили 
колодцы, типичен для ритуальной поддержки 
большинства археологических водозаборных 
устройств [53, c. 64]. Подобная сложная структура 
колодезного устройства типична для третьего, 
развитого уровня святилищ [55, с. 127–130]. 
Недаром в письменных источниках свидетельства 
о поклонении колодцам неоднократны [5, с. 91; 4, 
с. 105, 513]. 

Другое сооружение представляло собой 
округлый в плане котлован диаметром 4,8 м 
и глубиной 2 м, заполненный тремя слоями 
грунта с большим количеством древесных 
углей, железных и гончарных шлаков, целых и 
расколотых костей животных, а также мелких 
(специально измельченных ? ) обломков посуды и 
металлических изделий. Существенно, что каждое 
обновление этого сооружения сопровождалось 
установкой посередине толстого дубового столба. 
Это свойственно культовым ямам с жертвенным 
составом их содержимого [53, с. 11–17]. Очевидно, 
это было длительно существовавшее капище с 
водруженным в его центре идолом, или святилищем 
второго уровня [55, с. 127–130]. Оба сооружения 
со всеми ритуальными атрибутами возобновлялись 
вплоть до конца XII в., когда на Снепороде 
появились первые предметы христианской 
символики и деревянная церковь, окруженная 
грунтовыми безынвентарными погребениями.

Таким образом, несмотря на усилия церкви, 
язычество долго продолжало существовать, 
отодвинувшись на окраины государства [54, с. 
755]. Важнейшим археологическим признаком 
победы христианства над язычеством принято 
считать отказ от курганной обрядности. В этом 
Снепород не одинок: в Гочеве христианское 
кладбище появилось около середины XII в. [68, с. 
97]. И даже в таком крупном центре, как Новгород, 
христианская символика прочно вошла в массовую 
культуру лишь в течение второй – третьей трети 
XII в. [33, с. 36].

В свою очередь, жилая часть поселения 
площадью около 2 га отличалась разреженной 
застройкой и слабой насыщенностью культурного 
слоя; большинство внекомплексных находок 
концентрировалось вблизи остатков жилых и 
хозяйственных сооружений. К этому времени 
относилось и  безинвентарное погребение с 
меридианальной ориентировкой, совершенное в 
неглубокой подпрямоугольной яме. Как известно, 
головами на север хоронила своих мертвых группа 
болгар, обитавших в верховьях Донца [47, с. 
219]. Между остатками разнородных сооружений 
прослежена незастроенная полоса шириной около 
5 м, полностью лишенная культурных остатков и 
внекомплексных находок. Очевидно, это остатки 
прохода-улицы, вектор которой был обращен 
от основания мыса в направлении сакральной 
площадки.

Инвентарь поселения обычен для памятников 
заключительного этапа существования роменской 
культуры. Это толстостенные лепные сосуды 
печного обжига с плавно отогнутыми венчиками, 
изготовленные из глины с обильным включением 
крупного шамота и органики, орнаментированные 
оттисками «веревочного» штампа, составляющего 
косые и зигзагообразные ряды. Кроме того, 
встречены фрагменты лепных сковород, 
миниатюрные сосуды, имитирующие кухонную 
посуду, костяные проколки, керамические 
«хлебцы», астрагалы мелкого рогатого скота, 
орнаментированные насечками, просверленные 
или обточенные, сильно сработанные железные 
ножи с толстыми спинками, обломки туфовых 
жерновов и необработанные куски овручского 
шифера.

На время существования поселения указывает 
и наличие в керамическом комплексе значительной 
доли круговой посуды [64, с. 129, 130; 49, с. 3; 14, 
с. 160]. Это хорошо обожженные, но несколько 
грубоватые сосуды, в горшечной массе которых 
сочетались два вида глины с естественными 
включениями в одном из сортов мелкого кварцевого 
песка или добавки фракций крупного песка с 
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признаками окатанности. Иногда в тесто добавлялся 
навоз жвачных животных. Типологическими 
формообразующими особенностями такой 
посуды являлись: крутое выделение плечиков, 
резкий изгиб венчика наружу в области шейки 
и ярко выраженные «манжеты», образованные 
прилепливанием отогнутого верхнего края сосуда 
к его наружной плоскости. 

Северянский поселок на месте Снепорода 
располагался на границе приднепровской 
луговой степи и лесостепной зоны. Тринадцатью 
километрами южнее, в подслое городища 
летописного города Лукомля, сохранились остатки 
другого синхронного поселения. Склоны городища 
эскарпированы, а слегка понижающаяся стрелка 
мыса была отсечена рвом и валом: это характерные 
признаки северянских племенных укреплений. 
В перемешанном культурном слое также было 
обнаружено характерное сочетание лепной и 
круговой керамики, а на не застраивавшейся 
позже стрелке зафиксировано и уничтожившее 
поселок пожарище. Это было самое южное 
северянское укрепление на Суле. Еще одно 
синхронное поселение известно в 10 км к северу 
от Снепорода, в современном г. Лубны. Оно 
занимало значительную площадь: не исключено, 
что в урочище Верхний Вал размещалась обширная 
племенная крепость-убежище [35, с. 94–98, 102, 
103].

Эти три поселения являли собой юго-западный 
угол северянского расселения. Южнее Лукомья по 
правому берегу Сулы простиралась луговая степь 
без следов оседлого населения: там, вдоль левого 
берега Днепра по плато пролегала широкая полоса 
кочевнических дорог на Русь. Во второй половине 
X в. на ее южной стороне возникла крепость-гавань 
Воинь. С севера, со стороны кочевнических трасс, 
Воинь был хорошо защищен пойменными низинами 
и заболоченными протоками. Его удаленность от 
расположенного при устье Роси Родня (и более 
протяженная – от киевского поселенческого 
средоточия) указывает, что изначально он являлся 
торговой факторией, приспособленной для 
активных связей с Византией, контактов с кочевым 
миром и с юго-западной окраиной северян. Это 
подтверждается особенностями ассортимента 
находок; к подобному толкованию склоняют и 
его первоначальные укрепления, состоявшие из 
двух параллельных стен с разделявшим их рвом 
[71, с. 330, 334]. Они напоминают аналогичные 
защитные преграды некоторых крепостей северо-
восточной окраины Хазарии [42, с. 161]. В 
составе его культурных напластований нет 
следов ранних пожарищ: очевидно, крепость не 
пострадала от печенежских нападений (возможно, 

положительную роль в этом сыграло и ее торговое 
значение).

Вероятно, в этом уголке славянского мира 
длительное время сохранялся устойчивый баланс 
во взаимоотношениях Руси и северянского 
племенного союза, а также шаткий паритет с 
кочевым миром, который в конце X в. был нарушен 
вмешательством внешнеполитических факторов.

Косвенно причиной перелома в русско-
печенежских отношениях, видимо, стал поход 
князя Владимира Святославича из Новгорода 
против киевского князя (и его единокровного 
брата) Ярополка. После захвата Владимиром 
киевского стола воевода Ярополка Варяжко 
из мести за убийство патрона «много воева 
Володимера с печенегы». Судя по информации 
статьи 980 г. Повести временных лет, эти события 
спровоцировали начало первого этапа длительной 
конфронтации Руси с кочевниками [5, с. 78].

Но неожиданно Владимир переключился на 
захват польских городов, дважды воевал с вятичами 
и победил ятвягов [5, с.81, 82]: эти метания 
напоминают характерный для средневековья 
способ пополнения сил в процессе затянувшейся 
войны. Естественно, это противостояние неизбежно 
раскрыло противоречие между развитым 
военно-политическим устройством молодого 
государства и отсутствием у него современного 
фортификационного опыта, необходимого для 
обороны от номадов. Вероятно, это и вызвало 
использование европейских наработок сплошного 
ограждения южных пределов государства и 
расширения жизненного пространства. Это 
соответствовало начальным этапам мировой 
оборонительной практики в условиях сложения 
государственной территории, когда знакомство с 
военной тактикой и путями движения противника 
были неглубокими, равно как и не было здравой 
оценки слабых мест новых границ государства 
[43, с. 243].

В  наиболее  опасном юго-во сточном 
направлении великий князь Владимир Святославич 
вынес новую границу на степной правый берег 
нижней Сулы, чем перекрыл печенежские 
дороги на Русь протяженным бревенчатым 
укреплением, руины которого позже были названы 
«змиевым валом». Изначально оно имело облик 
протянувшейся почти на 100 км пустотелой 
срубной стены, возведенной поверх мощных 
подрезок-эскарпов (на пологих участках береговых 
склонов строилось до шести параллельных 
линий подобных укреплений). С низкого левого 
берега Сулы крутые правобережные склоны, 
видимо, представляли собой грандиозное зрелище, 
напоминавшее колоссальный крепостной вал, 
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горизонтально рассеченный лентами бревенчатых 
стен. 

Южный конец защитной линии контролировал 
летописный Воинь: после реконструкции конца 
X в. он стал мощной крепостью со стенами, 
обложенными сырцовым кирпичом, типичными 
для фортификации Владимира Святославича. А 
на ее северном конце строительство бревенчатой 
стены вызвало гибель северянских поселений 
в Лукомье, Мацковцах и Лубнах. Эту акцию 
связывают с «освоением» территории Русью: 
защитной необходимости в этом внедрении не 
было: печенежские пути пролегали южнее [41, с. 
263, 264]. Но создание нового рубежа требовало 
притока населения и строительного леса для 
возведения стены и обустройства защищавших 
ее открытых поселений значительных размеров. 
Последние устраивали напротив речных бродов 
и на стратегически значимых высотах, а заселяли 
– переселенными в приграничье строителями и 
защитниками «змиевых валов» (рис. 2). 

Свидетельством «окняжения» северянской 
окраины стало появление позднероменского 
инвентаря на некоторых из новых поселений, 
в могильнике жовнина и в Воине. Немного 
северянской керамики найдено даже близ 
Переяславля, на поселениях Цыбли-Церковь и 
Горелое [51]. Существенно, что защитная стена 
возводилась на характерных для северян эскарпах, 
которые в других регионах Руси уже выходили из 
общерусской фортификационной практики  [41, 
с. 263, 264]. 

На сожженном лубенском поселении жизнь 
в этот период не возобновилась. В литературе 
с естественной реакцией на отторжение этого 
региона связывают появление в конце X в. 
обширной роменской крепости в Хитцах на р. 
Удай севернее Лубен. Судя по ее размерам (1,9 
га) и высокой насыщенности культурного слоя, 
она стала узловым оборонительным пунктом на 
насильственно отодвинутой северянской окраине 
[13, с. 70; 14 с. 204]. 

Одно из открытых поселений значительных 
размеров с общерусским инвентарем разместилось 
на месте Снепорода, непосредственно поверх 
северянского пожарища. Судя по материалам, 
существование этого поселения можно разделить 
на два этапа.

Начало раннего этапа связывается с эпохой 
Владимира Святославича: оно синхронно времени 
постройки протяженной защитной стены. Это 
активная фаза существования приграничного 
расселения, предназначенного для строительства 
противопеченежского укрепления и защиты 
юго-восточных пределов Руси от губительных 

набегов. Значительно возросшая интенсивность 
жизнедеятельности этого периода представлена 
остатками жилых и хозяйственных сооружений, 
артефактами из их заполнения и внекомплексными 
находками. Но основным датирующим материалом 
большей части этой фазы остается характерная 
манжетовидная, но более качественная, чем 
прежде, тонкостенная круговая керамика со 
звонким черепком, которую обычно датируют 
концом X – началом XI вв.

Как известно, в киевский поход Владимира 
Святославича сопровождали «варяги и словни, 
чюдь и кривичи», по дороге, вероятно, в войско 
влились и побежденные князем полочане [5, с. 76]. 
Отсюда понятно, каким образом на поселении 
этого этапа отложилась ощутимая доля украшений 
из цветных металлов, характерных для изделий 
Севера Руси и Прибалтики. Там же обнаружены 
боевой и хозяйственный топоры, аналогичные 
находимым в курганах северных, западных и 
центральных регионах Руси, наконечники стрел 
новгородского и гнездовского типов, а также 
кузнечная продукция, изготовленная по северным 
наварным и трехслойным технологическим 
схемам. Эти находки служат иллюстрацией 
летописного пополнения местного населения 
«мужами лучшими» из других областей Руси.

В небольшом количестве были обнаружены 
и изделия, применявшиеся выходцами из степей. 
Это характерный для кимаков IX–X вв. из 
степного Алтая и Западной Сибири трехлопастной 
килевидный наконечник стрелы и подпружные 
пятиугольные и прямоугольные пряжки степных 
типов с вогнутыми боковинами рамки. Особо 
интересны остатки округлой в плане двухэтажной 
хозяйственной постройки со слабо углубленным 
основанием и наземной частью площадью 11 м2. 
Она имела столбовую конструкцию и пролеты стен 
из обмазанного глиной плетня. Судя по технике и 
времени создания, это сооружение было возведено 
печенегом, освоившим русские наработки широко 
распространенного на поселении двухэтажного 
строительства.

На этом фоне в напластованиях и сооружениях 
этого времени резко сократилось количество 
традиционной северянской атрибутики. Лепной 
посудой уже не пользовались, – это значимый 
показатель существования общерусского открытого 
поселения. Как известно, на позднероменских 
памятниках ее доля неуклонно уменьшалась, 
– северяне были готовы естественным путем 
перейти к круговому способу изготовления 
посуды. Поэтому те из них, которые после 
«окняжения» остались проживать на старом месте 
и стали одним из компонентов нового этнического 
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образования, быстро перешли на новую технологию 
керамического производства. Для сравнения, иная 
ситуация сложилась в северянской крепости 
Хитцы, сожженной в начале XI в. Кроме обычной 
лепной, там встречались слегка подправленные на 
медленном круге аналоги общерусской посуды, 
изготовленные из некачественного северянского 
теста [35, с. 92; рис. 29, 11, 12]. 

Судя по распространению материалов этого 
времени, размеры нового поселения значительно 
увеличились,  хотя застройка оставалась 
разреженной. С известной долей условности 
подсчетов (с привлечением итогов шурфовки), 
его площадь насчитывала около 5 га (рис. 3). 
Это сопоставимо с величиной лучше изученных 
больших открытых поселений [35, с. 134–138].

Как и прежде, поселение не заходило на 
закольцованную древним оврагом мысовую 
площадку, где по-прежнему функционировали 
наделенные сакральными функциями колодец и 
капище. В какой-то момент этого периода (крещение 
Руси ?) последнее сооружение было разрушено, но 
вскоре было восстановлено в прежнем виде. Абрисы 
улицы-прохода от основания мыса к культовой 
площадке стали более четкими. Это также говорит 
о сохранении поселенческой преемственности 
жилищно-хозяйственной структуры на основе 
несомненного присутствия там потомков северян. 

Вторая, вялотекущая фаза жизни поселения 
характеризуется сокращением его размеров, 
началом заселения сакральной мысовой 
площадки и окончательным выходом из обихода 
повседневной северянской атрибутики. Тем не 
менее, две двухэтажные постройки середины XI 
в. в необогреваемых подклетах содержали узкие 
канавообразные углубления. В древнерусском 
домостроительстве подобные котлованы не 
известны. Вероятно, это наследие утративших 
другие племенные признаки северян или вятичей: 
во второй половине X – начале XI вв. сходные 
строения бытовали в Посеймье, Поочье и 
современном Подмосковье [14, с. 100; 15, с. 57, 
58; 72, с. 329; 12, с. 133, 134]. Не вполне типичны 
для Руси и печи, вылепленные поверх материковых 
останцов или вырезанные подбоем в стенках 
углубленных котлованов, – они более характерны 
для ранних северянских построек Левобережья 
[14, с. 48]. 

Немногочисленные индивидуальные находки 
этой фазы существования поселения не могут 
служить надежным датирующим материалом, 
поскольку имели недостаточно узкий период 
бытования. Тем не менее, они укладываются 
в рамки общепринятой датировки круговой 
керамики второй-третьей четвертей XI в. с более 

упрощенной моделировкой венчиков. В этот период 
на памятнике появляются и западнославянские 
типы керамики с цилиндрическими шейками 
и венчиками, отделанными горизонтальными 
рядами валиков [32, с. 162, 163; 36, с. 49; 34, с. 41, 
150]. Подобная посуда обнаружена и в гончарном 
горне, т.е. была изготовлена на месте. Ее принято 
связывать с расселением на Руси Ярославом 
Мудрым плененных «ляхов» после отвоевания 
Червенских городов [5, с. 150; 62, с. 77]. 

По сравнению с предшествующим периодом 
размеры поселения уменьшились приблизительно 
втрое. Вместе с тем, наблюдается появление 
небольших надпойменных поселений-хуторов, 
фиксируется перерыв в притоке изделий, 
произведенных в иных регионах Руси. В 
керамическом производстве произошел некоторый 
отрыв от общерусских традиций, что в пору 
уменьшения внешнего натиска характерно для 
пограничных окраин, отделенных от основного 
средоточия  о с едлых  земель  широкими 
поселенческими лакунами. В данном примере 
роль подобной лакуны исполняло простиравшееся 
между Переяславлем и Сулой обширное и 
маловодное супойское плато 130-километровой 
ширины, содержавшее массивы слабозасоленных 
земель. Недаром во второй половине XI в. князья 
начали заселять его летописными «переяславскими 
торками», – кочевым населением, вытесненным из 
степей более могущественными половцами [39]. 

Таким образом,  началу второй фазы 
соответствовала обстановка, которая на дальнем 
приграничье начала складываться в первом 
десятилетии XI в. и утвердилась с устранением 
печенежской опасности после киевской битвы 
1017 г., «идеже стоить ныне Святая София». 
После этого государство надолго утратило 
необходимость в пополнении пограничных 
контингентов: Теоретически, часть поселян 
могла вернуться на родину, а часть оставшихся 
начала освоение более удобных для проживания 
окрестностей некогда обширного пограничного 
поселения. Верхний предел этой фазы ограничен 
строительством крепостных стен Снепорода, 
который возник приблизительно на рубеже третьей 
и последней четвертей XI в. [36, с. 61–68]. 

Сложившаяся на месте будущей крепости 
поселенческая ситуация отражает лишь одну 
сторону далеко не мирного процесса «окняжения» 
этой части племенных земель. Она связана с гибелью 
северянского поселка при сохранении значительной 
части коренного населения: государство нуждалось 
не только в лесных угодьях 20–30-километрового 
отрезка побережья Сулы, но и в распространении 
на жизнеспособное население княжеской дани и 
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суда. В итоге северяне были вынуждены вживаться 
в новые политические реалии: участвовать в 
невиданном объеме строительных работ, осваивать 
непривычные условия жизни в соседней степи, 
тяготы феодализации, и, наконец, участвовать в 
военных действиях по охране границы государства.

Любопытные материалы предоставили 
сплошные исследования одного из участков 
Посеймья, где было зафиксировано сокращение 
количество небольших открытых северянских 
поселений, а размеры сохранившихся значительно 
увеличилась [66, с. 61–63]. В масштабах всего 
Посеймья из 258 открытых поселений «выжило» 
114, в которых появились весомые признаки 
общерусской культуры. Так, в лучше изученном 
Липине рядом с уничтоженным укреплением 
общерусское поселение существовало уже в 990-гг. 
[22, с. 278; 23, с. 132, 134; 24, с. 86]. Таким образом, 
происходила перегруппировка северянского 
населения в более крупные поселенческие 
структуры [25, с.180] с целью отрыва от 
насиженных, опутанных языческими ритуалами 
гнезд, и разрыва патриархальных внутриобщинных 
связей. Сходные события конца X в., видимо, были 
типичными не только для Нижней Сулы, Верхнего 
Сейма, Средней Десны и Ворсклы [65, с. 81; 48, 
с. 98], но и для всего Левобережья Днепра [18, с. 
341, 351].

Прежде, чем перейти к вопросу о судьбе 
племенных крепостей-убежищ, необходимо 
обратить внимание на степень изученности 
роменских городищ, которые в подавляющем 
большинстве содержат напластования раннего 
железного века и древнерусского времени. Тем 
не менее, десятки лет из издания в издание 
переходят представления о них как об остатках 
именно северянских племенных укреплений, 
хотя среди них немало неисследованных и даже 
курьезных примеров. Между тем, по признаку 
изученности они делятся на 3 группы: слабо 
изученные, со сбором подъемного материала; 
прошурфованные памятники; и объекты, 
подвергавшиеся стационарным раскопкам. 
Первые две  группы заслуживают доверия лишь 
в той мере, что фиксируют наличие северянских 
артефактов на памятниках, содержащих культурные 
напластования разных эпох. А достоверно 
северянскими являются городища третьей группы. 

Сходные мысли о многослойных укрепленных 
поселениях высказывал новейший исследователь 
посеймских городищ: «бесспорное соотнесение их 
с роменским временем невозможно» [22, с. 69). Тем 
не менее, в блестящей монографии автора этих слов 
на картах, специальной вкладке и в статистике он 
учитывал их как северянские. 

Д л я  о б о б щ е н н о го  п р ед с т а вл е н и я  о 
действительном числе северянских укреплений, 
за основу примем небольшое количество 
раскапывавшихся объектов. С некоторой натяжкой, 
как условно пригодные для анализа, к ним можно 
добавить памятники второй группы: они не 
датированы, но хотя бы указывают на широту 
заселенности северянских земель. Из летописных 
городов к ним относятся заасфальтированное 
городище Курска, неопубликованные материалы 
многослойного Рыльска и Путивль, в раскопках 
которого применялась землеройная техника. Или, 
к примеру, городища Глинск-1 и 2 на Ворскле: 
описания их плодотворных раскопок изданы без 
рисунков. 

И даже с такими натяжками, к более или менее 
достоверно северянским можно отнести от 60% из 
всех якобы роменских городищ поречья Ворсклы до 
80% посульских памятников. Вышесказанное надо 
учитывать ниже, где будет показано ландшафтное 
размещение всех известных по литературе городищ 
роменской культуры. 

Для этого гипотетически реконструируется 
расположение древних лесных массивов, игравших 
существенную защитную роль. Для данного примера 
наиболее пригоден метод картографического 
сопоставления почв, оподзоленных древними 
лесами, со степными черноземами. Он особо 
востребован для исследования значительных 
географических регионов, не требующих 
буквальной, покилометровой, точности. В таких 
случаях допуски в площадях древнего лесостоя 
и времени вырубки лесов в значительных 
пределах компенсируются точным нанесением 
археологиче ских  объектов .  Этот  метод 
неоднократно использовался; его допустимая 
точность подтверждается и множеством летописных 
параллелей [43, с. 186, 187).

Наложение городищ роменской культуры на 
карту восстановленной растительности показывает, 
что за редким исключением они были приурочены 
к лесным массивам лесостепи (рис. 4). Недаром 
в недатированной части Повести временных лет 
северяне нашли место среди племен, которые 
«живяху в лсх» [5, с. 13]. 

В настоящее время, пути и методы вовлечения 
племенных территорий в политическую и 
хозяйственную орбиту Древнерусского государства 
хорошо изучены. Разными авторами этот процесс 
именовался «освоением государственной 
территории»,  «ого сударствлением» или 
«окняжением» новых земель. В первую очередь 
под этим понимается распространение на них 
княжеской дани и суда, т.е. аппарата насилия. 
На деле это означало уничтожение местного 
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самоуправления, замену племенной знати органами 
княжеской власти, упорядочивание сбора дани 
и налогов, а также не вполне удачные попытки 
смены языческого культа христианской религией. 
Тем не менее, в конечном итоге подобный и далеко 
не мирный процесс феодализации способствовал 
объединению родственных племенных образований 
и сложению единой общерусской культуры.

Так, судя по полулегендарным сведениям о 
вовлечении в государственную орбиту древлян, 
начальным этапом «окняжения» было возложение 
на них дани в архаической форме при сохранении 
местной знати. Около 945 г., когда племенная 
верхушка была уничтожена, дань была заменена 
регулярной формой отчуждения прибавочного 
продукта, которая обеспечивалась государственной 
властью, а реформы княгини Ольги завершили 
процесс вхождение древлян в состав Руси [26, с. 
67). В итоге, уходя около 970 г. в южный поход, 
Святослав оставил древлянскую землю Олегу 
Святославичу как составную часть Руси [5, с. 69].

Аналогичные процессы на Левобережье 
Днепра  были  более  плотно  увязаны  с 
внешнеполитическими факторами: возложенная 
Олегом на северян и радимичей архаическая «дань 
легъка» (под 884 и 885 гг.) стимулировали их отрыв 
от хазарского влияния2  и начало присоединения 
к Руси ближайшей к Чернигову северо-западной 
части северянского племенного союза [26, с.68]. 
Если сравнить ареал распространения роменских 
городищ с пределами распространения иных 
северянских памятников [60, с. 6], обнаруживается, 
что в северо-западной части северянского мира 
племенных укреплений не было (рис. 5). Вероятно, 
в связи с неожиданным включением этих земель под 
контроль Чернигова, коренное население не успело 
возвести защитных сооружений. Это наблюдение, 
похоже, подтверждается тем, что активный рост 
количества северянских крепостей-убежищ 
происходило именно в IX в. как естественная 
реакция на возникшую опасность со стороны Руси 
[14, с. 58]. Кроме того, по всему западу роменской 
земли укрепления были отдалены от русских 
городов, а на востоке, откуда северяне не ожидали 
опасности, их ареал соприкасался с хазарским: 
это была зона активной торговли и определенного 
смешения населения. 

Черниговская волна «окняжения» северян, 
из междуречья Днепра и Десны, очевидно, 
продвигалась в северо-восточном направлении: 
по Десне и правому берегу Сейма. Вероятно, 
поэтому Путивль позже не служил предметом 
межкняжеских территориальных споров [26, с. 
97], – это признак раннего сложения черниговских 
территориальных интересов в этом регионе.

Овладение государством остальной части земли 
северян инициировалось Киевом и продвигалось 
двумя путями, между которыми позже, в период 
сложения земель-княжений, оказались устойчивые 
территориальные образования, в определенной 
степени контролировавшиеся столицей. 

Северный путь следовал из Киева водоразделом 
Остра и Удая, затем Сейма с Сулой и Сейма 
с Пслом: между этими водотоками пролегала 
кратчайшая и не требовавшая налаживания бродов 
древняя сухопутная трасса из Киева в Хазарию и 
Волжскую Болгарию. Это важнейшее ответвление 
позднейшего Муравского шляха: в «Слове о полку 
Игореве» его центральная часть названа «полю 
воротами», а в археологической литературе оно 
часто фигурирует как «степной коридор». 

На древность этого пути указывает то, что 
позже он долго служил неоспоримой границей 
между владениями Чернигова с Киевом и 
Переяславлем. Не исключено, что эту дорогу 
проторил еще Святослав во время его восточного 
похода 965 г.: на выходе этого пути в степи, после 
разгрома северянского Горналя была заложена 
ключевая гочевская крепость с разноэтничным 
населением и дружинными курганами. Эта военная 
и колонизационная база запирала удобный проход 
в сердцевину оседлых земель [46, c. 103; 45, c. 
124, 133; 9, c. 78]. И, судя по вышеупомянутым 
липинским древностям, массовое «окняжение» 
посеймских северян не заставило себя ждать.

Другой, и чуть более поздний, – южный путь 
в направлении Сулы, где возникла необходимость 
перекрыть печенежские пути на Киев и почерпнуть 
северянские людские ресурсы, остро необходимые 
в то неспокойное время. Он начинался на южном 
краю лесистого междуречья Днепра и Трубежа. 
Там уже существовала Леплява, напоминающая 
дружинный лагерь воеводы Претича [70, с. 240, 
241], а на месте будущей крепости Переяславль 
обнаружены следы первоначального заселения, 
маркированного керамикой середины – конца 
X в. [10, с. 58]. Существенно, что последние 
материалы сходны с обломками гончарной посуды 
из северянского слоя на месте Снепорода. 

Таким образом, начало включения в состав 
Руси противолежащих северо-восточной 
(Посеймье с Курском) и юго-западной (Посулье) 
частей северянского мира происходило почти 
одновременно. По образному выражению А.П. 
Моци, огромный северянский регион сначала был 
взят «в клещи», а затем планомерно осваивались его 
внутренние районы [44, с. 273], сопровождавшиеся 
уничтожением или переселением племенной знати, 
в частности, в открытые поселения Нижней Сулы.
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Подобное освоение предполагало подавление 
вероятных очагов сопротивления, т.е. укрепленных 
племенных убежищ. Эта мера характерна для 
любого завоевания или присоединения территорий. 
Правда, в летописных источниках подобная 
практика описана лишь среди событий середины 
XIII в.: тогда применительно к русским городам 
ею широко пользовались («грады ихъ огневи 
предасть и гребля их раскопа») и монголы, и 
князья-единоверцы [43, с. 193, 194]. А вывод 
крестьян на открытые поселения позволял 
представителям княжеской администрации при 
поддержке скромными воинскими контингентами 
контролировать их хозяйственную деятельность, 
налоговые по ступления и о суще ствлять 
судопроизводство. 

В Посулье на месте сожженного Лукомья и 
лубенского Верхнего Вала жизнь в этот период 
не возобновилась. Практически одновременно 
прекратили существование укрепления Подесенья 
[16, с. 100], Посеймья [31, с. 38; 29, с. 127; 23, с. 
134] и на Ворскле [48, с. 97, 98]. 

В этом плане показателен пример с изучением 
древностей летописной Лтавы, упомянутой в 
Ипатьевской летописи среди событий 1171 г. 
[2, с. 569]. Результаты раскопок, проведенных 
кол л е кт и в ом  т а л а н тл и в ы х  п ол т а в с к и х 
исследователей, позволили им выдвинуть 
предположение, что крепость непрерывно 
существовала на протяжении IX–XIV вв. [63, с. 
5, 6]. Очевидно, начальный импульс этого вывода 
был инициирован актовой печатью, найденной на 
Ивановой горе, где размещался крепостной детинец. 
Поначалу артефакт приняли за сфрагистическое 
наследие Всеволода Ярославича, княжившего в 
Переяславле в 1054–1076 гг., – это был бы весомый 
аргумент существования крепости в XI в. Но булла 
все же датируется вторым десятилетием XII в. [73, 
с. 25, 117, 261], а общерусские напластования XI 
в. раскопками не были обнаружены [17, с. 44, 47]. 
Между тем, материалы этого времени нередки за 
пределами детинца: это позволило А.Б. Супруненко, 
инициатору и руководителю исследований, сделать 
справедливый вывод о том, что после разгрома 
племенной крепости ее население было расселено 
на месте сожженных посадов [57, с. 87]. Этим 
полтавское поселение сходно с липинским, с 
докрепостными напластованиями Снепорода и 
других поселений, где вживание переселенных 
северян в общерусскую культуру происходило 
вне разрушенных племенных крепостей–убежищ.  

Вышесказанному противоречит гипотеза 
известного исследователя Левобережья, который 
считал, что археологические источники не 
дают оснований говорить о каких-то военных 

конфликтах между северянами и Русью [60, с. 153; 
61, с. 56, 85]. Между тем, известные материалы 
показывают, что предположение о добровольном 
и мирном врастании северянского союза племен 
в государственную структуру Руси устарело 
и нуждается в дополнительном изучении. В 
частности, ее опровергает отсутствие материала 
XI в. среди керамики, обнаруженной на десятках 
фигурирующих в литературе городищ различной 
степени изученности. Она хранится в фондах 
Государственного Эрмитажа (разведки И.И. 
Ляпушкина), Института археологии НАН Украины 
(разведки М.П. Кучеры и О.В. Сухобокова) 
и многочисленных краеведческих музеев 
Левобережья. Особо ценны иллюстрации полевых 
отчетов, объем которых несоизмеримо выше по 
сравнению с количеством изданных рисунков.

Следует упомянуть и о ряде суждений, 
логически вытекающих из устаревшей гипотезы. 
Так, некоторые исследователи, изучавшие 
городища с северянскими и древнерусскими 
напластованиями, придерживаются взглядов об 
отсутствии между ними временного разрыва [50, 
с. 14; 8, с. 87] или считают это особенностью 
исключительно памятников течения Ворсклы 
[49, с. 14]. Встречаются и более гибкие мнения, 
отчасти примирявшие полярные представления, но 
основанные на неточных сведениях. Так, А.П. Моця 
указывал на существование в Посулье тридцати 
городищ с непрерывной жизнедеятельностью с 
конца I т.л. вплоть до XII в., а 10 других отнес к 
памятникам не содержавшим материалов XI в. 
[43, с. 9, 10]. 

В бассейне Сулы известно 43 городища, 
материалы которых пригодны для уточнения этого 
вопроса: сведения о них подробно иллюстрированы, 
что позволяет документально подтвердить 
нижеследующее [35]. На самом деле, после долгого 
перерыва на Посулье древнерусские крепости 
начали массово возводить только во второй 
половине – конце XI в. в связи с активизацией 
половецких набегов. Из них 12 крепостей были 
построены на месте постепенно отмиравших 
больших открытых поселений эпохи Владимира 
Святославича. Еще 20 укреплений были возведены 
на необжитых местах или на месте небольших 
общерусских поселков, которые задолго до 
«окняжения»  стихийно появлялись в северянском 
окружении, вдали от государственного аппарата 
принуждения. И только 11 оборонительных 
сооружений бы, возобновлены поверх сожженных 
веком ранее северянских укреплений или открытых 
поселений (рис. 6). 

В моих подсчетах нуждаются в уточняющих 
оговорках следующие памятники: в летописном 
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желни на существование предшествующего 
общерусского поселения указывают ранние 
разноплеменные и более поздние погребения. В 
современном г. Ромны на плато третьей террасы 
следы северянского укрепления не обнаружены, 
поэтому летописный Ромен (уроч. Пригородок) я по-
прежнему принимаю за построенный поверх давно 
погибшего северянского поселения (пойменное 
городище Монастырище так и не возобновили). 
И, наконец, в этих подсчетах не учтен летописный 
Лубен, – раскопки Верхнего Вала не выявили 
остатков укреплений домонгольского времени. 
Кроме того, согласно летописным статьям 1107 
г., город стоял на броду, из которых ближайший 
располагался далеко от Верхнего Вала, напротив 
Мгарского монастыря [5, с. 282; 3, с. 258; 35, с. 
94–98].

Кажется удивительным, что,  вопреки 
оборонительному удобству мысовых северянских 
укреплений, на роменских городищах крепостные 
стены начали возобновлять не ранее XII в. 
[36, с. 86], что подтверждается на материалах 
всего Левобережья [25, с. 180; 18, с. 346; 20, с. 
83]. В этом не исключено влияние языческой 
идеологии, запрещавшей жилищное строительство 
на месте сожженных домов, пролитой крови и 
человеческих костей [7, с. 35, 37]. Это могло 
быть немаловажным для обрусевшего, но долго 
сохранявшим язычество северянского субстрата, 
составлявшего подавляющее количество населения 
в составе общерусской этнической общности 
лесостепного Левобережья.

Археологически все же известно несколько 
новых крепостей,  возведенных вскоре и 
непосредственно на пепелищах северянских 
укреплений. К таким обычно относят Гочево, 
Курск, Новгород-Северский, Путивль и Рыльск 
[21, с. 8], хотя это представление надежно 
обосновано не для всех названных пунктов. Но 
в подавляющем большинстве, подобно русскому 
Северу, в лесостепном Левобережье длительное 
время не строили крепостных сооружений. В этом 
не было необходимости: опасаясь перелесков и 
дубрав, печенеги не углублялись в русские пределы 
более чем на 70-80 км. 

Целью их набегов оставались сулившие 
солидную добычу значительные центры, 
расположенные близ издавна проторенных путей 
вдоль правого и левого берегам Днепра [35, с. 76]. 
Судя по археологическим материалам, кроме этого, 
печенеги сожгли только крайние юго-восточные 
укрепления северян так называемого донецкого 
«лесостепного выступа», т.е. расположенные 
приблизительно на таком же расстоянии от степных 
владений печенегов [19, с. 9; 20, с. 83] 

Следует уточнить,  что ограниченную 
полосу печенежских трасс нельзя сравнивать с 
несравненно более массированным и широким 
фронтом половецких ударов. По мере постепенного 
укрепления южных звеньев посульской границы, 
трассы набегов конца XI–XII вв. постоянно 
сдвигались к северу [36, с. 63, 68, 72]. Это могло 
инициировать отток части оседлого населения 
из междуречья Сулы и Ворсклы, но полностью 
эти земли не обезлюдели [37, с.39, 40]. Сходную 
ситуацию первой половины XVII в. французский 
военный инженер и картограф Боплан описывал 
следующим образом: «…следует отметить, что 
все села на Подолии и на Украине в большинстве 
окружены лесами, где есть тайники, в которых 
летом крестьяне прячутся, когда приходит известие 
о приближении татар» [1, с. 77].

В литературе за время окончательного 
присоединения к Руси северянских земель 
принимают верхние даты окончательного 
исчезновения этноопределимого северянского 
инвентаря. Так, Е.А. Шинаков датировал освоение 
Русью Среднего Посулья серединой XI в. [69, c. 
90–92]. Думается, что в свете новых наблюдений 
это мнение нуждается в некоторой коррекции. 
Как показал пример раннего поселения на месте 
Снепорода, подготовленный ходом исторического 
развития отказ северян от лепной посуды, после их 
«окняжения» сказался очень быстро. Но обычай 
использования ими племенной атрибутики и 
элементов домостроительства в составе новой 
поселенческой среды мог затухать на протяжении 
жизни еще одного-двух поколений, но это 
происходило в иных, общерусских условиях. 

Очевидно, дата присоединения новых 
территорий заметно старше длительного пути 
постепенной утраты этноопределяющих племенных 
признаков. Это наблюдение подтверждается 
и материалом подкурганных погребений, 
расположенных вблизи сожженных укреплений, 
где на новых поселениях под эгидой государства 
формировалась смешанная этническая общность. 

Таким образом,  обобщенно,  проце сс 
«окняжения» всей северянской территории 
представляется растянутым не многим дольше, чем 
на два-три десятилетия, т.е. это могло произойти 
при великом княжении Владимира Святославича 
(15-летняя лакуна в летописании начала XI в. не 
позволяет уточнить эти цифры). Но косвенно на это 
указывает его первая акция по резкому расширению 
рубежей государства за пределы оседлого 
расселения на Рось и в зону непосредственного 
контакта с посульскими северянами. Вслед за 
активным освоением верховий Псла и Сейма 
начался вывод части северян на новые поселения 
в Посулье, где они смешивались с приведенными 
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с севера ветеранами похода на Киев. Приток 
новых сил, обеспеченный походами Владимира 
Святославича на запад и восток, а затем и 
переселение в приграничье «мужей лучших» хорошо 
маркированы соответствующими находками из 
подслоя Снепорода. Видимо, не случайно вскоре, 
в начале XI в. погибла в пожаре северянская 
крепость Хитцы. А ко времени Лиственской 
битвы 1024 г. вассальное северянское ополчение 
дисциплинированно подчинялось сюзерену и своей 
гибелью сохранило профессиональную дружину 
Мстислава Владимировича [5, с. 148, 149]. 

Нет весомых оснований и для того, чтобы 
считать покорение многих десятков северянских 
укреплений следствием рейда князя Бориса 
Владимировича в 1015 г. В свое время Н.Н. 
Коринный предположил, что целью похода 
Бориса было усмирение во сстания,  т.е . 
«окняжение» северян [30, с.54]. Эта гипотеза 
имела последователей, в том числе и среди 
исследователей днепровского Левобережья. 
Первоначально они склонялись к версии о том, 
что северянская Лтава была разгромлена между 
1016 и 1024 гг. в результате усобицы, возникшей 
среди наследников Владимира Святославича [57, 
с. 103]. Позже ученые остановились на варианте 
сожжения города дружинниками князя Бориса [59, 
с. 148; 49, с. 32].

Эта гипотеза основана на информации жития и 
Сказания о святых Борисе и Глебе, где целью похода 
названо усмирение левобережных городов [6, с. 
12; 2, с. 8]. В разных списках Повести временных 
лет сначала указано, что Владимир послал сына 
против приближавшихся печенегов, а затем, что 
Борис вернулся «съ вои, не обртшю печенгъ» 
[5, с. 130, 132]. Для оценки этих разночтений 
существенно, что летописные известия являются 
более ранними, а восходящие к их канве житийные 
составлены позже и содержат риторические и 
лирические отступления. Поэтому, по мнению А.А. 
Шахматова, они не входили в состав Древнейшего 
киевского свода 1039 г. в редакции 1073 г. [67, 
c. 33, 35, 73, 75, 416, 417]. Отсюда понятно, что 
авторы житийной литературы могли не знать, 
что северянские «города» были разорены гораздо 
раньше. Так, современные историки считают, что 
нападение печенегов было инспирировано их 
союзником, польским великим князем Болеславом I 
для отвлечения от усложнившихся русско-польских 
взаимоотношений [27, c. 168; 11, c. 22; 28, c. 351, 
354, 355].
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Morhunov Y.
ABOUT THE BEGINNING OF CONNECTION 

OF SOUTH-wEST SURBURN OF TRIBAL TER-
RITORY OF ANNALISTIC NORTHERNERS THE 
OLD RUSSIAN STATE

Excavation of Sneporod on the river Sula have 
shown, that before construction of  the city  there were 
two open settlements. A part from a tribe of northerners 
which is mentioned in annals, lived on earlier of them 
(the second half of X-th century). The area of the settle-
ment was 2,5 hectares and it was notable for rather thin 
building and a street layout. In the nearest vicinities 
two synchronous fortresses were settled down. These 
old relics were extreme southwest periphery of settling 
of northerners. Roads of nomads to Russia ran to the 
south of it on steppe right up to the Dnieper. 

About 980  Kiev prince Vladimir Svjatoslavich  
blocked these ways with a 100-kilometer boundary 
wall from oak frames and a chain of open settlements. 
Their inhabitants built and protected this wall. South-
ern settlements and fortresses of northerners were 
destroyed at the creation of northern edge of the wall. 
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It was the act of connection of a part of notherners’ 
territories to Ancient Russia. Similar events almost syn-
chronously took place on all the notherners’ left bank of 
the Dnieper. Instead of majority of not big settlements, 
the smaller amount of the large unprotected settlements  
where mixed all-Russian nationality was generated.

And on the place of Sneporod, atop of a big fire, 
a new settlement was arisen. The part of natives and 
new-coming inhabitants of the North of Russia settled 
on it. Other part of local northerners was moved to the 
south, on settlements which were settled down along 
a boundary wall.

The new joint settlement went through two unequal 
phases of existence. 

The active phase was connected with reigning of 
Vladimir Svjatoslavich. It was an epoch of creation of 
a long wall and repulse of pechenegs’ attacks at the 
end of X - the beginning of XI centuries. The sizes of 
settlement were increased up to 5 hectares, the mod-
elled pottery and many local products disappeared. 
Imported products appeared: these are attributes of 
mixture radical and new-coming population. On the 
second phase the sizes of settlement were reduced in 
3 times, vital activity was slowed down. It is typical 
for a peace time in an interval between a victory over 
pechenegs (1017) and construction of  fortress of 
Sneporod (the end of XI century).

Archeologic researches have shown, that origi-
nally, at the end of IX century, the state conquered a 

part of western notherers’ lands. Occurrence of tribal 
strengthenings in sovereign territory became reaction 
to this invasion. Prince Svjatoslav’s campaign in 965 
to Hazaria  opened the second stage of notherers’ 
territories conquest. In the north-east fortifyings of 
Gornal were burnt and nearby the fortress of Gochevo 
with the mixed garrison was arisen. A little later in the 
south-west, connection of northerners on Sula began.

Thus, connection of the new territories to Russia 
consisted in destruction of the strengthenings of natives 
and their resettlement in the large open (unprotected) 
settlements. There they got in submission of the state 
institutes of compulsion. There natives, gradually 
losing the tribal attributes, were mixed with northern 
immigrants and  formed a new ethnic generality. 

As a whole, it took no more 2-3 decades at the life 
of great duke Vladimir Svjatoslavich for connecnion 
of notherners’ territories to Russia.

 1 Работа выполнена по программе ОИФН 
РАН, проект: «Новые данные о культурных связях 
Руси со странами и народами Востока в эпоху 
средневековья»

 2 Не исключено, что археологически это 
иллюстрируется исчезновением из керамического 
комплекса волынцевской культуры гончарной 
керамики, близкой к салтовским образцам.
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Рис. 1. Поселение летописных северян. 
А – пределы заселенности второй половины X в.; Б – раскопы.

Рис. 2. Картосхема соотношения змиевых валов, ранних открытых
 поселений нижнего Посулья и окраины северянского расселения.

А – летописные города; Б – городища; В – большие открытые поселения; Г – 
змиевы валы; Д – распространение древних лесов. Поселения: 1 –  Мацковцы; 
2 – Лукомье; 3 – Тарасовка; 4 – Чутовка; 5 – Великая Буримка; 6 – Лящовка; 7 – 

Клещинцы; 8 – жовнино; 9 – Веремеевка.
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Рис. 3. Заселенность мыса в эпоху Владимира Святославича.
А – пределы открытого поселения конца X – начала XI вв; Б – раскопы.

Рис. 4. Северянские укрепленные поселения на фоне восстановленной лесной 
растительности. А – столица Руси; Б – летописные города; В – городища; Г – 
распространение древних широколиственных лесов; Д – граница лесостепи и 

степи.
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Рис. 5. Этнокультурная ситуация в лесостепи Левобережья Днепра X – начала 
XI вв. А – летописные города; Б – городища роменской культуры; В – «русский» 

отрезок сухопутного пути в Болгар и Хазарию; Г – пределы распространения 
памятников роменской культуры (по О.В. Сухобокову); Д – ареал лесостепного 

варианта салтово-маяцкой культуры (по Г.Е. Афанасьеву); Е – территория 
размещения памятников боршевской культуры (по А.З. Винникову).
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Рис. 6. Древнерусские крепостные сооружения Посулья.
А – Безымянные укрепления и летописные города, возведенные поверх больших 

открытых поселений эпохи Владимира Святославича; Б – Безымянные укрепления 
и летописные города, построенные на новых местах; В – Безымянные укрепления 
и летописные города, заложенные через столетие поверх северянских городищ или 

поселений; Г – древние лесные массивы; Д – заболоченные поймы рек.
1 – Кубраково; 2 – Бабаково; 3 – Боярское; 4 – Великий Самбор; 5 – Гайворон; 
6 – Грицевка; 7 – Липовое; 8 – Медвежье; 9 – Глинск; 10 – Свиридовка; 11 – 

Бербеницы; 12 – Безсалы; 13 – Лохвица (Высокие Лазирки); 14 – Гаевщина; 15 
– Сенча (Сампсониев Остров); 16 – Сенча (Никольская Горка); 17 – Гребенка; 
18 – Городище; 19 – Хитцы; 20 – Чутовка; 21 – Великая Буримка (Мисто); 22 
– Великая Буримка (Городок); 23 – Лящовка; 24 – Клещинцы; 25 – жовнино 

(Палянивщина); 26 – Веремеевка.
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Розглядаються сучасні досягнення та проблеми 
вивчення середньовічних археологічних пам’яток 
України. 

Археологічні пам’ятки періоду від часів 
формування Київської Русі до часів 
 існування Української козацької держави, 

зрозуміло, неможливо охарактеризувати в межах 
встановленого регламенту. Тому це буде зроблено 
вибірково, на основі найбільш важливих фактів, 
котрі отримані останнім часом і котрі відображають 
в якійсь мірі успіхи, проблеми та перспективи 
подальших досліджень.

Звичайно, це повинно робитися на основі певної 
історичної концепції поступу сучасних українців 
та їх безпосередніх предків в середньовічну 
епоху. Ми спираємося при цьому на схему М.С. 
Грушевського, запропоновану ним 100 років тому. 
Згідно їй, київський період давньоруської історії на 
півдні східнослов’янської ойкумени перейшов не у 
володимиро-московський, а в галицько-волинський, 
а потім у литовсько-польський і т. д. Відомий 
історик і політик стверджував: «Володимиро-
московська держава не була ані спадкоємнецею, 
ані наступницею Київської, вона виросла на 
своєму корени, і відносини до неї Київської можна 
б скорше прирівняти нпр. до відносин Римської 
держави до її гальських провінцій, а не приємства 
двох періодів в політичнім і культурнім життю 
Франції». 

Як показала Н.М. Яковенко, Михайло 
Сергійович, в свою чергу, теж спирався на доробки 
попередників. В основу їхнього історичного бачення 
минулого лягла модель «перетікання історії» за 
схемою Київ – Галич – Литва, запропонована у 
виданій 1582 р. «Хроніці» Мацея Стрийковського. 
Київські інтелектуали 1620-1640-х рр., в свою 
чергу, доповнили цю схему власним пунктом. У їх 
творах коло розпочинається й замикається Києвом 
– символом тяглості й центром історичного буття 
Русі-України, а вся формула набуває вигляду Київ 
– Галич – Литва – Київ.

У радянські часи така концепція нищівно 
критикувалася, а після 90-х рр. минулого століття 
вона почала знову використовуватися в ряді 
вітчизняних узагальнюючих дослідженнях та 

УДК 902. 1(477) ”653”  Олександр Моця
(м. Київ)

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ УКРАЇНИ:
РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

просто ігнорувалася в російських. Але певний 
злам трапився в одній з останніх фундаментальних 
монографій, котра вийшла в Москві 2008 р. і була 
присвячена новому погляду на східнослов’янську 
цивілізацію в цілому. Вже у вступній частині 
чл.-кор. РАН є.М. Носов окреслив перший етап 
такої цивілізації (котра далі на думку інших 
авторів переросла у російську та євроазійську 
моделі) в межах чотирьох складових: Київської 
Русі (південноруські князівства), Новгородської 
республіки, Руської Півночі та центральноруських 
князівств. Починаючи з післямонгольських часів 
(за виключенням Галицько-Волинської Русі) в 
подальшому поступі такої цивілізації терени 
сучасної України авторським колективом згаданої 
праці вже не розглядаються. Тож запропонована 
вищенаведена історична схема начебто починає 
визнаватися і нашими російськими колегами.

У хронологічному відношенні показовими є 
культурні шари на території «матері міст руських» 
– Києва, і зокрема його подільської частини. Тут, 
в районі сучасної вул. Спаської 35, в розкопі 
зафіксовано аж 10 хронологічних горизонтів 
починаючи від часів Київської Русі і закінчуючи  
ХХ ст. До давньоруського періоду відноситься 
близько чотирьох десятків об’єктів. На дослідженій 
ділянці відзначено наявність садибної забудови, 
розмежованої масивними парканами, а також 
вірогідну наявність укріпленої берегової лінії. За 
виявленими матеріалами можна стверджувати, що в 
давньоруський час ділянка належала до припортової 
торгової зони, а поряд знаходилися ювелірна, 
склоробна та косторізна майстерні. Поблизу можна 
передбачати знаходження мурованої церкви кінця 
ХІ – початку ХІІ ст. з інтер’єром, до складу якого 
входила рельєфно орнаментована плитка підлоги, 
фресковий розпис та мозаїка.

Серед різноманітних знахідок слід відзначити: 
меч, спис, деталі портупеї; ігрові фігурки із 
моржевої кістки скандинавської гри «хнефатафль» 
– аналогії давньоруської гри в «тавлії»; торговельні 
ваги, західноєвропейські й візантійські монети, а 
також амфорну тару; писанки; плінфу і митрополичу 
печатку ХІ ст. з написом «Господи, поможи рабі 
твоїй Марії».

Починаючи ж розгляд археологічних об’єктів 
за межами столиці, слід зазначити, що до часів 
формування території імперії Рюриковичів 
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– «Руської землі» в Середньому Подніпров’ї – 
важливими і цікавими є пам’ятки, розташовані на 
обох берегах Дніпра. Процес державотворення був 
складним, а часом супроводжувався й жорсткими 
акціями.

Однією з них став конфлікт між правителями 
Русі й Древлянського племінного князівства. 
За розпорядженням своїх зверхників, у 945 р. 
древляни розірвали між двох дерев Ігоря Старого, а 
наступного року його жінка княгиня Ольга знищила 
їхню столицю Іскоростень. Цьому передувало 
«невдале» сватання князя Мала до великої княгині 
київської – з трьома його посольствами жорстоко 
розправились. Цілеспрямовані експедиційні 
роботи протягом останнього десятиліття не лише 
підтвердили правдивість літописних даних, але 
і дозволили встановити час заснування ґрада на 
р. Уж: найбільш вірогідною датою є VІІІ ст. н. е. 
А на одному з городищ (№1) у межах сучасного 
міста виявлені культурні прошарки середини Х 
ст., над котрими зафіксовані сліди великої пожежі. 
Можна із впевненістю стверджувати, що її слід 
пов’язувати із вищезгаданими подіями 946 р. 
Чисельні й різноманітні знахідки, виявлені тут, 
вказують на літописний Іскоростень середини Х 
ст. як на столицю племені древлян.

У даній місцевості після такої події міський 
осередок змістився в район городища №3. Тут 
життя не припинялося ні на мить із другої половини 
Х ст. і аж до періоду пізнього середньовіччя. Назва 
«Іскоростень» перейшла в пізніші часи у вигляді 
«Іскорость» на все містечко, що сформувалося 
навколо згаданого городища, а у новітні часи 
закріпилося як «Коростень» у назві сучасного 
міста. Виявлені матеріали і об’єкти дозволили 
поставити питання про створення тут діючого 
археологічного музею із різноманітними будівлями 
– житлами, майстернями, в котрих можливо 
відтворити різні ремесла та промисли, характерні 
для занять тогочасного люду.

Якщо ж говорити про склад давньоруської 
державної верхівки, то до нього, окрім представників 
східних слов’ян, входили й вихідці з інших земель 
та народів, і зокрема скандинавських. Останні, 
потрапивши в район Середнього Подніпров’я в 
якості найманців, надалі у своїй більшості додому 
не поверталися, а осідали тут і були асимільовані 
автохтонами. Як приклад можливо навести імена 
перших давньоруських князів: Олег (Хельгу), Ігор 
(Інгвар), а далі вже Святослав та інші. В першу 
чергу професійні воїни знаходили собі місце у 
великокнязівських дружинах.

Один із таких гарнізонів знаходився в районі 
с. Шестовиця недалеко від Чернігова. Роботи у 
цьому місці, де розташовані городище, велике 
селище, гавань на притоці Десни та курганний 
могильник, почали проводитися ще в 20-ті рр. 

минулого століття, але особливо інтенсивно 
в останні двадцять років. Зокрема, у 2006 р. у 
кургані із залишками поховальної дерев’яної 
споруди виявлені останки юнака, біля якого, окрім 
двох загнузданих коней, знайдено різноманітний 
речовий інвентар: побутові та ритуальні речі (серед 
останніх – ритони із турячих рогів), елементи 
одягу, зброю (зокрема довгий спис із круглими 
срібними обкладками для кріплення на ньому 
штандарта). Поховання середини Х ст., напевно, 
слід інтерпретувати як захоронення слуги-
прапороносця князя або конунга.

Багаторічні дослідження в цьому місці 
вказують на те, що Шестовицький археологічний 
комплекс належав великокнязівському військовому 
табору, котрий не лише контролював чернігівську 
сіверянську верхівку на рубежі І-ІІ тис. н. е., але 
й торговельні зв’язки в даному районі «Руської 
землі» у вузькому значенні цього терміну. А 
до складу згаданої дружини входили, окрім 
представників з правобережних та лівобережних 
дніпровських районів, ще і варяги. Правда останні 
не були домінуючим компонентом, а складали 
лише близько 10 відсотків від усіх жителів. 
Тож археологія і в цьому відношенні дозволяє 
доповнити інформацію про процес феодалізації 
на півдні Русі. Окрім того, польові дослідження 
сприяють популяризації історичної спадщини – 
недалеко від місця розкопок щорічно проводиться 
фестиваль історичного фехтування.

Переходячи до наступного історичного періоду 
– часів Галицько-Волинської Русі – відзначимо, 
що одним із останніх цікавих археологічних 
об’єктів стало Південне городище біля Новоград-
Волинського – залишків літописного міста Возвягля, 
розгромленого військами Данила Галицького в часи 
ствердження його влади на південному заході Русі. 
Про цей сумний факт в долі місцевих жителів 
свідчать сліди великої пожежі (там, де колись 
стояли будівлі, ґрунт пропікся до півметрової 
глибини). В одному із жител під завалом людських 
кісток, в неглибокій ямі на підлозі, виявлено три 
пари різновеликих колтів, срібні позолочені рясна, 
також позолочені намистини від очілля, срібна 
каблучка із зображенням сокола.

З часами існування «держави» Данила 
Галицького (як іноді називають це утворення) 
пов’язується й функціонування відкритих поселень 
в південноукраїнській зоні, котрі входили до 
складу земель Золотої Орди. Слід відзначити, що 
цей регіон східнослов’янської ойкумени почав 
звільнятися від монголо-татарського «пресу» на 
100 років раніше, ніж північно-східні слов’янські 
території – після Синьоводської битви 1362 р. І 
хоча останнім часом дослідження середньовічних 
пам’яток на цій території дещо активізувалося 
(Мамай-Сурка, Торговиця, Великі Кочугури та ін.), 
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а виявлені археологічні матеріали характеризують 
досить яскраву матеріальну культуру, вона все ж і 
нині недостатньо вивчена.

Рухаючись далі в південному напрямку, 
слід згадати блискучі пам’ятки Кримського 
півострова – Херсонеса-Корсуня середньовічних 
часів, Мангупа – столиці князівства Феодоро, 
Судака – середньовічної Сугдеї та інших, де 
дослідження проводяться із року в рік (і не 
лише українськими експедиціями), але отримані 
результати публікуються вкрай слабо. Та найбільш 
резонансними виявилися проведені останнім 
часом підводні роботи в чотирьох десятках 
кілометрів від Севастополя, де внаслідок реалізації 
українсько-американського проекту зафіксовані 
залишки малого візантійського корабля із вантажем 
амфор на борту ІХ-ХІ ст. І хоча фінансові затрати 
виявилися величезними (за мірками сьогодення), 
сам напрямок досліджень досить перспективний.

Огляд середньовічних археологічних пам’яток 
розпочато нами з часів формування структур 
Давньоруської держави, а закінчувати його слід 
часами останнього етапу існування держави 
Козацької. Мається на увазі в першу чергу вивчення 
Батурина – останньої гетьманської столиці, вщент 
спаленої у 1708 р., коли військове протистояння 
під час Північної війни покрило й українські землі. 
Більш як 10 років тут проводилися планомірні 
польові дослідження, в результаті чого вдалося не 
лише зафіксувати, але й відтворити в загальних 
рисах образ козацького міста (точніше його 
центральної частини).

Батурин у цей час складався з цитаделі 
(«Литовський замок»), самого міста, також 
захищеного потужними фортифікаційними 
спорудами («Фортеця»), неукріплених посадів-
передмість та Подолу. Ще далі знаходилися 
численні заміські садиби й хуторці козацької 
старшини, Крупницько-Батуринський монастир 
тощо. Більшість усіх цих об’єктів нині входять 
до складу історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця».

Уся вищенаведена інформація свідчить, що 
середньовічна археологічна спадщина України – 
це невичерпне джерело для подальшого вивчення 
історичних процесів на півдні Східної європи, котрі 
відбувалися протягом тисячолітнього відрізку часу 
(ІХ-ХVІІІ ст.) та стали своєрідним «фундаментом» 
для подальшого становлення української нації 
і зокрема формування її матеріальної культури. 
Звичайно, отримані результати – це лише маленька 
частка тих скарбів, що знаходяться у землі. Але 
навіть такі «шпилькові уколи», тобто, вивчення 
окремих ділянок площ конкретних населених 
пунктів тих часів, а також «міст мертвих» 
– некрополів й окремих об’єктів, вказують 
на багатство та різноманітність матеріалів, 

котрі суттєво доповнюють наявну на сьогодні 
інформацію про «Русь», «Малу Русь», «Україну», 
як тоді іменували сучасні українські землі.

Та слід констатувати й те, що стан археологічних 
досліджень пам’яток епохи Київської Русі на 
сьогодні на порядок вищий, ніж післямонгольських 
та козацьких часів, хоча певні позитивні зрушення 
у цьому питанні є (маються на увазі хоча б 
матеріали, що викладаються у випусках збірки 
«Нові дослідження пам’яток козацької доби в 
Україні»). Така ситуація, в свою чергу, призвела до 
незадовільного стану загального розуміння рівня 
та характерних рис матеріальної культури другої 
половини ХІІІ – початку ХVІІІ ст. Не існує навіть 
археологічних карт пам’яток вказаних часів. Певною 
мірою ми маємо в даній проблемі відображення 
концептуальних засад недалекого минулого, коли 
постдавньоруські часи розглядалися під призмою 
«українського буржуазного націоналізму», а 
тому їхньому детальному вивченню сприяння 
не надавалося і підготовка відповідних фахівців 
не проводилася. Тож цілісної картини розвитку 
матеріальної культури на теперішніх українських 
теренах для всього Середньовіччя нині не існує. 

Ще одна проблема – використання можливостей 
природничих наук під час обробки археологічних 
матеріалів, що значно б доповнило банк даних про 
той чи інший об’єкт або комплекс. У повній мірі це 
відноситься і до аж надто скромних можливостей 
у проведенні реставрації виявлених знахідок, їх 
збереження й експозиційного вигляду.

Не можна не згадати й про засекреченість 
картографічних матеріалів, так необхідних при 
вирішенні багатьох нагальних загальноісторичних 
проблем. Картографування має обов’язково 
здійснюватися на точних сучасних топографічних 
основах з можливістю подальшого використання 
для зберігання та аналізу великих інформаційних 
масивів засобами географічних інформаційних 
систем. Зокрема, це потрібно для створення 
в майбутньому археологічної карти пам’яток 
середньовічних часів всієї України.

Без ніяких сумнівів, необхідне повернення 
до відповідного матеріального забезпечення й 
підготовки нових кадрів, що дасть можливість 
проводити ґрунтовне планування та вирішення 
нагальних проблем з питань медієвістики, 
дозволить українській середньовічній археології 
вийти на новий якісний рівень.

Motsia O.
ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF ME-

DIEVAL UKRAINE: RESULTS, PROBLEMS AND 
PROSPECTS OF RESEARCHES

Modern achievements and problems of studying 
of medieval archaeological monuments of Ukraine 
are considered.
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У статті публікують матеріали отримані 
в ході археологічних досліджень, проведених на 
території давнього Переяслава в 2008 р.

Протягом 2008  р .  по ст ійно  д іюча 
археологічна експедиція Національного 
історико-етнографічного заповідника 

„Переяслав” проводила археологічні розкопки 
на території давнього Переяслава. [8]. Ці роботи 
пов’язувались з проведенням охоронно-рятівних 
досліджень і стали продовженням даного напрямку 
останніх років. [1, с. 143-149; 7, с. 106-112]. 
Вони зосереджувалися на території посаду 
давньоруського міста Переяславля Руського 
та Нижнього міста ХVІІ – ХVІІІ ст. і його 
передгородді, в межах сучасних земельних ділянок 
по вул. Покровській, 7, Сковороди, 52, Шевченка, 
17, Кірова, 6, Можайська, 4 та Стогніївський 
шлях. Необхідність їх здійснення була пов’язана з 
відведенням цих територій під будівництво, яким 
передбачалися земляні роботи.

На  д ілянці  по  вул .  Покровськ ій ,  7 , 
яка розміщується на плато правого берега р. 
Трубіж і знаходиться в північно-східній частині 
переяславського посаду ХІ – ХІІІ ст. та Нижнього 
міста ХVІІ – ХVІІІ ст., було заплановано котлован 
під будівництво магазину, площею 120 м2. Перед 
початком земляних робіт, з метою перевірки 
культурних нашарувань, в межах котловану нами 
було закладено шурф розміром 2х2 м, орієнтований 
за сторонами світу. При зачистці його стінок 
встановлено, що сірий ґрунт з будівельними 
рештками ХІХ – ХХ ст. перекривав культурний шар 
давньоруського часу, материковий лес знаходився 
на глибині 1,00 м від сучасної поверхні.

Давньоруський шар, потужністю 0,50-0,60 м, 
складався з відкладів темно-сірого суглинку. В його 
заповнені виявлено дрібнофрагментовану кераміку 
ХІ – початку ХІІІ ст., представлену уламками 
кухонних горщиків та амфор, а також кістки тварин.

У профілі південної стінки шурфу зафіксовано 
господарчу яму, пов’язану з культурним шаром 
давньоруської доби. Її розмір в перетині становив 
0,65 м. Яма була заглиблена в материк на 0,40 м, 

мала пологі стінки та заокруглене дно. В заповненні 
виявлено уламки стінок кухонних горщиків 
давньоруського часу.

Після проведення археологічного нагляду 
за вибіркою котловану проведено зачистки 
його стінок. При цьому встановлено, що в його 
межах культурні шари в значній мірі зруйновані 
пізнішими перекопами ХІХ – ХХ ст.

У профілі південно-східної стінки котловану, 
довжиною 8 м, зафіксовано наступну стратиграфію: 
0-0,20 м – чорнозем, 0,20-0,40 м – сірий суглинок з 
будівельними рештками ХІХ – ХХ ст., 0,40-0,60 м 
– сіро-коричневий суглинок з прошарками вугілля, 
культурний шар давньоруського періоду; 0,60-0,75 
м – світло-сірий ґрунт, рівень давнього горизонту; 
0,75 м – материковий лес. 

З культурним шаром давньоруського часу 
пов’язана яма 1, яку за рядом конструктивних 
особливостей можна атрибутувати як рештки 
зрубної житлової споруди з підкліттю. Вона була 
заглиблена в материк на 0,80 м, мала  майже 
прямовисні стінки, рівне дно. Глибина від сучасної 
поверхні – 1,50 м. Яма виявилась заповненою сіро-
жовтим суглинком з прошарками деревного вугілля, 
яке, можливо, свідчить про наслідки пожежі. В 
заповнені знайдено уламки гончарних горщиків ХІ 
– першої половини ХІІІ ст., а також завал печини від 
зруйнованої печі. Останній знаходився на тонкому 
прошарку рушеного ґрунту, що вказує на наявність 
підкліті, в яку й провалилися залишки печі після 
зруйнування споруди.

У профілі цієї ж стінки виявлено яму 2, яка за 
матеріалами датується ХVІІ – ХVІІІ ст. Шар цього 
періоду знівельований пізнішими перекопами. 
Яма була заглиблена в материк на 0,50 м, мала 
пологі стінки та заокруглене дно. ЇЇ заповнення 
складав темно-сірий гумусований суглинок, 
в якому виявлено уламки побутового посуду 
пізньосередньовічної доби.

Ділянка по вул. Сковороди, 52 знаходиться 
в центральній частині переяславського посаду 
та Нижнього міста пізньосередньовічної доби. 
В ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на її території 
розміщувався Вознесенський монастир. З 2003 
року експедицією заповідника на його колишній 
території розпочато проведення розвідкових 

УДК 904 (477.41)  Дмитро Тетеря, Микола Товкайло
(м. Переяслав-Хмельницький)

МАТЕРІАЛИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
ДАВНЬОГО ПЕРЕЯСЛАВА В 2008 р.
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археологічних досліджень. Протягом останніх 
років здійснено шурфування в західній та східній 
частині садиби монастиря, зроблено розкоп 
площею 18 кв.м, а також проведено обстеження 
збережених кам’яних споруд. [5, с. 34-41; 6, с. 
39-42].

Влітку 2008 р. цей напрямок робіт було 
продовжено. З метою уточнення культурних 
нашарувань в східній частині колишньої садиби 
монастиря нами було закладено траншею 
загальна довжиною 8 м та шириною 2 м. Вибірку 
траншеї проведено пошарово (0,20 м), при 
цьому встановлено, що культурні нашарування 
поруйновані перекопом сучасної траншеї під 
теплотрасу та електрокабель. Заповнення перекопу 
складав темно-сірий суглинок. У заповнені виявлено 
поодинокі знахідки давньоруського часу, зокрема 
уламок пірофілітового сланцю та уламок валикового 
вінця кухонного горщика. Материк фіксувався на 
глибині 1,90 м. Знахідки пізньосередньовічної доби 
представлені, в основному, уламками побутового 
посуду та уламками пічних кахлів ХVІІІ ст. Посуд 
репрезентують горщики, покришки та миски. (Рис. 
1, 1-8). Світлоглиняні горщики орнаментовані 
коричневою фарбою по вінцю та бочку. Орнамент 
складають горизонтальні, хвилясті лінії та цятки, 
окремі по вінцях декоровані защипами. (Рис. 1, 4, 6, 
7). Димлені горщики прикрашені пролискованими 
смугами та штампом. (Рис. 1, 5). Виявлено уламки 
миски червоноглиняної, зсередини вкритої білим 
ангобом та орнаментованої коричневою та зеленою 
фарбою. (Рис. 1, 1). Димлені миски орнаментовані 
по крисам пролискованими смугами. (Рис. 1, 2).

Арх і тектурно-декоратив на  керам іка 
репрезентована добіркою уламків пічних 
коробчастих кахлів, які прикрашені рослинним та 
рослинно-геометричним орнаментом (рис. 1, 11-
13), окремі вкриті зеленою поливою. З інших видів 
керамічних виробів виявлено уламок світильника.

Нечисленні вироби з гутного скла представлені 
фрагментом пляшки з рифленою поверхнею та 
уламком ручки скляної посудини. (Рис. 1, 9-10). З 
металевих виробів у заповнені траншеї виявлено 
два ковані цвяхи.

На ділянці по вул. Шевченка, 17 (територія 
археологічного музею НІЕЗ «Переяслав»), яка 
знаходиться в західній частині давньоруського 
посаду та Нижнього міста козацької доби, 
нами проведено обстеження та фіксацію стінок 
котловану, розміром 1,7х1,7 м. При вивчені 
стратиграфії культурних нашарувань встановлено, 
що чорнозем перекривав коричнево-жовтий 
ґрунт з будівельними рештками ХІХ-ХХ ст., під 
яким залягав сірий суглинок, культурний шар 
давньоруського часу. Материк знаходився на 
глибині 1,50 м від сучасної поверхні.

Давньоруський шар, потужністю 0,40 м, мало 
насичений знахідками. У його заповнені виявлено 
тільки уламок стінки кухонного горщика ХІ – ХІІІ 
ст., уламок пірофілітового сланцю та фрагмент 
керамічної плитки.

Н а  о ко л и ц я х  і с т о р и ч н о ї  ч а с т и н и 
середньовічного Переяслава рятівні дослідження 
проведені на земельних ділянках по вул. Кірова, 
6, Можайській, 4 та Стогніївський шлях.

Ділянки по вул. Кірова та Можайській 
знаходяться  на  територі ї  передгороддя 
середньовічного Переяслава в ур. Заальтиччя, на 
захід від історичної частини міста, на плато правого 
берега р. Альта. У ХVІІІ ст. ця місцевість, між 
правими берегами рр. Трубіж та Альта, обмежену 
курганними некрополями давньоруського часу 
в урочищах Альтицьке та Вигон, називалась 
Зальтицьке передмістя. [2].

Під час попереднього археологічного 
обстеження на поверхні ділянки по вул. Кірова, 
6 нами зібрано дрібнофрагментовані уламки 
кераміки ХІІ – початку ХІІІ ст. та ХVІІ – ХVІІІ 
ст. Після вибірки котловану розміром 100х20 м 
було проведено зачистку його східної і західної 
стінок з дослідженням культурних нашарувань та 
виявлених об’єктів, пов’язаних з ними. Загальна 
довжина досліджених стінок 200 м. Фіксацію 
східної стінки котловану здійснено протягом 
100 м, а західної – 50 м. Глибина котловану 
досягала 1,60-1,80 м. Котлован зорієнтований 
довгою віссю по лінії північ-південь з плавним 
поворотом на південний захід (від 45-50 метрів), і 
направлений під прямим кутом до русла р. Альти. 
Простежувалося незначне підвищення поверхні 
вглиб плато – на 100-метровому відрізку приблизно 
на 0,70 м.

При зачистці східної стінки котловану 
зафіксовано наступну картину культурних 
нашарувань: на перших 30 м, ближче до річки, 
зафіксований досить потужний (0,80 м) шар 
з будівельними рештками ХХ ст., шматками 
асфальту та ямами зі сміттям, датованими ХХ ст. 
На 14-24 м більш ранні культурні нашарування 
знищені – сучасний чорноземний шар лежить 
безпосередньо на лесі. З 34 м розрізу стінки 
зафіксований шар ХVІІ – ХІХ ст. потужністю від 
0,30 до 0,70 м та виявлена яма (№ 1) давньоруського 
часу. Над ямами давньоруського часу № 1, 2, і 6 
давньоруський шар не фіксувався, його зрізано 
потужними нашаруваннями ХVІІ – ХІХ ст. З 66 і 
до 100 м розрізу стінки фіксувався культурний шар 
давньоруського часу потужністю від 0,10 до 0,40 м. 
Давньоруські ями № 7, 8, 9 та 10 впущені з цього 
шару, що чітко простежувалося стратиграфічно.
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Культурний шар давньоруського часу складав 
світло-сірий золистий ґрунт з вкрапленнями 
д е р е в н о го  ву г і л л я ,  в  я ком у  в и я вл е н о 
дрібнофрагментовані уламки кераміки ХІ – 
першої половини ХІІІ ст. та кістки тварин. З цим 
культурним шаром пов’язано вісім господарчих 
ям, в заповнені яких виявлено значну кількість 
оброблених кісток та рогів тварин.

Яма 1 виявлена в розрізі зачистки між 34 та 36 
м. Вона мала майже прямовисні стінки заокруглені 
біля дна. Дно рівне з незначним нахилом до 
середини. Яма заглиблена в материк на 1,20 м, 
глибина від сучасної поверхні складала 1,80 м. У 
плані яма підпрямокутної, видовженої форми з 
заокругленими кутами. Довжина – 2,80 м, ширина 
– 0,80-1,10 м. ЇЇ заповнення складав сірий золистий 
суглинок з вкрапленнями деревного вугілля. В 
заповнені виявлено уламки кераміки ХІ – початку 
ХІІІ ст. та кістки тварин. Кераміка представлена 
кухонними горщиками з манжетоподібними та 
валиковими вінцями. Деякі з них орнаментовані 
по бочку врізними горизонтальними лініями чи 
насіннєподібними заглибинами (рис. 2, 3). Також 
знайдено уламок стінки амфори та залізний 
предмет s-подібної форми.

Яма 2 виявлена за 0,90 м на південь від ями 
1, зафіксована лише в профілі стінки котловану. 
Стінки ями прямовисні, злегка заокруглені біля 
дна з рівною поверхнею. Ширина в профілі – 1,30 
м. Яма заглиблена в материк на 0,90 м, глибина від 
сучасної поверхні 1,60 м. Її заповнення складав 
сірий золистий суглинок, в нижній частині 
якого фіксувався прошарок деревного вугілля. В 
заповненні знайдено уламки кухонних горщиків 
ХІІ – ХІІІ ст. та кістки тварин.

Яма 3 виявлена між 46 та 48 м, зафіксована 
лише в профілі. Одна стінка ями прямовисна, 
інша з нахилом, певно з підбоєм, біля дна стінки 
злегка заокруглені. Дно мало рівну поверхню. 
Максимальна ширина в перетині 1,30 м. Яма 
заглиблена в материк на 0,90 м, глибина від сучасної 
поверхні 1,90 м. Заповнення складав сірий золистий 
суглинок, в нижній частині фіксувався прошарок 
деревного вугілля. В заповнені виявлено уламки 
кераміки ХІІ – ХІІІ ст. та кістки тварин з слідами 
обробки. З металевих виробів знайдено дві сильно 
корозовані пластини.

Яма 6 виявлена між 62 та 66 м, зафіксована в 
профілі та в плані. Стінки ями прямовисні й злегка 
заокруглені біля дна. Дно дещо понижується до 
середини. Форма ями овальна. Ширина в перетині 
та в плані 1,60 м. Яма заглиблена в материк на 
1,10 м, глибина від сучасної поверхні 2,30 м. Її 
заповнення складав сірий золистий суглинок. У 
заповнені виявлено значну кількість рогів оленя 

та лося, частина з них зі слідами розпилювання. 
Також знайдено уламки кераміки ХІ – ХІІІ ст. та 
кістки тварин. З металевих предметів знайдено 
уламок трубки.

Яма 7 виявлена між 68 та 70 м зачистки. 
Зафіксована в профілі та в плані. Стінки ями 
похилі, опущені з давньоруського культурного 
шару, дно з пониженням до середини, з уступом з 
південно-східної сторони. В плані яма півовальної 
форми, розміром 2,10х2,40 м. Заглиблена в материк 
на 0,90 м, глибина від сучасної поверхні 2,40 м. 
Заповнення ями складав сірий золистий суглинок, 
в нижній частині гумусований з вкрапленнями 
деревного вугілля. В заповнені виявлено уламки 
давньоруських горщиків (рис. 2, 1), амфор, глека, 
кістки тварин з слідами обробки, роги оленя та лося 
(рис. 2, 13-14), кам’яне точило (рис. 2, 16).

Яма 8 виявлена між 70 та 76 м, зафіксована 
в профілі та в плані. Вона являла собою велику 
неправильної підпрямокутної форми яму із 
виритими у рівному дні заглибинами. Стінки 
прямовисні опущені з давньоруського культурного 
шару, зафіксовані від рівня передматерикового 
шару, судячи з профілю частина північної стінки 
мала підбій. Три ямки-заглибини на дні мають 
різні форми та глибини (від 0,15 до 0,40 м). Яма 
заглиблена в материк на 0,80 м, глибина від 
сучасної поверхні 2,20 м. Заповнення складав 
сірий золистий суглинок, у якому виявлено уламки 
кераміки, зосереджені переважно на дні ями, 
кістки, роги тварин із слідами обробки та кістяні 
заготовки, вкраплення деревного вугілля. Кераміка 
представлена уламками гончарних горщиків з 
валиковими вінцями. (Рис. 2, 4-10). Частина з них 
орнаментована врізними горизонтальними лініями, 
інколи їх доповнює хвиляста лінія. В ході розчистки 
ями виявлено кістяне вістря стріли конічної форми, 
яке має скриту втулку. (Рис. 2, 11). Вістря подібного 
типу відомі з розкопок у Києві, Воїнській Греблі, 
Вишгороді, Білогородці, Райковецькому городищі, 
Чернігові та інших пам’ятках. Переважно цей 
тип зустрічається в культурних шарах ХІІ – ХІІІ 
ст. [3, с. 67]. В заповнені також знайдено уламок 
амфорки київського типу, а також кістяне грузило 
(рис. 2, 12), точило кам’яне (рис. 2, 15) та уламок 
металевої пластини. 

Ями 9 та 10 виявлені між 85 та 90 м на відстані 
0,3 м одна від одної, зафіксовані лише в профілі. 
Стінки ям злегка похилі, опущені з культурного 
шару давньоруського часу, біля рівного дна 
заокруглені. Вони заглиблені в материк на 0,30 м, 
глибина від сучасної поверхні 1,70 м. Розмір ями 9 в 
розрізі 1,50 м, ями 10 – 1,82 м. Заповнення складав 
сірий золистий суглинок з прошарками золи. 
Заповнення мало насичене знахідками, виявлено 
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тільки поодинокі уламки давньоруської кераміки 
та кісток тварин.

Ями 4, 5 та 11 датуються ХVІІІ ст. Вони 
зафіксовані лише в профілі стінки котловану, 
впущені з культурного шару, датованого ХVІІІ – 
ХІХ ст. Ями великі, мають приблизно однакову 
глибину та форму.

Яма 4 виявлена між 47 та 52 м. Зафіксована 
в профілі від рівня передматерикового шару. Яма 
мала ширину в профілі 4,20 м, глибину 1,30 м від 
материка та 2,30 м від сучасної поверхні. Стінки 
ями прямовисні, дно рівне. Заповнення – сіро-
коричневий суглинок з прошарками деревного 
вугілля й глини, в якому знайдено уламками 
керамічного посуду, пічних кахлів ХVІІІ ст. та 
кістки тварин.

Яма 5 виявлена між 55 та 61 м. Зафіксована в 
профілі від рівня передматерикового шару. Ширина 
в профілі становила 3,60 м, глибина 0,90 м від 
материка та 2,40 м від сучасної поверхні. Стінки 
прямовисні, дно рівне. Заповнення – темно-сірий 
гумусований суглинок, з уламками керамічного 
посуду, пічних кахлів ХVІІІ ст. та кісток тварин.

Яма 11 виявлена між 96 та 100 м. Яма велика, 
шириною в профілі 4,20 м, глибиною 1,30 м від 
материка та 2,30 м від сучасної поверхні. Стінки 
прямовисні, дно рівне. Заповнення складав темно-
сірий гумусований суглинок, мало насичений 
знахідками: уламки керамічного та скляного 
посуду, пічних кахлів ХVІІІ ст., кістки тварин. 

Західна стінка котловану зафіксована з 
південного краю протягом 50 м. Фіксація решти 
50 м стінки котловану в напрямку до річки не 
проводилась з огляду на значне порушення 
культурних нашарувань майже суцільними пізніми 
ямами ХХ ст. В профілі простежено ті ж культурні 
нашарування, що й на протилежній східній стінці.

У профілі цієї стінки та на дні котловану 
виявлено дві давньоруські ями 12, 13 та яма 14 
ХVІІІ – ХІХ ст.

Яма 12 виявлена між 6 та 10 м. Зафіксована у 
профілі та в плані. Вона мала грушоподібну форму, 
стінки ями з підбоєм. Дно нерівне, заглиблене до 
центру. Яма впущена з давньоруського культурного 
шару і фіксувалася від рівня передматерикового 
шару. В плані вона округлої форми, діаметром 
2,40 м, заглиблена в материк на 1,30 м, глибина 
від рівня давнього денного горизонту – 1,90 м, 
від сучасної поверхні – 2,40 м. Заповнення ями 
складав коричнювато-сірий золистий суглинок з 
прошарками деревного вугілля та золи на дні, по 
краях ями – насипна глина змішана з чорноземом. 
У заповненні знайдено уламки давньоруської 
кераміки, представленої уламками горщиків з 
валиковими вінцями (рис.2, 2) та кістки тварин, 

частина з яких має сліди обробки – розпилювання 
та шліфування.

Яма 13 виявлена на дні котловану поряд з ямою 
12, західним краєм частково перекриваючи яму 12. 
Зафіксована лише в плані. Яма округлої форми, 
діаметром 2,20 м. Заглиблена в материк на 0,90 м, 
глибина від сучасної поверхні 2,0 м. Дно в східній 
частині мало заглиблення – 0,40 м від дна ями. В 
заповнені виявлено уламки давньоруської кераміки 
та кістки тварин, в т.ч. зі слідами обробки.

Відкриті об’єкти давньоруського періоду 
належать до господарських та виробничих об’єктів. 
Ями ХVІІІ ст. мають інший характер – їх можна 
віднести як до господарських так і до житлових 
споруд.

Проведені дослідження по вул. Кірова, 6 
дозволяють також зробити деякі висновки щодо 
заселеності цієї території в різний час, меж 
заселеної території та характеру цього заселення. 
Так, давньоруські матеріали фіксувались за 30-
40 м від північної стінки котловану, що вказує 
на те, що, очевидно, північніше знаходилася 
понижена заплавна територія річки Альта і виявлені 
матеріали фіксують північну межу передгороддя, 
що знаходилось в цій частині вздовж заплави річки 
Альта в давньоруський час. Те, що нашарувань 
та взагалі матеріалів пізньосередньовічного 
часу ХV – ХVІ ст. не виявлено, може свідчити 
про незаселеність цієї території у цей період. 
Ця частина передгороддя Переяслава почала 
заселятися лише у ХVІІ ст., про що свідчить поява 
заглиблених об’єктів та потужного культурного 
шару ХVІІ –ХІХ ст., який лежить безпосередньо 
на шарі давньоруського часу. За отриманими 
матеріали останній датується ХІ – ХІІІ ст. На досить 
значній площі в кількох заглиблених об’єктах 
виявлені залишки косторізного виробництва, що 
підтверджує ремісничий характер цієї частини 
передгороддя. Результати проведених досліджень 
дають змогу локалізувати на даній території один 
з ремісничих осередків по обробці кістки та рогу 
давньоруської доби.

Дослідження на ділянка по вул. Можайській, 4, 
яка знаходиться на розі сучасних вул. Можайської 
та Богдана Хмельницького, були обумовлені 
початком земляних робіт по закладанню котловану 
під будівництво нового багатоквартирного будинку. 

Для визначення наявності культурних 
нашарувань в південно-західній частині ділянки 
нами було закладено три шурфи розміром 2х2 
м зорієнтовані за сторонами світу. Вивчення 
культурних нашарувань показало, що вони в 
значній мірі поруйновані пізнішими перекопами. 

У шурфі №2 зафіксовано культурний шар ХVІІІ 
ст. Його потужність становила 0,50 м, заповнення 
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складав сірий суглинок. З цим шаром пов’язана 
яма 1 досліджена при вибірці шурфа. ЇЇ глибина 
від сучасної поверхні складала 2,20 м. У заповнені 
ями знайдено значну кількість уламків побутового 
посуду та пічних кахлів ХVІІІ ст. (рис. 3, 1-5, 7-8). 
Також тут виявлено фрагмент керамічної іграшки-
свистунця з орнаментом нанесеним коричневою 
фарбою (рис. 3, 6). Скляні вироби презентують дві 
ручки від кувшинів (рис. 3, 9-10).

Після проведеного спостереження за вибіркою 
котловану, розміром 16х33 м, глибиною 1,90 м, 
нами з метою фіксації культурних нашарувань та 
об’єктів пов’язаних з ними проведено зачистку його 
східної, північної та південної стінок загальною 
протяжністю 67 м, при цьому встановлено, що до 
глибини 0,20-0,30 м залягав коричневий ґрунт з 
рештками будівельних матеріалів ХХ ст., під ним 
знаходився сіро-коричневий гумусований суглинок 
з матеріалами ХІХ – ХХ ст., який перекривав сірий 
золистий ґрунт, культурний шар давньоруського 
часу. Рівень давнього горизонту фіксувався на 
глибині 1,20-1,40 м від сучасної поверхні, материк 
на – 1,40 м.

Культурний шар давньоруського часу, в 
якому знайдено уламки давньоруських горщиків, 
виявлено в зачистці східної стінки на відрізку в 
9 м, в іншій частині він зруйнований пізнішими 
об’єктами та перекопами. З шаром пов’язана яма 2, 
виявлена між 10 та 14 м зачистки. Яма мала пологі 
стінки та заокруглене дно. Заглиблена в материк 
на 0,35 м, глибина від сучасної поверхні – 1,75 
м. Заповнення складав сірий суглинок, у якому 
виявлено значну кількість уламків давньоруських 
горщиків ХІ – ХІІІ ст. Між 2 та 8 м виявлено яму 1 
з матеріалами ХVІІІ – ХІХ ст. Яма мала прямовисні 
стінки. Ширина в перетині складала 3,60 м.

При зачистці північної стінки зафіксовано 
дві давньоруські ями 3 та 5, а також яму 4 
пізньосередньовічної доби. 

Яма 3 виявлена між 1 та 4 м. Верхня частина 
ями зрізана пізнішою ямою 4. Заглиблена в материк 
на 1,70 м, глибина від сучасної поверхні 3,10 м. 
Яма мала в перетині лійчасту форму та  нерівне 
дно, в плані округлої форми. Її заповнення складав 
сірий золистий ґрунт, в нижній частині фіксувалися 
вкраплення деревного вугілля, шматки печини. В 
заповнені виявлено уламки кераміки ХІ – ХІІІ ст. 
та кістки тварин.

Яма 5 виявлена між 14 та 18 м. Стінки ями 
пологі, дно з незначним пониженням до середини, 
знаходилось на рівні материка. Глибина від 
сучасної поверхні 1,40 м. Заповнення тотожне 
культурному шару, в ньому виявлено поодинокі 
уламки кераміки ХІ – ХІІІ ст.

Яма 4 мала прямовисні стінки та рівне дно. 
Її східну частину перерізала сучасна траншея, а 
зверху зрізала яма ХІХ ст. Глибина ями від сучасної 
поверхні – 1,20 м. Заповнення складав коричневий 
суглинок, в якому знайдено уламки побутового 
посуду, пічних кахлів та посудин з гутного скла 
ХVІІІ ст. Виявлений об’єкт, можливо, є залишками 
житлової споруди.

При зачистці південної стінки котловану 
встановлено, що культурні нашарування зруйновані 
сучасними перекопами та траншеями.

Ділянка по вул. Стогніївський шлях, на якій 
проведено рятівні дослідження, знаходиться на 
плато лівого берега річки Трубіж. Дана територія 
в ХVІІ – ХVІІІ ст. входила до Задовгомостянського 
передмістя. [2].

На ділянці було вирито котлован під гаражі. 
Нами проведено зачистку південно-східної стінки 
котловану протяжністю 20 м. У профілі стінки 
зафіксовано наступну стратиграфію культурних 
нашарувань: 0 – 0,40 м – чорнозем, 0,40 – 0,60 м – 
коричнево-жовтий ґрунт без знахідок, 0,60 – 0,90 
м – сірий ґрунт (культурний шар ХVІІ – ХVІІІ ст.), 
0,90 м – материковий лес.

Культурний шар козацької доби, потужністю 
0,30 м, складав сірий суглинок. У його заповнені 
виявлено дрібнофрагментовані уламки кераміки 
ХVІІ – ХVІІІ ст. З шаром були пов’язані три ями 
1, 2 та 3.

Яма 1 мала прямовисні стінки та рівне 
дно,заглиблена в материк на 1 м. Глибина ями від 
сучасної поверхні 1,90 м. Її заповнення складав 
сірий суглинок. У заповнені знайдено уламки 
побутового посуду другої половини ХVІІ – ХVІІІ 
ст., серед якого фрагменти та уламки гончарних 
горщиків, покришок, макітер та мисок. (Рис. 4, 
1-14). Димлені горщики орнаментовані штампом та 
пролискованими смугами, жовтоглиняні – фарбою 
коричневого кольору.

Яма 2 зафіксована приблизно за 9 м на 
південний захід від ями 1. Вона мала прямовисні 
стінки та рівне дно. Глибина від сучасної поверхні 
1,80 м. Заповнення складав сірий суглинок з 
прошарками деревного вугілля. В заповнені 
виявлено уламки кераміки ХVІІ – ХVІІІ ст. (рис. 
4, 15, 16) та кістки тварин.

Яма 3, досліджена частково, виявлена приблизно 
за 3 м від ями 2. Одна із зафіксованих стінок 
прямовисна. Заповнення складав сірий суглинок, 
в якому виявлено уламки пізньосередньовічної 
кераміки, серед яких уламок тулійки сковорідки 
(рис. 4, 17) та фрагмент покришки сіроглиняної з 
петлеподібною ручкою.

Р о з г л я н у т і  о б ’ є к т и ,  п о в ’ я з а н і  з 
залишками житлових чи господарчих споруд 
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пізньосередньовічної доби, які окреслюють 
одну із вулиць Задовгомостянського передмістя 
Переяслава козацької доби, яка виходила до заплави 
р. Трубіж. Отримані матеріали також свідчать про 
незаселеність даної території в давньоруський час.

Таким чином, у ході рятівних археологічних 
досліджень, проведених у 2008 р., отримано нові 
дані до історичної топографії давнього Переяслава. 
Виявлені матеріали дали змогу локалізувати на 
території передгороддя давньоруського міста 
осередок по обробці кістки та рогу. Проведені 
роботи також засвідчили досить добру збереженість 
культурних нашарувань та об’єктів пов’язаних з 
ними в різних районах історичної частини міста, що 
вказує на необхідність і обов’язковість проведення 
у подальшому археологічних досліджень та нагляду 
під час проведення будь-яких земляних робіт в 
зонах археологічних пам’яток м. Переяслава-
Хмельницького.
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Рис. 1. Знахідки ХVІІ – ХVІІІ ст. з досліджень по вул. Сковороди, 
52.
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Рис. 2. Знахідки давньоруського часу з досліджень по вул. Кірова, 6: 1 
– фрагмент горщика з ями 7; 2 – фрагмент горщика з ями 12; 3 – стінка 
горщика з ями 1; 4-10 – уламки вінець горщиків з ями 8; 11 – кістяне 

вістря стріли з ями 8; 12 – кістяне грузило з ями 8; 13-14 – роги із 
слідами обробки з ями 7; 15-16 – точила кам’яні з ями 7 та 8.
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Рис. 3. Знахідки ХVІІ – ХVІІІ ст. з досліджень 
по вул. Можайській, 4.
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Рис. 4. Знахідки побутової кераміки ХVІІ-ХVІІІ ст. з досліджень по вул. 
Стогніївський шлях: 1-14 з ями 1; 15-16 з ями 2; 17 – з ями 3.
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У статті розглядаються питання історії 
та перспектив дослідження Єпископської брами 
Переяславля Руського, вводяться до наукового 
обігу не опубліковані матеріали, отримані в ході 
археологічних досліджень цієї споруди.

Надбанням багатовікової історії Переяслава 
стали унікальні пам’ятки культурної 
спадщини, зосереджені на його території, 

значна частина яких – це пам’ятки археології. До них 
у першу чергу належать залишки монументальної 
архітектури Переяславля Руського. На сьогодні 
археологічними дослідженнями, що ведуться в 
місті з другої половини ХІХ ст., на дитинці та 
посаді відкрито дев’ять кам’яних споруд. [9, с. 
32-38]. Незважаючи на проведені фундаментальні 
дослідження, більшість розкопаних пам’яток 
містять ще багато невирішених проблем, в першу 
чергу пов’язаних з атрибуцією, призначенням, 
часом спорудження та ін. 

Особливе місце в історії давнього Переяслава 
займає єпископська брама з надбрамною церквою 
Святого Федора. В княжі часи вона, як і інші брами, 
входила до системи оборонних укріплень міста, яке 
було південно-східним форпостом оборони давньої 
Русі від кочівницьких вторгнень. В літописах 
згадується три брами Переяслава. єпископська 
та Княжа однозначно усіма дослідниками 
визначаються як брами дитинця, третю браму – 
«Кузнечі ворота» – частина дослідників пов’язує 
з укріпленнями дитинця, але більшість відносять 
її до «окольного граду». [6, с. 16-17, 22]. На 
сьогоднішній день археологічно досліджено лише 
єпископську браму.

Саме вона, за визначенням ряду дослідників, 
є одним з витворів будівельної діяльності 
переяславського єпископа єфрема. Про її 
зведення сповіщається у літописній статті під 
1089 роком:  «В се же лЂто священа бысть церкви 
святаго Михаила Переяславьськая ЕфрЂмом, 
митрополитомь тоя церкви, юже бЂ создалъ велику 
сущю, бЂ бо преже в Переяславли митрополья, и 
пристрои ю великою пристроею, украсивъ ю 
всякою красотою, церковными сосуды. Сий бо 
ЕфрЂмъ бЂ скопець, высокъ тђлом. БЂ бо тогда 

много зданья въздвиже: докончавъ церковь святаго 
Михаила, заложи церковь на воротЂх городныхъ 
во имя святаго мученика Федора, и посемь святаго 
АндрЂя у церкве от воротъ и строенье баньное 
камено, сего же не бысть преже в Руси. И град 
бЂ заложилъ каменъ от церкве святаго мученика 
Феодора, и украси город Переяславьский здании 
церковными и прочими зданьи». [7, с. 137].

 єпископська брама згадана також у літописній 
статті про напад чернігівського князя Всеволода 
Ольговича на Переяслав 8 серпня 1136 року: «Того 
же лЂта приде Всеволодъ съ всею братьею к 
Переяславлю и стояша подъ городомъ три дни 
и бишася оу епископскихъ воротъ и въ княжихъ 
воротъ». [4, Стб. 297].

Пам’ятку було виявлено  восени 1955 р, коли 
житель міста В.М. Гура, на своїй садибі (вул. 
Кріпосна, 31), розташованій біля Михайлівської 
церкви ХVІІІ ст., копаючи погріб, натрапив на 
масивну кам’яну стіну. Про своє відкриття він 
повідомив наукових працівників Переяслав-
Хмельницького державного історичного музею. 
Ними, на чолі з М.І. Сікорським, було закладено 
на цьому місці п’ять розвідкових шурфів, у 
чотири з яких потрапили залишки невідомої 
архітектурної споруди. За знахідками характерної 
плінфи та розчину цем’янки залишки датували 
домонгольським часом. У шурфах №№ 1, 2, 4, 5 
на досить значній глибині було зафіксовано окремі 
ділянки кладки стін та фундаментів, взаємозв’язок 
яких встановлювався, головним чином, шляхом 
підкопування підбоїв та тунелів. Це було викликано 
складністю умов археологічних досліджень: 
великою глибиною, близькістю житлових та 
господарських будівель двох садиб та загальною 
тиснявою. Отримані результати дозволили М.І. 
Сікорському висловити припущення, що під 
кількаметровим насипом бастіону початку ХVІІІ 
ст. знаходяться залишки невідомої споруди 
давньоруського часу, в одній із стін якої (північній) 
є отвір, очевидно, дверний. Зафіксований у шурфі 
№5 відрізок кладки кам’яної стіни він визначив як 
залишки літописного «кам’яного граду» єпископа 
єфрема. [11]. Однак бастіон висотою близько 5 м, 
насипаний на поч. ХVІІІ ст. поверх цієї споруди, не 
давав змоги закласти тут великий розкоп, який би 

УДК 904.72 Наталія Лизогуб
(Переяслав-Хмельницький)

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЄПИСКОПСЬКОЇ 
БРАМИ ПЕРЕЯСЛАВЛЯ РУСЬКОГО



289

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

дозволив розкрити архітектурну споруду повністю.
У вересні 1956 р. часткове дослідження 

споруди було проведене учасниками Галицько-
Волинської археологічної експедиції Інституту 
історії матеріальної культури АН СРСР на чолі з 
М.К. Каргером. [5]. Розкоп, розміром 20 х 1,5 м, 
який було закладено в північно-західній частині 
бастіону, дозволив з’ясувати, що насип бастіону 
складався із сірої землі з незначною домішкою 
щебеню, переважно у вигляді незначних уламків 
будівельних матеріалів ХІ ст. У ньому знайдено 
невелику кількість фрагментів керамічного посуду 
ХVІІ ст. Цей шар, потужністю від 4,2 до 5 м залягав 
поверх будівельних матеріалів: крупних уламків 
плінфи і вапнякового розчину.

М.К. Каргеру вдалося відкрити північну 
частину невеликої кам’яної споруди з вхідним 
отвором в західній частині і визначити її приблизні 
розміри (4,5 х 6 м). Було відкрито також кам’яну 
стіну, яка прилягала впритул (без перев’язі) до 
північно-західного кутка приміщення і яка була 
начебто продовженням північної стіни останнього. 
Ця стіна на відстані 4 м від приміщення під кутом 
1250 повертала на північний захід і впиралася в 
фундамент трапезної – дзвіниці Михайлівського 
монастиря (загальна довжина стіни біля 10,5 м). 
На західній стороні стіни збереглися три лопатки. 

У західній частині бастіону М.К. Каргером була 
відкрита торцева частина ще однієї стіни, яка була 
простежена впродовж 3,5 м.

Не зважаючи на те, що в 1956 р. вдалося 
відкрити лише незначну частину архітектурного 
комплексу, М.К. Каргер висловив припущення про 
те, що розкопками виявлена частина «кам’яного 
граду» митрополита єфрема, тобто кам’яної стіни, 
що оточувала територію двору митрополита, 
розташованого в південній частині дитинця 
Переяслава і про яку згадує літопис під 1089 р.

У пошуках продовження цієї стіни того 
ж 1956 р. М.К. Каргером було закладено біля 
трапезної-дзвіниці Михайлівського монастиря 
шість розвідкових розкопів, але в жодному з них 
стіни простежити не вдалося.

У 1958-1959 рр. були повністю знесені рештки 
бастіону, що дозволяло збільшити масштаб розкопок 
пам’ятки. Вже восени 1959 р. розкопочні роботи 
були розпочаті силами наукових співробітників 
Переяслав-Хмельницького державного історичного 
музею на чолі з його директором М.І. Сікорським за 
участю співробітників Відділу вивчення народної 
творчості і історії українського мистецтва Академії 
архітектури і будівництва УРСР О.К. Козіна 
(старший архітектор) і Ю.І. Хіміча (художник). 
Консультантом розкопок був директор відділу 
вивчення народної творчості й історії українського 

мистецтва Академії архітектури і мистецтва УРСР, 
дійсний член Академії архітектури СРСР В.Г. 
Заболотний. [13].

Розкопками 1959 р. була виявлена лише 
частина архітектурного комплексу, яка найкраще 
збереглася. Як з’ясувалось у процесі досліджень, 
чотирикутна в плані будова була тільки складовою 
частиною комплексу. Від неї в трьох напрямках – на 
південний захід, схід і північний захід – відходили 
відрізки стін, що не дозволяло уявити характер 
комплексу в цілому. До цього треба додати ще й 
дуже несприятливі умови роботи в зв’язку з дуже 
обмеженим простором і значною глибиною розкопу 
(понад 3 м). 

Влітку 1960 р. дослідження архітектурного 
комплексу ХІ ст. були продовжені Переяслав-
Хмельницькою древньоруською експедицією 
Інституту археології АН УРСР, яку очолив кандидат 
історичних наук, співробітник Інституту археології 
АН УРСР Р.О. Юра, за участю Інституту теорії та 
історії архітектури і будівництва (старший науковий 
співробітник кандидат історичних наук Ю.С. Асєєв) 
та Відділу вивчення народної творчості і історії 
українського мистецтва Академії будівництва 
і архітектури УРСР (старший архітектор О.К. 
Козін)  і Переяслав-Хмельницького державного 
історичного музею (заступник начальника 
експедиції – директор музею М.І. Сікорський). 
Розкопки проводились з 5 серпня по 9 вересня 
1960 р. (в експедиції брав участь студент КХІ В.Г. 
Погребний). Під час дослідження брами для огляду 
розкопок та консультації до Переяслава приїздили 
завідувачка відділом Київської Русі Київського 
історичного музею С.Р. Кілієвич, відомі археологи 
Г.М. Шовкопляс, В.А. Богусевич, директор ІА 
НАНУ С.М. Бібіков [14, с. 1-2, щоденник, с. 32].

Основним завданням експедиції  було 
дослідження стіни, розташованої на північ від 
прямокутної споруди. З цією метою розкоп було 
розширено в північно-східному напрямку (в 1960 
р. до розкопу 1959 р. площею біля 170 м2 було 
«прирізано» ще 30 м2 ). 

Цікавим об’єктом, досі не введеним до 
наукового обігу, на який натрапили ще дослідники 
1956 р., є гончарна піч пізньосередньовічної доби. 
(Рис. 1, 2). Її дослідження здійснено 1960 р. [14, с. 
4-5, щоденник].

Відкрита піч була складної конструкції, тобто 
вона мала топочну і обпалювальну камери. В 
плані – круглої форми, діаметром – 1,6 м. Рештки 
печі залягали на рівні денної поверхні часів 
Київської Русі, проте у конструкцію склепіння 
печі поряд з фрагментами плінфи входили 
цеглини з канелюрами, що свідчить про пізній 
час її спорудження. Стінки склепіння, товщиною 
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0,12 – 0,15 м, вціліли лише з південно-західного 
боку на висоту до 0,3 м. Зовнішня поверхня стінок 
склепіння необроблена, тобто не обмазана глиною. 
Це може свідчити про те, що піч була зведена не 
на поверхні землі, а в ямі. З внутрішньої сторони 
стінки загладжені. Стінки двох камер-топок, 
які розділяє перегородка, зроблено з невеликих 
каменів пісковику разом з уламками плінфи, які 
походять зі споруди ХІ ст. Топочні камери майже 
однакового розміру – 1,5 х 0,6 х 0,45 м. Товщина 
бокових стінок топки складає 0,2 – 0,3 м. Над 
топочними камерами розташований глиняний 
черінь круглої форми товщиною в середньому 
0,12 м. Західна частина черені провалилася. У 
ній зафіксовано 14 отворів-жаропродухів круглої 
і овальної форми діаметром близько 0,12 м. Біля 
челюстей західної камери-топки із західного боку 
вціліла стінка товщиною біля 0,4 м, довжиною 0,8 
м, обмазана з обох боків глиною. (Рис. 1).

Серед розвалу печі знайдено фрагменти та 
уламки пізньосередньовічного керамічного посуду, 
фрагменти кахлів, глиняний предмет прямокутної 
форми з маленькими отворами та декілька 
фрагментів посуду ХІ – ХІІІ ст., в тому числі уламки 
амфор. На черенях камер-топок залягав незначний 
шар золи. В районі печі вимостка з кам’яних плит 
між стінами споруди брами відсутня. Очевидно 
вона була вибрана під час спорудження печі. 
Дослідники датували піч XVII ст. [14, с. 5].

На нашу думку, період її спорудження та 
функціонування відноситься до першої половини 
XVIIІ ст. Це пояснюється тим, що ще на початку 
XVIIІ ст. для в’їзду до переяславської фортеці, біля 
Михайлівської церкви знаходились Михайлівські 
ворота [12, с. 106]. Вони, очевидно, знаходились 
на місці воріт давньоруського часу й відновлено їх 
було ще в часи князя Острозького. Зникають ворота 
в першій половині XVIIІ ст., оскільки втрачають 
своє призначення. На їх місці насипається бастіон і 
вже у ньому, очевидно, споруджується гончарна піч. 
У 1710 р. біля Михайлівської церкви засновується 
Михайлівський монастир. І саме з ним, певно, й 
пов’язується цей господарський комплекс. Гончарні 
печі, що функціонували при монастирях, відомі з 
досліджень у Києві на території Києво-Печерської 
Лаври. [2, с. 62-63].

Внаслідок багаторічних розкопок єпископської 
брами встановлено, що вона збереглася у вигляді 
двох масивних паралельних стін, складених з 
каменю-пісковику (з Трахтемирівського родовища) 
та цегли-плінфи, виготовленої у Переяславі. 
Глибина залягання фундаментів близько 1 м. Нижня 
частина стін складена з великих кам’яних брил, а 
верхня – з обтесаного каменю, який чергується 
з рядами плінфи. Відстань між стінами воріт у 

різних їх частинах не однакова – вона коливається 
від 4,5 м у західній частині, до 5,7 м – у східній. 
Проїзну частину між стінами воріт було замощено 
великими кам’яними брилами, добре стесаними 
з лицьового (верхнього) боку. Південна сторона 
воріт простежена на відстані близько 9 м, північна 
– близько 14 м. Східні ділянки обох стін, у зв’язку 
із розташуванням над ними сучасних будівель, 
дослідити не вдалося, що не дозволяє скласти 
уявлення про вигляд воріт ззовні, тобто з боку 
Трубежа. Під час розкопок виявилося, що стіни 
збереглися на висоту до 2 м, однак загальна висота 
проїзду воріт мала досягати 5-7 м. (Рис. 3; 6; 7).

 Із західного боку до південної стіни було 
прибудовано сходову вежу, виявлену в 1959 р. 
Як показали дослідження, вежа являла в плані 
невелике прямокутне приміщення, стіни якого 
збереглися на висоту до 1,7 м при товщині 0,8-0,9 
м. Розміри приміщення становили зовні 6,2х4,4 
м, всередині – 3,65х2,8 м. На зовнішній стороні 
південної стіни зберігся отвір квадратної форми 
від балки, яка підтримувала підмостки будівельних 
лісів. Східна частина приміщення поділена 
повздовжньою стінкою на дві своєрідні камери. В 
північній місцями збереглися шматки штукатурки 
з фресковим розписом, а в південній – виявлено 
залишки двох східців шириною1,05 м, викладених 
з плінфи. У західній стіні вежі на висоті 0,45 м від 
рівня давнього горизонту прослідковано вхід-отвір 
шириною 1,2 м. У цій частині приміщення досить 
добре збереглася підлога викладена з плінфової 
цегли. [13, с. 89]. (Рис. 4; 5).

За визначенням дослідників сходова вежа 
слугувала для підйому на другий поверх до 
надбрамної церкви св. Федора. Від неї збереглися 
залишки фрескового розпису на шматках 
штукатурки, кольорова смальта від настінних 
мозаїк. На думку Ю.С. Асєєва, надбрамна церква 
була безстовпним храмом. Його перекриття 
зроблене з допомогою додаткових арок, що 
звужувало підкупольний простір. [1, с. 57]

У вежі вище підлоги на 0,6 м було знайдено 
іконку, датовану авторами розкопок ХІІ-ХІІІ ст. 
Іконка бронзова, квадратної форми, розміром 
близько 5х5 см. Зверху має вушко для підвішування 
висотою 5-6 мм, шириною 2-2,5 мм. На лицевій 
стороні рельєфне зображення Богоматері з Ісусом 
Христом-немовлям. [14, с. 5, фото 15; 10, с. 350-
351]. 

єпископські ворота відігравали неабияке 
оборонне значення і слугували виїздом з міста у 
південному напрямку, де проходив сухопутний 
шлях „у грек”. Покидаючи місто, подорожній 
прямував через заселені тоді Луг і Оболонь та 
підіймався на „Гору”, де знаходилась заміська 
резиденція переяславських князів „Красний 
двір”. Крім того єпископська брама була 
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парадним в’їздом до міста. Іноземні посольства 
здебільшого саме через ці ворота потрапляли 
до Переяслава, безпосередньо на дитинець, де 
розташовувались княжий та єпископський двори, 
будинки заможної знаті та більшість церковних 
споруд. Ще на підходах до стародавнього граду 
ця брама з надбрамною церквою справляла 
на всіх подорожуючих незабутнє враження. У 
самому місті їх зустрічав архітектурний комплекс 
з неперевершеними творіннями давньоруських 
зодчих: Михайлівським собором, єпископським 
палацом, церквами єпископського та Княжого 
дворів та іншими будівлями.

Після зруйнування Переяслава монголами у 
1239 р., єпископська брама протягом трьох віків 
перебувала в напівзруйнованому стані. Її історичне 
значення поновлюється вже у зв’язку з новим 
історичним періодом міста, коли київський воєвода 
князь Василь-Костянтин Острозький з 1585 р. 
відновлює у Переяславі фортецю, а в її системі – і 
колишню єпископську браму. У ХVІІ – на початку 
ХVІІІ ст. вона вже носила назву Михайлівських 
воріт. [12, с. 106].

Крім свого функціонального призначення, вони 
стали символом відродження давнього міста та 
продовження його історичних традицій. На думку 
дослідників, зображення брами присутнє на гербі, 
наданому Переяславу згідно Магдебурзького права. 
Найдавніші зображення даного герба відомі на двох 
печатках Переяславського магістрату першої та 
другої половини ХVІІ ст., на яких ми бачимо вежу 
з широким проїздом та другим рівнем, що увінчує 
маківка з хрестом. [3, с. 62-63].

На сьогоднішній день існує ряд проблем, що 
стосуються вивчення та збереження цієї унікальної 
пам’ятки давньої історії Переяслава. Адже за 50 
років, які минули з часу її археологічного відкриття, 
частина ворітного комплексу так і залишається 
не дослідженою. Основною перешкодою є те, 
що пам’ятка перекрита приватною забудовою. В 
зв’язку з цим існує нагальна необхідність вилучити 
земельну ділянку з приватного користування 
згідно із законодавством України в сфері охорони 
культурної спадщини. У подальшому провести 
археологічні розкопки, в ході яких дослідити не 
вивчену попередніми дослідженнями частину 
пам’ятки, а також розкрити вже вивчені рештки 
споруди, з можливою в подальшому музеєфікацією 
цієї видатної пам’ятки архітектури Переяслава 
давньоруської доби. 
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Lyzogub N. 
THE BISHOP GATE OF PEREYASLAVL 

RUSKY HISTORICAL QUESTIONS AND RE-
SEARCH PROSPECTS

The bishop gate of Pereyaslavl Rusky historical 
questions and research prospects are under review of 
this article. Not published materials found out during 
the archaeological investigations of this building are 
put into the scientific usage.
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Рис. 1. Гончарна піч ХVІІІ ст.: 1 – план; 2 – перетин.
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Рис. 2. Рештки гончарної печі  ХVІІІ ст. Вигляд зі сходу. 

Рис. 3. Загальний вигляд вимостки в проїжджій частині брами. Вигляд з 
південного сходу.  
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1

Рис. 4. Залишки сходової вежі брами зі східцями: 1 – вигляд із заходу; 
2 – вигляд північного із заходу.
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Рис. 5. Залишки стін прямокутної вежі брами. Вигляд з північного 
сходу.

Рис. 6. Західна частина розкопу 1960 р. на фоні Михайлівської церкви. 
Вигляд зі сходу. 
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Рис. 7. Загальний вигляд залишків брами ХІ ст. Вигляд із заходу.
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У статті на підставі архівних та фондових 
матеріалів Інституту історії матеріальної 
культури РАН (м. С.-Петербург), Інституту 
археології НАНУ (м. Київ) та Чернігівського 
історичного музею ім. В.В. Тарновського 
розглядаються результати обстеження 
археологічних пам’яток Чернігівщини експедицією 
І.І. Ляпушкіна у 1947 р.

Протягом 40 – початку 80-х рр. ХХ ст. в 
археологічній науці спостерігався 
 п ідвищений інтере с  до  проблем 

слов’янського етногенезу. Означене коло наукових 
питань послугувало поштовхом до проведення 
масштабних археологічних робіт на теренах Східної 
європи з метою виявлення слов’янських пам’яток 
різного часу і подальшого їх дослідження. Однією з 
територій, де зосередилися дослідження науковців, 
була Лівобережна Україна, зокрема, територія 
Чернігівщини. На її теренах працювали різноманітні 
експедиції Інститутів археології Академії наук 
УРСР, Академії наук СРСР, Ленінградського 
відділення Інституту археології Академії наук 
СРСР, Ермітажу під керівництвом є.О. Горюнова, 
І.І. Ляпушкіна, є.В. Максимова, А.М. Обломського, 
Е .О.  Симоновича,  Р.В.  Терпиловського, 
П.М. Третьякова, М.Б. Щукіна, які займалися 
пошуками та дослідженням пам’яток римського 
часу та слов’янських в басейні Десни і, водночас, 
обстежували та виявляли давньоруські городища, 
курганні могильники та поселення. 

Одним з  перших  до сл ідник ів ,  який 
цілеспрямовано шукав слов’янські пам’ятки 
роменської культури на Чернігівщині був 
І.І. Ляпушкін. Відразу ж у повоєнні роки ним 
були проведені численні розвідки на Лівобережжі 
Дніпра з метою виявлення нових пам’яток, а 
на деяких з них, що стали пізніше еталонними 
(Новотроїцьке, Опішня, Полтава та інших) здійснені 
широкомасштабні археологічні дослідження. 

Дніпровська Лівобережна експедиція під 
керівництвом І.І. Ляпушкіна – старшого наукового 
співробітника на той час Ленінградського відділення 
Інституту історії матеріальної культури [12, c. 
142–143], на теренах Чернігівщини здійснювала 

УДК 902.1(477.51) Олена Веремейчик
(м.Чернігів)

РОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ І.І. ЛЯПУШКІНА 1947 р. 
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

розвідки двічі – у 1947 р. [7] і у 1961 р. [8]. Завдяки 
цим розвідкам у 1947 р. були обстежені пам’ятки 
вздовж нижньої та середньої течії Десни, у 1961 
р. – вздовж Снова, від гирла його і вгору за течією, 
на північ.

Саме матеріали розвідувальної експедиції 
1947 р., зокрема обстеження І.І. Ляпушкіним 
комплексу пам’яток біля с. Шестовиця, викликали 
певне наше зацікавлення, що послугувало темою 
окремого дослідницького сюжету [2]. Але наші 
спостереження щодо результатів розвідки 1947 р. 
не вичерпалися у попередній публікації.

До складу експедиції того року входило 5 
чоловік – І.І. Ляпушкін – керівник експедиції 
(Ленінградське відділення Інституту історії 
матеріальної культури) (рис. 1), Л.С. Кухарева – 
старший лаборант (Ленінградський державний 
університет), Д.М. Гурвич – старший лаборант 
(Публічна бібліотека), А.М. Дукаревич – лаборант 
(студент Ленінградського державного університету) 
та В.Л. Ястребов – водій експедиційної бази 
Академії наук (м. Москва). 

У звіті зафіксовано, що експедиція поїхала з 
Ленінграду двома групами – перша машиною 24 
червня, друга 28 червня потягом, і 29 червня обидві 
групи прибули до Києва. Дослідник зазначив, що 
польові роботи тривали від 5 липня до 17 листопада 
1947 р., і експедиція пройшла загалом 5982  км, з 
них 3047 км точно за маршрутом, передбаченим 
планом [7, с. 3].

Маршрут експедиції охоплював немовби 
колом територію України на лівому березі Дніпра 
– від гирла Десни, її нижньою та середньою 
течією до гирла Сейму. Потім маршрут пролягав 
річками Сейм, Оскол, Орель до Дніпра, далі лівим 
берегом Дніпра до Десни. І.І. Ляпушкін відмічав, 
що обстеженню підлягали пам’ятки в більшості 
відомі за літературою, хоча значна їх частина була 
відкрита і безпосередньо в ході експедиційних 
робіт. Загалом, у 1947 р. в Україні було оглянуто 
більше ніж 70 різночасових пам’яток: епохи 
бронзи, різних періодів епохи заліза, в тому числі 
і ранньослов’янські пам’ятки. Культурні рештки 
на пам’ятках Х – ХІІІ ст. і в щоденнику, і в звіті 
відносилися до великокнязівського періоду.
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Всі головні події та результати обстеження 
археологічних об’єктів під час експедиції 
фіксувалися у польовому щоденнику, який 
вів безпосередньо її керівник – Іван Іванович. 
Щоденник складається з двох шкільних зошитів 
у клітинку. Ліва сторона залишалася чистою, 
справа – велися записи простим олівцем. Листи 
були пронумеровані автором, щоденно фіксувалася 
дата та день тижня, зліва, на полях, позначалися 
пункти зборів підйомного матеріалу. Матеріали по 
обстеженню Чернігівської області ввійшли в першу 
частину щоденника, яка була розпочата 05.07.47 р. 
і закінчена 14.08.47 р.

Вся наукова документація експедиції 
(щоденники, науковий звіт, негативи фотографій 
та відбитки) зберігається в Науковому архіві ІІМК 
РАН (м. Санкт-Петербург). Колекція матеріалів 
(№ 63, складається з 20 ящиків) та облікові 
картки (в середину карток вкладені колекційний 
опис матеріалу, інколи фотографії пам’яток та 
малюнки найбільш цікавих знахідок) обстежених 
пам’яток – у фондах та архіві ІА НАН України і, 
як виявилося в результаті дослідження, частково 
матеріал з Чернігівської області зберігається в 
фондах Чернігівського історичного музею імені 
В.В. Тарновського.

У нижній течії Десни маршрут експедиції 
пролягав уздовж лівого берега річки і розпочався 
з обстеження городища в с. Крехаїв (територія 
Київської області) та літописного “Остерського 
городця”, розташованого в с. Старогородка (нині 
м. Остер) (рис. 2). Дослідник описав городище, 
відзначив, що його площадка значною мірою 
пошкоджена окопами. На території городища та 
розташованого поряд з ним селища були зібрані 
уламки гончарних посудин [10, л. 4–5; 7, с. 50].

Пот ім  експедиція  переправилась  на 
протилежний берег річки та обстежила поселення 
біля с. Виповзів, розташоване на мису правого берега 
р. Десни. Тут також зібрані фрагменти гончарних 
посудин [7, с. 51]. Серед них переважають уламки 
посудин Х ст., хоча матеріал ХІІ – ХІІІ ст. також 
присутній (рис. 7, І), у тому числі і 4 фрагменти 
від 2 амфор “нікейсько-трилійської” групи типа 
ІІ/2 за І.В. Волковим та В.Ю. Ковалем  [6, с. 349].

Далі обстежили “Татарську Гірку” біля с. 
Анисів, відому в літературі завдяки публікації 
В. Шугаєвського [21]. І.І. Ляпушкін занотував, що 
територія пам’ятки засаджена лісом та задернована, 
тому культурні рештки вдалося зібрати тільки на 
піскових видувах. Більшість з них складалася з 
уламків ліпного посуду епохи бронзи і нечисленних 
фрагментів гончарних посудин великокнязівського 
періоду [7, с. 51]. В колекції матеріалів (фонди 

ІА НАНУ) з поселення походять 53 фрагменти з 
двох пунктів збору підйомного матеріалу, серед 
яких 4 фрагменти сильно пошкоджених вінець 
ХІ – ХІІ ст. та 23 фрагменти ліпних посудин 
епохи бронзи (серед яких 4 вінця) з пункту № 7 за 
щоденником та 26 фрагментів (з них 2 фрагменти 
вінець) ліпних посудин епохи бронзи-раннього 
заліза з пункту № 8 [10, л. 7].

У щоденнику зазначено, що “Из Анисова 
направились в Чернигов, где выполнили 
необходимые формальности (регистрация 
документов и т.д.) и около 18 час. доехали в 
Шестовицы” [10, л. 7]. Це відбулося 8 липня, 
ймовірно, тоді експедиція вперше і відвідала 
Чернігівський історичний музей. 

З вечора, після влаштування на ночівлю, члени 
експедиції оглянули городище в північній частині 
села. Зранку роботи проводилися на городищі та 
поселенні, розташованому на південний-захід 
від села (в ур. Коровель – О.В.). Після загального 
опису пам’ятки у щоденнику зафіксовано, що: “Вся 
площадь усеяна черепками глиняной гончарной 
посуды, шлаками железа, костями животных и 
т.п. Встречаются куски необработанного красного 
овручского (?) шифера. Мощность культурного слоя 
местами (судя по отложениям) достигает до 0,7 – 
0,8 м” [10, л. 7]. Відзначено, що вздовж західного 
боку поселення обстежена канава, орієнтована в 
напрямку північ-південь, глибиною 1,5 м (залишки 
протитанкового рову часів війни – О.В.), в якій на 
відстані 150 м від схилу, в східній стінці знайдено 
горщик, виготовлений на гончарному крузі, 
заповнений вугликами та перепаленими кістками. 
Цю знахідку сфотографовано. У фотоархіві 
наукового архіву ІІМК РАН зберігаються три 
фотографії горщика з Шестовицького поселення. 
Дві з них зроблені безпосередньо в ході робіт 
Дніпровської Лівобережної експедиції, при 
зачистці стінок протитанкового рову: обидві – з 
одного ракурсу, тільки на різній відстані від об’єкту 
[13], третя відтворює реставрований горщик Х ст. 
[16]. На фотографіях чітко видно, що внаслідок 
піскового ґрунту відбулася руйнація стінок рову, 
завдяки чому, мабуть, і вдалося помітити горщик. 
У звіті автор наводить вже додаткову інформацію: 
“Горшок находился  на глубине около 40–50 
см от дневной поверхности. Большая часть его 
была в материке (песчанистая глина). Цвет 
горшка оранжево-красный. Он имеет хорошо 
выраженный, почти горизонтально отогнутый 
венчик. А по краю венчика – с внешней стороны 
проложена бороздка … Большая часть поверхности 
горшка, начиная от плечиков, покрыта врезными 
горизонтальными линиями”[7, с. 52]. Гончарна 
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посудина Х ст. зберігається у фондах ІА НАНУ. 
Її висота 17 см, діаметр вінця – 17 см, діаметр 
денця 8,5 см, товщина стінок посудини – 0,6 – 0,8 
см. За кольором вона більш коричнево-червона 
ніж оранжево-червона, обпал нерівномірний, в 
середині черепок чорного кольору (рис. 3, рис. 4, І).

За місцем розташування залишки поховання, 
дослідженого І.І. Ляпушкіним, знаходяться ближче 
до урочища Узвіз. Але серед поховань цієї групи 
курганів (IV за Д.І. Бліфельдом) [1, с. 91, с. 183–184] 
не зафіксовано обряду кремації, лише – інгумація 
в могильних ямах. Ця група поховальних пам’яток 
датується кінцем ХІ – ХІІ ст. [1, с. 91]. Мабуть, тому 
Д.І. Бліфельд і відніс поховання Х ст., досліджене 
у 1947 р., до V групи, де зафіксовані поховання за 
обрядом тілоспалення на місці та на стороні: воно, 
певно, фіксує південну межу групи [15, с. 182]. 

Окрім залишків поховання Х ст., у західній 
стінці протитанкового рову, дещо північніше від 
нього, виявлено “зольное скопление, содержащее 
большое количество железных шлаков” [10, л. 
10]. Тут також були знайдені уламки гончарної 
давньоруської кераміки. 

Таке взаєморозташування могильника та 
поселення може свідчити про дві речі: з часом 
могильник починає наступати на забудову 
поселення або навпаки, поселення розбудовується 
на території, зайнятій раніш могильником. У 
зв’язку з тим, що виявити хронологічні рамки 
культурних решток плями з вугликами, попелом 
та шлаками, знайденими у 1947 р. північніше 
поховання, на сьогодні неможливо (на підставі 
опису матеріалу, що зберігається в обліковій картці 
з Шестовиці [9, № V], керамічний матеріал з цієї 
плями складається лише з фрагментів стінок та 
денця кругових посудин Х – ХІ ст.), то вирішення 
питання про взаєморозташування могильника та 
поселення залежить від майбутніх досліджень 
в цій частині пам’ятки. Тим не менше, в інших 
місцях комплексу пам’яток біля с. Шестовиці 
спостерігається аналогічна картина – розташування 
близькочасових культурних решток поселення та 
поховальних пам’яток на одній території [18, с. 
297].

Значно ускладнює локалізацію знахідок 
І.І.  Ляпушкіна існування і донині залишків 
двох протитанкових ровів в ур. Узвіз, що 
прокладені майже паралельно, по обидва 
боки дороги на с. Слабин. Незрозуміло, який 
саме рів оглядала Дніпровська Лівобережна 
експедиція. Під час робіт Я.В. Станкевич 
у 1946 р.  окремі ділянки одного з  ровів 
в  ур.  Узвіз  були зачищені ,  тут виявлені 
культурні нашарування Х – ХІІІ  ст.  [17, 
с .  7 ,  с .  14 ] .  А  висловлене  Л .Ф.  Ситою  

аргументоване припущення про існування 
в урочище Узвіз у ХІІ – середині ХІІІ ст. 
окремого поселення зі своїм могильником 
[14, с. 29], примушує уважніше придивлятися 
до культурних решток цієї частини пам’ятки.

В цілому, в 1947 р. з комплексу пам’яток в 
урочищі Коровель взято в колекцію 89 артефактів, 
серед яких одна реставрована гончарна посудина, 
26 фрагментів вінець гончарних посудин, один 
фрагмент денця та 5 уламків пірофіліту, інші – 
фрагменти стінок, печина та шлак (рис. 4). 

9 липня о 15 годині експедиція вирушила з 
Шестовиці й направилась в напрямку Чернігова, 
по дорозі обстежила городище в с. Гущин. А за 
опитуванням місцевого населення, в жавинці 
(“желвинке” за І.І. Ляпушкіним) та в Павловці не 
зафіксовано археологічних пам’яток [10, л. 11].

У щоденнику Іван Іванович записав, що 
біля 20 години вечора прибули до Чернігова і 
залишилися на ночівлю. Наступний день (четвер, 
10 липня) члени експедиції провели в м. Чернігові 
– ранок був присвячений “приведению в порядок 
хозяйства экспедиции … Во второй половине дня 
осматривали музейные археологические фонды, 
относящиеся к маршруту, а также… место раскопок 
Б.А. Рыбакова 1946 г.” [10, л. 12]. Вирушити далі з 
Чернігова того ж дня завадив тривалий дощ, тому 
експедиція залишилася в Чернігові ще на одну ніч.

Певним свідоцтвом відвідування І . І . 
Ляпушкіним Чернігівського історичного музею 
є фотографії закладу та експедиційної машини на 
його фоні, що зберігаються в фотоархіві наукового 
архіву ІІМК РАН [20] (рис. 5).

Очевидно, супровідником від Чернігова до 
Сосниці з експедицією був відправлений завідувач 
відділу на той час первіснообщинного ладу музею 
М.І. Кот, хоча про це в щоденнику записів немає. 
Але ряд побіжних свідчень дозволяє зробити таке 
припущення. Так, у Чернігівському історичному 
музеї імені В.В. Тарновського (далі ЧІМ) в 
основній групі фондів зберігаються колекції з 
сіл Брусилів, Гориця (поселення Дворище та 
Провалля), Миколаївка, Феськівка та Бурімка, 
датовані 1947 г. (номери колекцій А–62, А–88, 
А–89, А–90, А–91, А–92). У музейній документації 
зазначено, що це – матеріали обстеження М.І. Котом 
вищеперерахованих пам’яток. Під час роботи 
з цими колекціями виявилося, що фрагменти 
кераміки не миті, не шифровані, а в середині 
пакунків збереглися етикетки, написані в 1947 р., 
і дати на них співпадають з датами перебування 
І.І. Ляпушкіна на цих пам’ятках, зафіксованими 
в щоденнику. Цілком імовірно, що тодішнє 
керівництво музею звернулося з проханням до 
дослідника передати частину здобутих матеріалів 
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у музей для поповнення колекцій, які зазнали 
значних втрат під час Великої Вітчизняної війни. 
Той факт, що матеріал не був оброблений, не існує 
окремого звіту про цю розвідку М.І. Кота, говорить 
про те, що останній не був археологом. Крім 
того, ні до 1947 р., ні пізніше їм не проводилися 
археологічні обстеження та дослідження. Музей же 
на той час не мав археолога-фахівця: О.О. Попко 
– чернігівський археолог, до 1946 р. співробітник 
музею, вже працював в Інституті археології 
Академії наук УРСР, а М.А. Попудренко була 
направлена за розподілом до Чернігова лише в 
1948 р. [12, с. 187].

Отже, далі маршрут експедиції пролягав на 
схід, вздовж середньої течії р. Десни. Наступним 
пунктом, обстеженим 11 липня І.І. Ляпушкіним, 
було городище в с. Брусилів, розташоване  на мисі 
правого берега р. Снов, при впадінні в р. Десну. 
Дослідник зазначив, що городище пошкоджене 
садибами та розмивами під час повеней. На 
городищі зібраний підйомний матеріал, який 
складався з фрагментів гончарної кераміки, 
фрагментів амфор та уламків пірофіліту [7, с. 53]. 
У фондах ЧІМ колекція з городища в с. Брусилів (№ 
А–89) складається з 8 фрагментів вінець кругових 
посудин Х – XIV ст., 10 фрагментів вінець XVII 
– XVIII ст., 8 фрагментів амфор та уламків стінок 
кругових посудин (рис. 6, І). У фондах ІА НАНУ 
з давньоруського матеріалу зберігаються також 10 
фрагментів вінець кругових посудин Х – XIV ст. 
(рис. 7, ІІ), майже 40 уламків стінок та денець 
цього ж часу і лише два уламки амфор з графіті. 
6 фрагментів від однієї амфори з фондів ЧІМ та 1 
фрагмент з графіті у вигляді букви “H” належать 
до амфор “трапезундської” групи типу І/2 та один  
фрагмент з графіті – до “нікейсько-трилійської” 
типу ІІ/2 за І.В. Волковим та В.Ю. Ковалем [6, с. 
347, с. 349]. 

Наступними пам’ятками, обстеженими 
І.І. Ляпушкіним були поселення Провалля та 
Дворище поблизу с. Гориці. Ймовірно, приводом 
до відвідування цих пам’яток було попереднє 
ознайомлення з матеріалами колекції з Гориці 
в фондах ЧІМ, яка формувалася з випадкових 
знахідок протягом 1905 – 1928 рр. (№ Арх. 1/1). 
Мабуть, отримані фахові консультації археолога 
та досвід, здобутий в експедиції, дозволили 
співробітнику музею М.І Коту дійти висновку, що 
колекція з с. Гориці – це сукупний матеріал з двох 
пам’яток – Дворище та Провалля, і скласти в 1948 
р. найкращий опис колекції в документації того 
часу, без помилок в атрибуції та датуванні речей, 
що і відзначила О.є. Черненко [4, арк. 1; 19, с. 47].

Матеріал колекцій з Дворища та Провалля (№ 
А – 88, А – 90) у фондах ЧІМ складений в один 
пакунок, де зберігаються 2 етикетки, датовані 12 

липня. У щоденнику І.І. Ляпушкіна зазначено, 
що 11 липня прибули до с. Гориці біля 19 години, 
де і залишилися на ночівлю. Звечора обстежили 
урочище Провалля, наступного дня – урочище 
Дворище. В цілому в ЧІМ зберігається 8 фрагментів 
вінець кругових посудин ХІ – ХІІІ ст., (рис. 6, ІІ) 11 
фрагментів стінок та 7 фрагментів ліпних посудин. 

У фондах ІА НАНУ колекція з поселення 
Провалля складається з 66 артефактів, серед яких 
30 фрагментів вінець ХІ – ХІІІ ст. (рис. 7, ІІІ). 
Колекція знахідок з багатошарового поселення 
Дворище налічує 52 артефакти, серед яких 11 
фрагментів кругових вінець ХІІ – ХІV ст. (рис. 7, 
IV). Крім того, з поселення походять фрагменти 
ліпних посудин епохи бронзи, раннього залізного 
віку та роменської культури.

12 липня датується перебування експедиції на 
поселенні в с. Миколаївка та на етикетці колекції 
№ А – 92 з цієї пам’ятки в ЧІМ. І.І. Ляпушкін 
занотував, що поселення розташоване в заплаві 
р. Десни, на дюнному підвищенні, залишків 
укріплень не знайдено [7, с. 55]. В колекції ЧІМ з 
цієї пам’ятки зберігаються 17 фрагментів вінець та 
3 фрагменти стінок кругових посудин кінця ХІ – 
ХІІІ ст., і 1 фрагмент стінки ліпної посудини (рис. 6, 
ІІІ). В фондах ІА НАНУ зберігається 76 фрагментів 
кругової кераміки, серед яких 33 фрагменти вінець 
ХІІ – ХІІІ ст. [9, № Х].

Після цього експедиція хотіла вирушити в 
с. Салтикову Дівицю, на лівий берег р. Десни. 
Але паром не працював, тому, вона направилась в 
с. Блистову, де обстежила городище в селі, на якому 
зібрали фрагменти кераміки ХІ – ХІІІ ст. (рис. 7, 
V) і знайшли ніж.

Наступним населеним пунктом, де побувала 
експедиція, було с. Феськівка. Увагу дослідника 
привернуло городище, розташоване на схід від 
села, на правому березі р. Мена. Городище з 
добре вираженим валом та ровом, діаметром 
біля 70 – 80 м, трохи було пошкоджене  з боку 
річки, де вимивалося під час повеней. Поряд з 
городищем знайдене поселення. Культурні рештки 
представлені фрагментами кругової кераміки 
ХІІ – ХІІІ ст. (ЧІМ, № А – 91), в тому числі й 
фрагментами вінець (рис. 6, IV). В ІА НАНУ 
зберігається 30 фрагментів кераміки, серед яких 4 
фрагменти вінець ХІІ – ХІІІ ст. Малюнок одного з 
них є в публікації І.І. Ляпушкіна [11, табл. ІІІ, 5]. 
Крім того, при зачистці культурного шару в нижній 
частині валу знайдені фрагменти ліпних посудин 
епохи бронзи [10, л. 16; 7, с. 56].

Того ж дня (13 липня) експедиція прибула 
до м. Сосниці, і біля 17.30 разом з науковим 
співробітником Сосницького музею Ю.С. 
Виноградським вирушила оглянути городище біля 
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озера Бурімка [10, л. 17]. Городище розташоване на 
південному березі озера, в долині р. Десни. Більша 
частина пам’ятки вже на той час руйнувалася 
під час весняних повеней. У пошкодженнях 
культурного шару та у зсувах ґрунту зібрано багато 
фрагментів ліпної кераміки роменської культури 
та кругової давньоруського часу. У фондах ЧІМ 
зберігається колекція А – 62 з городища Бурімка, 
що складається з фрагментів ліпних посудин 
роменської культури та кругових посудин Х ст. 
(рис. 6, V). У фондах ІА НАНУ також зберігається 
матеріал з цієї пам’ятки.

Наступний день учасники експедиції 
присвятили огляду археологічних колекцій 
у фондах Сосницького музею. І.І. Ляпушкін 
відзначив у щоденнику, що колекції знаходяться 
в гарному стані, крім того, складений вказівник 
до кожної пам’ятки, що знаходиться в зоні уваги 
співробітників музею [10, л. 18]. Безперечно, 
таким станом археологічних колекцій та увагою 
до археологічних пам’яток ми повинні завдячувати 
Ю.С. Виноградському, який у 20-і роки ХХ ст. 
очолював Сосницький краєзнавчий музей, а потім 
був усунутий від керівництва з ідеологічних 
міркувань, але все життя пропрацював науковим 
співробітником цього закладу [5, с. 335]. 

Останнім пунктом, який на Чернігівщині 
відвідала експедиція І.І. Ляпушкіна 1947 р., 
було городище поряд з с. Шабалинів, відоме в 
літературі, як і попереднє, завдяки розвідкам 
Ю.С. Виноградського [3, с. 154, с. 160]. 15 липня, 
разом з експедицією виїхали директор Сосницького 
музею Д.І. Лав’юк та Ю.С. Виноградський, про що 
є відповідний запис у щоденнику І.І. Ляпушкіна 
[10, л. 19]. Городище розорювалось, на поверхні 
були знайдені численні фрагменти ліпної кераміки 
юхнівської, роменської культур та фрагменти 
кругової давньоруської кераміки.

Підсумовуючи результати розвідки 1947 р., І.І. 
Ляпушкін у звіті цілком слушно зазначив, що не 
всі так звані великокнязівські поселення виникли 
одночасно. Хоча на той час не було достатніх 
підстав для внутрішнього розподілу керамічного 
матеріалу за хронологічними ознаками, дослідник 
зауважив, що є певні пам’ятки з більш ранніми за 
часом культурними рештками (Х – ХІ ст.), і більш 
пізні (ХІІ – ХІІІ ст.) [7, с. 61–62]. Цю проблему 
вперше в історіографії дослідник  поставив і 
в публікації, присвяченій результатам роботи 
Дніпровської Лівобережної експедиції 1947 – 1948 
рр. [11, с. 298]. Проблема хронології кераміки 
Х – ХІІІ ст. і досі остаточно не вирішена, проте 
спостереження І.І. Ляпушкіна в цьому напрямку 
в середині ХХ ст. слід визнати першими вірними 
кроками в вирішенні цього питання.
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Veremejchyk O. 
PROSPECTING BY I.I. LYAPUSHKIN IN 1947 

IN CHERNIHIV REGION

Results of the investigation of archaeological 
monuments by Chernihiv expedition of I.I. Lyapushkin 
in 1947 are considered basing on the materials from 
the funds and archives of the Institute of the Material 
Culture of the Russian Academy of Sciences (S. Peters-
burg), the Institute of the Archaeology of the National 
Academy of Sciences of Ukraine and Chernihiv Tar-
novsky Historical Museum. 
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Рис. 1. Фото І.І. Ляпушкіна 1947 р. Науковий архів ІІМК РАН. 
Фотоархів. Інв. № 1108.95.

Рис. 2. Карта пам’яток, обстежених І.І. Ляпушкіним у 1947 р. 
на Чернігівщині.
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Рис. 3. Кругова посудина з урочища Коровель, с.Шестовиця. 
Фонди ІА НАНУ, колекція № 63. (Фото О.М. Веремейчик).

Рис. 4. Керамічний матеріал з урочища Коровель,
с. Шестовиця. (Розвідка І.І. Ляпушкіна 1947 р., фонди ІА 

НАНУ, колекція № 63).
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Рис. 5. Фото експедиційної машини І.І. Ляпушкіна на 
фоні Чернігівського історичного музею. Науковий архів ІІМК РАН. 

Фотоархів. Інв. № 1343–39/1.

Рис. 6. Давньоруський керамічний  матеріал з розвідки 1947 р. 
І.І. Ляпушкіна на Чернігівщині з фондів ЧІМ (І – городище, с. Брусилів; 

ІІ –  поселення Дворище та Провалля, с. Гориця; ІІІ – поселення, 
с. Миколаївка; IV – городище, с. Феськівка; V – городище в 

ур. Бурімка).
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Рис. 7. Давньоруський керамічний матеріал з розвідки 1947 р. 
І.І. Ляпушкіна на Чернігівщині з фондів ІА НАНУ (І – поселення,              

с. Виповзів; ІІ – городище, с. Брусилів; ІІІ – поселення Провалля, 
с. Гориця; IV – поселення Дворище, с. Гориця; V – городище, 

с. Блистова).
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У статті розглядається територія 
чернігівського Подолу X-початку XIII ст. та 
вводяться до наукового обігу результати 
археологічних досліджень 1984, 1987 рр. біля 
підніжжя Єлецького городища.

Уже  б ол е е  с т а  л е т  п р од ол ж а ют с я 
археологические исследования древнего 
 Чернигова. В летописях упоминаются 

четыре составляющих части топографической 
структуры города, в том числе и Подол. Впервые – 
под 1112 г.: “погоре подолия в Киеве и в Чернигове” 
[18, стб. 143]. Когда же начал формироваться этот 
район и какова его территория, в летописных 
источниках не указывается.

Широко развернувшиеся с начала 80-х гг. XX в. 
охранные исследования на территории древнего 
Чернигова (по сведениям В.П. Коваленко, вскрытая 
площадь составляет около 50 га) в наименьшей 
степени затронули Подол (свыше 1000 м 2) [13, 
с. 22].

Подолом в древних городах обычно называют 
низменные прибрежные участки. Историк 
Чернигова конца XVIII в. А.Ф. Шафонский 
именует Подолом территорию, расположенную 
под Третьяком, вдоль улиц Старостриженской 
и Толстого 1  до Елецкого монастыря;  далее до 
Троицкого монастыря – Лесковицей. Он также 
отмечает, что на лугу у подножия крепости 
находилась Московская Слободка [24, с. 244]. Только 
в XVIII в. застройка Подола сливается с Московской 
Слободкой. Сведения А.Ф. Шафонского о месте 
расположения черниговского Подола доминируют 
в исторической литературе XIX – первой половины 
XX вв. Часть исследователей второй половины 
XX в. связывает с Подолом всю территорию, 
находящуюся у подножия террасы р. Десна, от р. 
Стрижень и до Елецкого монастыря, отмечая, что 
древний Подол занимал площадь около 50 га  [11, 
с. 27] .

В 1982 г. у подножия Детинца были выявлены 
древнерусские оборонительные сооружения в виде 
рва и вала. После этого появились публикации, 
в которых предлагалось рассматривать их 
возведение для защиты расположенной у Детинца 
части Подола и гавани на р. Стрижень. Как 

УДК 904.4(477.51) ”9/12” Людмила Сытая, Александр Шекун
(г. Чернигов)

К ВОПРОСУ О ЧЕРНИГОВСКОМ ПОДОЛЕ

показали дальнейшие исследования, укрепления 
принадлежали летописному Острогу, упомянутому 
в летописях под 1094 и 1152 гг. и возведенному в 
конце X в. на уже заселенной ранее территории, 
которую можно рассматривать как Подол  [6, с. 55-
64].

Исследования последних лет свидетельствуют, 
что в X – XI вв. Подол занимал довольно узкую 
прибрежную полосу у подножия Елецкого городища 
и расположенного к востоку его посада. Посад в 
IX-X вв. был отделен от плато оборонительными 
сооружениями,  расположенными между 
улицами Князя Черного и Свято-Николаевская и 
прослеженными в 1979, 1998, 2002 гг. на участке 
около 100 м (ров, шириной 5,5-5,0 м, глубиной 
2,5-2,2 м)  [12, с. 10-11; 22, с. 63]. В конце X в. в 
80 м севернее этих укреплений возводятся новые, 
более мощные, упомянутые в летописи под 1078 г., 
а ранее возведенные были срыты и засыпаны  [21, 
с. 116-119; 22, с. 63].

С юга и юго-востока граница Подола проходила 
вдоль русла р. Стрижень, которая, согласно планам 
города XVIII в. и описанию рек Черниговского 
полка (1754 г.), на последнем участке омывала город 
с востока, затем круто поворачивала на запад и за 
городом впадала в р. Десна, вблизи урочища Святое  
[17, с. 14-15; 23, табл. XXXIII]. Ширина территории 
между речищем и террасой составляет 80-900 м. 
По сведениям А.Ф. Шафонского, в XVIII в. Десна 
протекала в версте от цитадели  [24, с. 438-439], 
а уже в середине XIX в. – всего в 158 саженях  
[15, с. 2]. В настоящее время это расстояние 
уменьшилось до 100 м. По мнению геологов, это 
связано с тектоническими движениями земных 
пластов  [7, с. 67-72].

Пойма между Десной и Стрижнем была 
заболочена и прорезана многочисленными 
старицами и озерами, что создавало надежную 
защиту с этой стороны. Частичное высыхание 
р. Стрижень и стариц произошло вследствие 
прорезки русла реки шоссе Чернигов-Киев в 
середине XIX в. После этого устье Стрижня 
оказалось вблизи Детинца.

В настоящее время территория древнего 
Подола находится под плотной частной застройкой. 
Современный ее профиль не имеет явно 
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выраженных русел и заболоченных низин. Однако, 
в связи с изменением русла реки Стрижень, на 
отдельных участках подпочвенные воды поднялись 
и частично перекрыли культурный слой, а на 
многих низменных участках он отсутствует вовсе.

О размерах Подола, занятого древней 
застройкой, позволяют судить небольшие раскопки, 
шурфовка, наблюдения за прокладкой инженерных 
коммуникаций, проведенные в этом районе города. 
По мнению В.А. Богусевича, надпойменная 
терраса между Елецким городищем и Детинцем  
заселяется начиная с середины X в. [2, с. 7-9]. 
Как отмечает В.И. Мезенцев, территория Подола 
как отдельная единица, в своих максимальных 
размерах сложилась не позднее конца XI в.  [16, 
с. 20].

В связи с основанием пещер и возведением 
у их подножия Ильинской церкви в XII в., 
застраивается и прилегающая к ней территория. 
Здесь выявлены плинфообжигательные печи, 
а также жилищно-хозяйственный комплекс, 
связанный с деятельностью основанного монастыря 

[19, с. 211-223; 20, с. 81-84].
На участке, где ул. Северянская наиболее близко 

подходит к краю террасы, в конце XII-начале XIII вв. 
была возведена небольшая трехапсидная каменная 
церковь, исследованная в 1983-1984 гг. [5, с. 54-55]. 
У ее подножия, в ур. Лесковица, в конце XII-начале 
XIII вв. возникает застройка, фиксируемая на 
отдельных участках по ул. Толстого.

В 1949 г. В.А. Богусевич провел археологическую 
разведку территории Подола. В отчете он отмечает 
наличие большого количества древнерусской 
керамики на отдельных участках, а в шурфах на 
огородах усадеб по ул. Старостриженская, которая 
проходит вдоль старого русла реки, – культурного 
слоя, мощностью до 1,5 м. Аналогичная керамика 
выявлена на склоне террасы на огородах усадеб 
по ул. Тихая и на ее восточной стороне по 
ул. Антонова-Овсиенко. В конце этой улицы в 
подъемном материале обнаружены фрагменты 
плинфы и целый экземпляр, размерами 27 x 20 x 
4 см. Автор отчета высказал предположение о том, 
что здесь находилась церковь, возведенная в конце 
XII в. [1, с. 6].

Впервые на Подоле археологические раскопки 
были проведены В.А. Богусевичем в 1951 г. на 
северной окраине ул. Антонова-Овсиенко, напротив 
Елецкого монастыря. Здесь был зафиксирован 
культурный слой до 1,0 м, исследован жилищно-
хозяйственный комплекс X-XIII в. Еще один 
раскоп был разбит в противоположном конце этой 
же улицы (примерно в 800 м от предыдущего) на 
склоне надпойменной террасы древнего русла 

р. Стрижень. Здесь выявлена круглая (диаметр 
4,5 м) плинфообжигательная печь, сложенная из 
плинфы второй половины XI в., а также исследована 
яма с лепной раннеславянской керамикой. В своих 
работах 1951-1955 гг. В.А. Богусевич впервые 
осветил вопрос о Подоле – древнейшем районе 
города [3, с. 116-126; 4, с. 10-11].

В 1984 г. авторами данной публикации 
проводились раскопки в месте скопления 
плинфы в прибрежной зоне озера Млиновище 
в ур. Святое. Здесь были исследованы пять 
плинфообжигательных печей прямоугольной 
формы, две из них – хорошей сохранности. Печи 
сложены из плинфы второй половины XII в., 
аналогичной найденной В.А. Богусевичем на 
противоположном берегу озера в 1949 г. [25, с. 104-
105; 27, с. 64-69].

По сведениям Филарета (Гумилевского), 
наиболее возвышенная часть урочища Святое, где 
и расположены печи, носит название Церковище 
[8, с. 306]. Как показал опрос владельцев дач, 
прилегающих к выявленному комплексу, целая 
плинфа и ее обломки в большом количестве 
извлекались при первичной распашке участка, 
расположенного на запад от печей (самый 
возвышенный участок). Заложить на нем 
траншею или шурф не представилось возможным. 
Необходимо отметить, что в западной части 
нашего раскопа выявлено шесть христианских 
погребений, совершенных после гибели печей и до 
середины XIII в. Было высказано предположение, 
что погребения могли быть размещены на погосте 
возведенной здесь в конце XII в. церкви, когда в 
Чернигове вновь бурно развивается культовое и 
гражданское монументальное строительство.

По преданиям, именно на берегу Стрижня, в 
районе Святое, происходило крещение жителей 
Чернигова. Эта территория с древних времен 
принадлежала Елецкому монастырю, и здесь мог 
находиться загородный княжеский двор.

В 1984 г. авторами проводились охранные 
исследования в траншее (ширина 1,5 м, глубина 
1,4-1,5 м), проложенной у подножия высокого 
(20 м) выступа коренного берега Десны, на котором 
расположено Елецкое городище. Вначале траншея 
проходила по оврагу, отделяющему Третьяк от 
городища, а у северо-восточного угла каменной 
ограды Елецкого монастыря круто повернула на 
запад и прошла вдоль ограды до школы № 4 [26, 
с. 10-12]. Именно здесь, на участке длиной около 
40 м, под слоем смывов с горы (0,7-1,3 м) был 
зафиксирован древнерусский слой, толщиной 0,3-
0,6 м, и котлованы четырех построек. В двух из 
них траншеей были разрезаны глинобитные печи.
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Постройка № 1 северной стенкой врезана 
в склон горы. Возведена на нежилом подклете, 
глубиной до 0,6 м, прослеженном в длину на 4,1 м, 
в ширину – на 3,8 м. Дно ровное, с впущенными 
в него хозяйственными и столбовыми ямами. В 
заполнении обнаружены небольшой черенковый 
нож со слабовыраженным верхним и четким 
нижним уступами и керамика XII-XIII вв. (рис. 2).

Фиксируемая длина постройки № 2 – 2,4 м, 
глубина в материке – 0,65 м. Печь, расположенная 
на уровне пола, частично уничтожена более 
поздней ямой (рис. 3 I). В печи прослежены два 
пода с вымосткой из обломков сосудов первой 
половины X в. (рис. 3 III: 1-5).

Постройка № 3 исследована на протяжении 
3,4 м, углублена в материк на 0,6 м, дно ровное. 
Траншеей разрезана печь с тремя подами (рис. 2 
II), в каждом из которых расчищена вымостка из 
фрагментов сосудов XI в. (рис. 3 II: 6-9).

Котлован постройки № 4 прослежен в длину 
на 2,7 м, глубина – 0,85 м. В заполнении котлована 
отмечены горелые прослойки, включения углей, 
печины и мелкие фрагменты стенок древнерусской 
керамики.

В 1987 г.  экспедиция Черниговского 
исторического музея продолжила охранные 
исследования на Подоле у подножия Елецкого 
городища  [26, с. 13-19] Раскопки проводились 
на месте уже отрытого на глубину 0,8-1,0 м 
котлована, длиной 26 м и шириной 3-4 м, 
где древний культурный слой на отдельных 
участках был частично уничтожен. Под 0,6-0,9 м 
переотложенного слоя залегал древнерусский слой, 
толщиной 0,6-0,8 м.

Исследовано наземное жилище второй 
половины XII в., возведенное на хозяйственном 
подклете, ориентированном углами по сторонам 
света, углубленном в материк на 0,5 м. В углах 
котлована зафиксированы столбовые ямы, вдоль 
материковых стенок – канавки от нижних бревен 
обвязки стенок (рис. 4 I, II). жилище погибло во 
время пожара. Слой под рухнувшим перекрытием 
подклета насыщен углями. Все выявленные в 
постройке находки происходят из этого слоя. 
Среди них: фрагменты стенки сосуда из желтого 
прозрачного стекла с росписью в виде капель 
желтого глухого стекла; фрагменты четырех 
браслетов – два крученых, один рубчатый из синего 
стекла и один массивный крученый из стекла 
черного цвета; два кресала – овальное заостренное 
и овальное короткое; лошадиная подкова; железная 
игла, длиной 16,5 см с большим ушком; бронзовая 
кольцевидная фибула, овальная в сечении, с 
железным язычком; рыболовное глиняное грузило, 
украшенное по центру спиральной полосой 

линейного орнамента (рис. 4 III). Керамический 
материал представлен обломками не менее чем 
20 круговых сосудов, крышки, мисочки, корчаг, 
амфор (рис. 4 IV).

В 15 м от выявленного подклета зафиксированы 
следы еще одного наземного жилища конца XII-
начала XIII вв. Здесь культурный слой на площади 
около 15 м2 был насыщен углем, печиной, глиняной 
обмазкой. В нем расчищена часть, вероятно, 
возведенной на опечке глинобитной печи с тремя 
подами, вымощенными керамикой (рис. 5 I, II, III). 
Наземная постройка перекрыла две небольшие 
хозяйственные постройки XI в., в заполнении 
которых линзообразно залегали мощные горелые 
прослойки от сгоревшего верхнего перекрытия 
(рис. 6).

Всего на территории раскопа исследовано два 
наземных жилища XII-XIII в., две хозяйственные 
постройки XI в., одна – XII в., углубленные в материк 
на 0,3-0,55 м. Зафиксированы хозяйственные и 
столбовые ямы, канавки от ограды, вероятно, 
разделявшей усадьбы. В культурном слое найдены 
фрагменты амфор, круговой керамики XII-первой 
половины XIII вв., дверной пробой, токарный резец, 
фрагмент дужки ведра, четыре битрапецоидных 
пряслица из пирофиллита, массивный оселок из 
песчаника, пуговица сферической формы из синего 
непрозрачного стекла с железным проволочным 
ушком, украшенная капелькой желтого стекла на 
верхушке, двусторонний гребень трапециевидной 
формы с накладкой посередине, соединенной с 
основной пластиной железными заклепками (тип 
3 по Б.А. Колчину) (рис. 5 IV) [14, с. 166].

В 1987 г. А.Л. Казаковым, с целью определения 
площади Подола на территории, ограниченной 
подножием террасы и старым руслом р. Стрижень, 
было заложено 100 шурфов, размерами 1x1 м [9, 
с. 1-15]. В 35 из них выявлен культурный слой 
и керамика домонгольского периода, причем 
в 4 – лепная, в 6 – X-XI вв., в остальных – 
XII-XIII вв. Следует отметить, что 3 шурфа 
были заложены на территории Острога и 4 – в 
конце ул. Антонова-Овсиенко, где локализуется 
поселение киевской культуры. Наиболее мощный 
культурный слой выявлен у подножия Третьяка и 
вдоль ул. Старостриженская, где найдена керамика 
X-XI вв. Аналогичная ей встречается на усадьбах 
по ул. Тихая и Антонова-Овсиенко. На основании 
этих данных автором отчета был сделан вывод, что 
площадь Подола составляет около 50 га.

В 2000 г. экспедиция ИА НАН Украины 
проводила охранные работы в зоне строительства 
здания по ул. Толстого, 22 (в 100 м от подножия 
Елецкого городища) [10, с. 124]. Тремя траншеями, 
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общей площадью около 70 м2, зафиксирован 
культурный слой,  мощно стью 1,5-2 ,8  м 
(верхний слой 0,6 м – современная подсыпка). 
Предматериковый слой перекрыт грунтовыми 
водами. Среди находок – фрагменты керамики 
XI-XII вв., ножи, оселки, фрагменты стеклянных 
браслетов, плинфа.

В начале  2000-х  гг.  экспедиция под 
руководством В.Я. Руденка на территории Подола у 
подножия Ильинской церкви и вдоль ул. Успенского 
исследовала плинфообжигательные печи середины 
XII в.,  наземные жилища, хозяйственные 
сооружения XII-XIII вв.  [19, с. 217-220].

Наиболее значимые результаты для выяснения 
участков сплошного древнерусского слоя на 
территории Подола, по нашему мнению, дают 
работы, проведенные в 2005-2008 гг. ЧОИОПИК 
совместно с ИА НАН Украины в рамках 
согласования землеотводов. На территории Подола 
был выявлен древнерусский слой X-XIII вв. на 
26 усадьбах, расположенных на улицах Толстого, 
Нахимова, Варзара, Антонова-Овсиенко, Тихая 
[28].

Как свидетельствуют исследования, Подол 
первоначально (X-XI вв.) занимал узкую полосу 
(80-150 м), расположенную у подножия Третьяка 
и протянувшуюся почти на 1100 м от Елецкого 
городища до холма, на котором возведена 
Екатерининская церковь. Площадь этой части 
Подола не превышает 10-12 га. Здесь, в местах 
раскопок и шурфовок, выявлен древнерусский 
культурный слой 0,5-1,2 м, перекрытый более 
поздними напластованиями и подсыпками от 0,6 
до 1,5 м. Следует отметить, что на территории 
Елецкого монастыря древний слой перекрыт 
непосредственно осыпями со склона холма.

Синхронность и непрерывность материалов 
прослежена в раскопах 1984, 1987 гг., где постройки 
X-XI вв. перекрыты или прорезаны сооружениями 
XII-первой половины XIII вв. Исследованные 
жилища (XII-XIII вв.) были наземными или 
возведенными на хозяйственных подклетах, с 
массивными глинобитными печами с двумя-тремя 
подами, сооруженными в одно время (керамика из 
разных подов склеилась в единый сосуд). Глубина 
котлованов жилищ, хозяйственных построек и ям 
не превышала 0,3-0,8 м, что, вероятно, связано 
с высоким уровнем грунтовых вод в период 
половодий.

Древнерусский слой залегает не только у 
подножия Третьяка, но и в ур. Лесковица, в той 
его части, которая расположена между Елецким 
городищем и оз. Млиновище (старое русло 
р. Стрижень). Здесь, на площади около 18 га, 

на отдельных более возвышенных участках 
зафиксирован древний слой, в том числе сплошной 
массив на возвышенной надпойменной террасе 
вдоль ул. Антонова-Овсиенко, где кроме керамики 
XII-XIII вв., встречается и керамика X-XI вв. 
Вероятно, древнерусский культурный слой в этой 
части Подола может занимать площадь не более 
8-9 га. На плане Лесковицы начала XX в. нанесены 
только четыре улицы, вся остальная территория, по 
сведениям старожилов, в то время представляла 
собой заливной луг, изрезанный ложбинами и 
старицами.

В результате исследований последних 
десятилетий культурный слой XII-XIII вв. на 
площади 1-2 га выявлен у подножия холмов, на 
которых располагались Ильинская и “Северянская” 
церкви. Таким образом, по нашему мнению, 
площадь черниговского Подола в XII-начале 
XIII вв. не превышала 20-25 га, в то время как в 
X-XI вв. она составляла 10-12 га. Дальнейший 
рост площади Подола был обусловлен природными 
факторами: заболоченностью поймы, частыми 
затоплениями в период весеннего половодья и 
высоким уровнем грунтовых вод. Для жителей 
Подола, как считает В.А. Богусевич, Елецкое 
городище в IX-X вв. было укрепленным местом 
защиты и культовым центром, а погребальный 
обряд совершался на курганном могильнике, 
расположенном на Болдиных горах (Троицкая 
группа), возвышающихся над Подолом. Еще 
в первой половине XX в. кроме трех больших 
курганов, здесь насчитывалось свыше 200 малых.

Территория Подола по-прежнему остается 
недостаточно изученной. Дальнейшие исследования 
позволят дополнить наши выводы или внести в них 
соответствующие коррективы.
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Syta L., Shekun O.
TO THE QUESTION ABOUT CHERNIGIV 

PODIL

The territory of Chernihiv Podil of X – the begin-
ning of XIII centuries is analyzed in this article. The 
results of archaeological researches at the foot of 
Eletsky Hillfort in 1984, 1987 years are represented 
for scientists.

 1 В статье используются современные названия 
улиц.
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Рис. 1. Схематический план расположения Подола (план г. Чернигова 
1930 г.)

Условные обозначения: I – Елецкое городище; II – Детинец; III – 
Острог; IV – Троицкая группа курганов; 1, 2 – раскопки 1951 г.; 3 
– раскопки 1984 г.; 4 – раскопки 1984, 1987 гг.; 5 – раскопки 1984, 

1985 гг.; 6 – раскопки 2000 г.; 7 – раскопки 2000, 2004 гг.
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Рис 2. Раскопки 1984 г. Постройка № 1.
I – продольный разрез постройки; II – поперечный разрез постройки; 

III – находки.
Условные обозначения: 1 – дерновый слой; 2 – перекоп; 3 – темно-серая 
супесь; 4 – серая супесь; 5 – серо-желтая супесь; 6 – черная супесь; 7 – 

светло-желтая супесь; 8 – угли; 9 – материк.
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Рис. 3. Раскопки 1984 г.
I – разрез постройки № 2; II – разрез постройки № 3; III – керамика: 
1 – 3 – постр. № 2, печь, под 1; 4 – 5 – постр. № 2, печь, под 2; 6 – 7 – 

постр. № 3, печь, под 1; 8 – 9 – постр. № 3, печь, под 2.
Условные обозначения: 1 – дерновый слой; 2 – светло-серая пятнистая 
супесь; 3 – глина; 4 – под; 5 – горелый слой; 6 – керамика; 7 – печина; 

8 – угли; 9 – светло-серая супесь; 10 – серо-желтая супесь; 11 – глей; 12 
– песок; 13 – перекоп; 14 – материк.
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Рис. 4. Раскопки 1987 г.
I – план построек №№ 1, 2; II – разрез построек №№ 1, 2; III – находки: 
1 –9 – постр. № 1, 1 – 3, 9 – железо, 4 – медный сплав, 5 – глина, 6, 7 – 

стекло, 8 – пирофиллит; IV – керамика, постр. № 1.
Условные обозначения: 1 – темно-серая супесь; 2 – черная супесь; 

3 – серая пятнистая супесь; 4 – серая супесь; 5 – угли; 6 – печина; 7 – 
глина; 8 – материк.
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Рис. 5. Раскопки 1987 г.
I – планы печи наземной постройки на уровне 1, 2, 3 подов; II – разрез 

печи; III – керамика из печи; IV – находки из культурного слоя: 1 – 
железо, 2 – стекло, железо, 3 – кость, 4 – 6 – пирофиллит.

Условные обозначения: 1 – темно-серая супесь; 2 – глина; 3 – под; 4 – 
обожженная глина; 5 – угли; 6 – печина; 7 – материк.
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Рис. 6. Раскопки 1987 г.
I – Разрез постр. № 5; II – керамика из постр. № 5.

Условные обозначения: 1 – дерновый слой; 2 – перекоп; 3 – темно-серая 
супесь; 4 – серая супесь; 5 – светло-серая пятнистая супесь; 6 – темная 
серо-коричневая супесь; 7 – серый слоистый песок; 8 – светло-серый 
песок; 9 – глина; 10 – серый песок; 11 – желтый песок; 12 – горелый 

слой; 13 – угли; 14 – печина; 15 – материк.
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У статті розглядаються матеріали садиби 
Х-першої половини ХІ ст. на посаді городища 
Коровель, поблизу с. Шестовиця. Господар садиби 
займався металургійною та ковальською справою, 
але виявлені численні знахідки виробів з пірофіліту, 
вказують на існування тут в цей самий час 
майстерні по обробці сланцю.

Археологічний комплекс пам’яток біля 
с. Шестовиця є одним з еталонних пам’яток 
Північно-Східної європи у вивченні 

цілого ряду проблем з історії та археології доби 
становлення Давньоруської держави. Пам’ятка 
включає в себе городище, посад та поділ, що 
знаходяться в ур. Коровель, три групи некрополя, 
розташованого на захід від подолу (ур. Діброва та 
ур. Колодливо) у заплаві р. Десна та величезного 
курганного поля на терасі на північ від посаду. 
Городище та посад розташовані на довгому 
вузькому мисі, що на 700 м виступає в заплаву 
р. Десни [4].

Найбільш дослідженою та обширною ділянкою 
Шестовицького комплексу є посад (700-1000 х 80-
400 м), який розміщений з півночі від городища і 
займає ділянку тераси із заходу та сходу сягаючи 
її схилів [3]. Територія посаду тривалий час 
залишалася практично не вивченою. Навіть межі 
його визначалися за результатами зборів підйомного 
матеріалу. В 1946 р. невеликі дослідження на посаді 
провела Я.В. Станкевич, яка засвідчила наявність 
культурного шару, синхронного городищенському 
та провела ряд зачисток  протитанкового рову 
[12], що проходив уздовж західного схилу мису до 
ур. Узвіз. Наступного року археологічний комплекс 
обстежила Дніпровська Лівобережна експедиція 
ІІМК АН СРСР під керівництвом І.І. Ляпушкіна, 
який заклав ряд розвідувальних шурфів та траншей 
в західній частині посаду в ур. Узвіз, що дозволило 
досліднику з’ясувати стан культурного шару у цій 
частині поселення [1]. У 1947 р. чернігівський 
археолог О.О. Попко провів розвідувальні роботи 
на території посаду. Наступного року Д.І. Бліфельд 
дослідив кілька зруйнованих споруд в ур. Узвіз. У 
1976 р. В.П. Коваленком було розкопано рештки 
зруйнованого кар’єром житла ХІ-ХІІ ст. У 1980 р. 
О.В. Шекуном проводилось шурфування краю 

тераси у північно-східній частині мису [5].
У 1983-1984 рр., в зв’язку із землевідведенням 

під спорудження бази відпочинку “Юність” ділянки 
в північній частині мису в ур. Сад Льодового 
експедицією Чернігівського історичного музею та 
Інституту археології АН УРСР (В.П. Коваленко, 
О.П. Моця) закладено 27 розкопів та ряд траншей 
загальною площею близько 2870 м2, на яких 
відкрито понад 100 об’єктів господарського та 
промислового призначення Х-початку ХІ ст. [6], 
а також комплекси, що пов’язані з курганами 
так званої VI курганної групи. Зазначені роботи 
дозволили чітко визначити північно-східну межу 
посаду, але, водночас, поставили ряд запитань, 
оскільки, по-перше, серед досліджених об’єктів 
не було виявлено жодного житла, а по-друге, всі 
досліджені об’єкти не виходили за межі початку 
ХІ ст.

З 1998 р. на посаді почала працювати 
експедиція Інституту археології НАН України 
та Чернігівського державного педагогічного 
університету ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом 
О.П. Моці та В.П. Коваленка. За 1998 – 2007 рр. 
на території посаду було досліджено 6063 м2, на 
якій виявлено значну кількість споруд, що складали 
забудову посаду кінця ІХ-першої половини ХІІІ 
ст. Серед будівель досліджено дев’ять жител 
Х-початку ХІ ст. та серію споруд господарчого і 
виробничого призначення, які разом з житлами 
складали садибну забудову посаду [2].

Результати робіт на території шестовицького 
посаду дають змогу дослідити традиції та 
особливості житлобудування, які відрізняють 
комплекс в ур. Коровель від інших пам’яток цього 
періоду в околицях Чернігова. 

За 200 м на північ від городища розташований 
розкоп № 1, дослідження на якому проводяться 
з 1998 р. Загальна площа дослідженої ділянки 
складає 1227 м2 . Відмінною особливістю цієї 
ділянки від загальної території посаду є наявність 
двох горизонтів культурних нашарувань: це період 
з Х-початку ХІ ст. та ХІІ-середини ХІІІ ст. На 
території розкопу досліджено 44 споруди, серед 
яких два житла Х ст., близько 30 – господарського 
та виробничого призначення (рис. 1). До ХІІ ст. 
відносяться: досліджене у 2003 р. житло та близько 
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десятка господарчих споруд. Серед об’єктів Х ст. 
значну перевагу становлять споруди, що пов’язані 
з металургійною справою. На користь цього 
свідчить виявлена в них значна кількість залишків 
металургійних шлаків, залишки зруйнованих 
горнів та футуровки від них. Концентрація 
металевого шлаку, знахідки залізних заготовок 
та конструктивні особливості деяких зі споруд, 
вказують, що майстер займався видобутком та 
виплавкою криці із болотної руди, її обробкою, 
виготовленням знарядь праці та предметів 
озброєння. Значні поклади болотної руди були 
виявлені на території подолу, що сприяло розвитку 
металургійного ремесла на цій ділянці [11]. За 
результатами попередніх досліджень виявилося, 
що два житла та серія споруд Х-початку ХІ ст. 
складають єдину садибу, що безперервно існувала 
протягом століття. Окрім металургійної справи 
господар садиби займався обробкою пірофілітового 
сланцю. Серед пряслиць, виявлених на розкопі № 1, 
зустрічаються пряслиця двох періодів – Х-початку 
ХІ ст. та ХІІ-середини ХІІІ ст. Для систематизації 
виробів зі сланцю спробуємо нанести їх знахідки 
на загальний план розкопу та проаналізувати 
об’єкти з найбільшою концентрацією цих знахідок 
та хронологічно розмежувати їх на два періоди 
існування.

На розкопі № 1 знайдено 22 заготовки шиферних 
пряслиць та значна концентрація готової продукції 
в об’єктах та культурному шарі (рис. 2).

Після нанесення заготовок на зведений план 
розкопу 1998-2008 р. спостерігається концентрація 
знахідок на окремих ділянках території садиби. 
Перша група знахідок розташована у північній 
частині розкопу № 1 (дослідження 2002, 2004 рр.) 
де було досліджене наземне житло Х ст. Це так 
звана “споруда № 19”, яка мала підпрямокутний 
заглиблений в культурний шар на 0,2-0,3 м 
котлован, розмірами 7х8 м, що був орієнтований 
стінками по сторонам світу. В середині житла, 
за 3,7 м від західної стіни, знаходилось відкрите 
вогнище складене з вальків річного глею, що 
імітували каміння. В споруді знайдено срібну 
підвіску з чотирма мініатюрними наконечниками 
списа нанизаними на кільце, так званими “Списами 
Одіна” [10], фрагмент кістяної орнаментованої 
накладки з отвором для кріплення, кістяний гольник, 
вістря стріли – ромбовидне з прямими сторонами і 
плечиками, з найбільшим розширенням у верхній 
частині довжини пера (тип 52 за О.Ф. Медвєдєвим). 
Стріли таких типів мають декілька різновидностей 
і широкі хронологічні рамки; використовувалося 
по всій Східній європі починаючи з VIII-IX ст. В 
культурному шарі садиби також були знайдені речі, 
які однозначно свідчать про заможність господаря. 

У 1999 р. знайдений литий рубчастий браслет, 
який на кінцях прикрашений головами драконів з 
видовженими мордами, що не має прямих аналогій 
на нашій території [9]. В житлі виявлено чотири 
заготовки, шість пряслиць, чотири точильні бруски 
зі сланцю та один фрагмент шиферного жорна.

За чотири метра на південь під житла, у 
південно-західній частині розкопу, була досліджена 
господарська споруда № 11, яка має овальний в 
плані котлован витягнутий довгою віссю по лінії 
південь-північ (паралельно краю тераси). Котлован 
має довжину: по верху – 5,4 м; по низу – 4,5 м; 
при ширині: по верху – до 4,2 м; по низу – 1,6 м. 
Глибина – до 1,35 м від рівня материка. З шарів, 
що відносяться до періоду існування та загибелі 
споруди походять: залізний псалій та п’ять 
бракованих шиферних заготовок для пряслиць 
та одне майже готове із нерівною поверхнею та 
різною товщиною з протилежних боків пряслиця. 
Кругова кераміка представлена уламками посуду 
ІХ-Х ст. [7]. Окрім вище перерахованих знахідок 
в споруді виявлені металургійні шлаки, шлаки 
склоподібної маси (футуровка горна), велика 
кількість уламків печини, багато з яких мають 
бортики від жаровні. Не виникає сумнівів, що 
споруда являла собою майстерню ремісника, який 
міг мати кілька напрямків діяльності пов’язаних 
з обробкою металу та виготовленням пряслиць.

І н ш а  ч а с т и н а  ш и ф е р н и х  з а гото в о к 
концентруються в східній частині ділянки де у 
2006-2007 рр. досліджене ще одне житло (споруда 
№ 39). Споруда мала підквадратний котлован 
розмірами 5,5х6 м, орієнтований стінами по 
сторонам світу і заглиблений в материк на 1,2-1,3 м. 
По кутах котловану знайдені залишки від стовпової 
конструкції у вигляді ямок діаметром 0,4 м, і ще 
одна була виявлена по центру, діаметром 0,5 м, 
що також могла слугувати елементом конструкції 
для підтримування центральної балки даху. У 
північно-східній частині споруди знаходилася 
глинобитна піч розмірами 1х1,5 м, що стояла 
на глиняному підвищенні. Піч була повернута 
челюстями на південь. Керамічний матеріал з 
центральної та західної частини споруди датується 
кінцем Х-початком ХІ ст. В стратиграфії житла 
простежується потужний прошарок пожежі, що 
вказує на його загибель у першій половині ХІ ст.

На захід від споруди № 39 у 2006 р. було 
досліджено споруду № 36, що являла собою наземну 
конструкцію розмірами 6х8 м, яка знаходилася 
впритул до споруди № 39. З півночі та півдня 
будівлі були зафіксовані залишки глиняної обмазки 
від зруйнованих стін, а в центральній частині 
знаходилася жаровня, розвал якої мав розміри 2,5х3 
м. За стратиграфічними даними та керамічним 
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матеріалом споруда № 36 є одночасовою споруді 
№ 39 і складає з нею єдиний комплекс – велике 
житло другої половини Х-початку ХІ ст., що мало 
розміри 5,5-6х12 м довгою віссю орієнтоване по 
лінії захід-схід. Східна частина мала заглиблений 
на 1 м в материк котлован з піччю в північно-
східному куті зі сходу до якого дотикалася наземна 
частина житла (сінці) з великою жаровнею в центрі 
[9. с. 110-111]. Наземну та заглиблену частини 
житла об’єднує археологічний матеріал серед 
якого знайдено значну кількість глиняних грузил. 
В заглибленому котловані (споруда № 39) виявлено 
два пряслиця та уламок шиферу, а в наземній 
частині (споруда № 36) одне пряслице, точильний 
брусок зі сланцю та дві заготовки. Ще дві шиферні 
заготовки були знайдені на південь від житла в 
культурному шарі, де було виявлено концентрацію 
з чотирьох пряслиць та одного точильного бруска.

На схід від житла, роботами 2007-2008 рр. 
досліджено залишки огорожі у вигляді трьох 
канавок шириною 0,1-0,25 м, що орієнтовані по 
вісі північ-південь, на захід від них знаходилася 
канавка від потужного частоколу шириною 0,3-
0,45 м, яка відмежовувала садибу від дороги, що 
проходила майже по центру мису з городища 
вздовж посаду.

З 22 заготовок знайдених на території садиби 
3 мають діаметр отвору 10 мм, 6 одиниць – 9 мм, 
1 одиниця – 8 мм, 1 одиниця – 7 мм, 4 одиниці – 
6 мм. Решта екземплярів представлена без отворів. 
Таке різноманіття діаметрів отвору можна пояснити 
тим, що ми маємо справу з відходами виробництва 
або ж бракованою продукцією.

Опрацьований матеріал був зведений у таблиці, 
що дозволяє сортувати його за різними показниками 
і складати графіки по різним параметрам (отвір-
висота, отвір-зовнішній діаметр, отвір-висота-
зовнішній діаметр) (Додаток 1, рис. 3).

Пряслиця Х-ХІ ст. мають параметри у таких 
межах: діаметр отворів – від 9 до 11 мм, зовнішній 
діаметр – від 23 до 30 мм (найбільш часто 
зустрічаються 23-26 мм) і висоту – від 9 до 11 мм. 
Для пряслиць цього часу найбільш характерна 
бітрапецоїдна форма. Окремі пряслиця мають 
отвори інколи просвердлені під невеликим кутом 
до площин; досить характерною є асиметричність 
пряслиць – з різною товщиною, з протилежних 
сторін.

Важливо зазначити, що параметри змінюються 
в залежності від форми пряслиця. Бітрапецоїдні 
пряслиця, як правило, нижчі і мають більший 
радіус, тоді як бочкоподібні – навпаки. В результаті 
обмірів 68 пряслиць, що походять з території 
розкопу № 1 виявилося, що з усіх параметрів 
найважливіше значення має діаметр отвору. 

Пряслиця Х-початку ХІ ст. і кінця ХІ-середини 
ХІІІ ст. значно відрізняються своїми розмірами. 
Це обумовлено відсутністю перехідних форм і 
особливостями на які вказував Р.Л. Розенфельд, що 
по мірі розвитку спеціалізації виробництва майстер 
з одного об’єму сировини виготовляв більше 
продукції як результат покращення професійної 
майстерності та удосконалення виробничих 
процесів [8].

У пряслиць ХІІ-початку ХІІІ ст. зовнішній 
діаметр становить 17-26 мм, діаметр отвору 
6 одиниць – 10 мм і висота 7 одиниць – 14 
мм (в одному екземплярі 18 мм) (Додаток 
1, рис. 3). Знахідки пряслиць цього періоду 
трапляються в культурному шарі по всій території 
розкопу № 1 і попадають в об’єкти Х ст. в результаті 
перевідкладень культурного шару. До шарів ХІІ-
початку ХІІІ ст. належать: два фрагменти шиферних 
жорен та шиферний натільний хрестик. 19  
точильних брусків з сірого сланцю, що знайдені на 
території розкопу відносяться до двох будівельних 
періодів, але слід зазначити, що найбільша їх 
кількість належить до Х-початку ХІ ст.

Як висновок можна зазначити, що наявність 
шиферної майстерні по виготовленню пряслиць 
на території садиби де господар був пов’язаний 
з металургійною справою підтверджує той факт 
що навіть за розвиненої та розгалуженої системи 
ремесел на поселеннях протоміського типу у 
міжсезоння ремісник повинен був займатися 
обробкою сланцю для того щоб вижити. А це в 
свою чергу вказує на обмеженість ринку збуту 
через значну конкуренцію у металургійній та 
ковальській справі.
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Рис. 1. Зведений план розкопу № 1 за 1998-2007 рр. на посаді городища 
Коровель з нанесеними категоріями знахідок.
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Рис. 2. Заготовки та відходи виробництва пірофілітових пряслиць з 
розкопу № 1 на посаді городища Коровель.



328

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

Рис. 3. Графіки співвідношення параметрів пряслиць за матеріалами 
розкопу № 1 на посаді городища Коровель.
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У статті розглядаються питання історії 
досліджень давньоруських старожитностей 
Чернігова першої половини ХІХ ст.

Назламі XVIII – XIX ст. розпочалося 
вивчення археологічних старожитностей 
Півн ічного  Ліво-бережжя,  якими 

зацікавилися місцеві краєзнавці та представники 
наукових осередків Києва та Санкт-Петербурга. 
Археологічні пошуки першої половини ХІХ 
ст. не мали певної системи, лише формували 
до сл ідницьку  т радиц ію т а  створюва ли 
інформативну базу для студіювання середньовічних 
старожитностей краю, головним чином, городищ, 
курганів та архітектурних споруд [7, с. 97]. 

У цей час практикувалися “наукові подорожі”, 
які мали на меті пошук та реєстрацію середньовічних 
старожитностей. Фіксація з кресленнями та 
описами давньоруських пам’яток здійснювалась 
“по Высочайшему повелению” експедицією 
Російської Академії наук на чолі з К.М. Бороздіним. 
У 1810 р. він разом з О.І. єрмолаєвим, художником 
Д.І.Івановим та архітектором Максютіним обстежив 
територію Північного Лівобережжя, побувавши у 
Чернігові, Любечі, Острі, Ніжині та Біловежі [17].

У нотатках до опису Чернігова К.М. 
Бороздін зазначав, що хоча місто і згадується 
під 907 р., “существование его без всякого 
сомнения, должно отнести ко времени более 
древнему” [17, с. 68]. Під його керівництвом були 
виготовлені три плани, “служащие к объяснению 
Черниговского бытоописания”, – карта володінь 
чернігівських князів домонгольського періоду, план 
давньоруського Чернігова та карта „окружностей 
Чернигова в древности”. У поясненні до них було 
здійснено спробу локалізації літописних міст 
Сновська, Березни, Свенковичей, Гуричева [17, 
с. 68].

Учасники експедиції зробили малюнки 
архітектурних споруд доби Київської Русі, 
план і розріз Спасо-Преображенського собору. 
М.К. Бороздін упевнено зазначив, що “по своей 
древности он превосходит даже Киевский 
Софийский собор, хотя точный год его основания 
и неизвестен” [17, с. 69]. Що ж до єлецького 

УДК 902.1 (477.51) ”653” Людмила Ясновська 
(м. Чернігів)

ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ДАВНЬОРУСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ 
ЧЕРНІГОВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

монастиря, то М.К. Бороздін датувати його не 
наважився, хоча про собор Успіня Богородиці 
зазначив, що “зодчество, кладка кирпичей и 
сам материал, сходные с древнейшими в России 
церквями, заставляют отнести время ее постройки 
покрайней мере к ХІІ столетию” [17, с. 69]. До звіту 
К.М.Бороздіна було додано малюнки північного та 
західного фасадів храму.

Одним з помітних істориків-регіоналів на 
межі століть був М.є. Марков (1760 – 1819 рр.). 
Після завершення військової служби (1790 р.), 
продовжував цивільну кар’єру в Санкт-Петербурзі. 
З 1794 р. його призначили до Малоросії спочатку в 
Новгород-Сіверський, а з 1799 р. і до самої смерті 
Марков очолював заклади освітнього відомства 
регіону. Саме перебування на території України 
спонукало його звернутися до минувшини цього 
регіону, постійно спілкуючись з провідними 
вітчизняними істориками, оприлюднюючи свої 
наукові спостереження. Як вважає О.І. журба 
для М.є. Маркова заняття вивчення місцевої 
давнини було тією формою позаслужбової 
діяльності, яка зближувала його з регіональною 
елітою, її духовними потребами і запитами 
[9, с. 97]. Вірогідніше за все, вирішального 
впливу на становлення М.є. Маркова-історика 
справив відомий знавець місцевої давнини 
О.Ф. Шафонський (1740 – 1811 рр.) з яким не один 
рік прожили у Чернігові. Саме на його праці він 
посилався у своїх наукових розвідках [14]. Вперше 
історичній науці цього історика Чернігівщини 
“відкрив” ніжинський професор М.М. Бережков [3, 
с. 275]. 

З  ш е с т и  п р и ж и т т є в и х  п у б л і к а ц і й 
М.є. Маркова [2, с. 114] до праць, присвячених 
висвітленню давньоруських старожитностей 
Чернігівщини можна віднести дві: “О городах и 
селениях в Черниговской губернии, упоминаемых 
в Нестеровой летописи и в продолжении оной до 
1206 года” та “О достопамятностях Чернигова”, 
надрукованих на шпальтах Санкт-Петербурзького 
журналу [15]. Ще чотири роботи з історії Малоросії 
побачили світ у Харкові.

М.є. Маркову вдалося зробити опис давніх 
укріплень літописних міст Чернігівщини – Любеча, 
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Чернігова, Городця Остерського, Сновейська, 
Нежатина, Листвена, Новгород-Сіверського, 
Білої Вежі, Бохмача, Гюричева, Моровійська, 
Лутави, Беловеса. Окремо він звернувся до 
історії Чернігова, визначивши, що “можно 
только догадываться” про його “существование в 
VII столетии” [16]. Лише археологічні дослідження 
експедицій Б.О. Рибакова та В.П. Коваленка другої 
половини ХХ ст. підтвердять його припущення [22; 
11].

На початку 20-х рр. ХІХ ст. державні установи 
починають піклуватися про збереження та охорону 
пам’яток минулого. Микола I своїм указом від 
31 грудня 1826 р. наказав збирати відомості 
про “остатки древних замков и крепостей, 
или других зданий древности, и в каком они  
положении ныне находятся… чтобы строжайше 
воспретить таковые здания разрушать; что и 
должно оставаться на ответственности начальников 
городов и местной полиции” [18, с. 1373] з 
наступним оприлюдненням матеріалів. Відтак на 
сторінках “журнала Министерства внутренних 
дел” з’явилися коротенькі довідки про Спаський 
собор та П’ятницьку церкву в Чернігові, “великий” 
курган, який чомусь ототожнили з курганом 
княжни Черни біля єлецького монастиря, та “малі” 
кургани, “из коих некоторые в 1828 году уже были 
раскопаны” [12, с. 385].

Великого значення у контексті розвитку 
новонародженої слов’яноруської археології 
мали періодичні видання, які знайомили читачів 
з археологічними знахідками, розкопками та 
друкували описи стародавніх міст. Так, журнал 
“Отечественные записки” (1818 – 1830 рр.) 
звернувся до старожитностей Північного 
Лівобережжя [27]. На його сторінках було вперше 
повідомлено про золотий амулет-змійовик з 
написом XI ст., що був знайдений на березі р. 
Білоус на околиці Чернігова в 1821 р. [1]. Стаття 
В. Анастасевича познайомила читача із золотою 
гривнею-амулетом, який “своею древностию 
всегда останется важным приобретением юной 
нашей археологии” [1, с. 441]. На цю публікацію 
одразу зреагував відомий історик, митрополит 
Київський та Галицький євгеній Болховитінов. 
По-перше, він висловив припущення , що це 
амулет, який “носили на шее”; по-друге, звернув 
увагу на напис по колу, і зробив висновок, що 
“черниговская медаль вероятно делана в России, 
потому что на ней русская надпись: Г й помози 
рабу твоему Василию безошибочна по древнему 
Словенскому правописанию и произношению, а 
греческая с ошибками, чего грек бы не сделал”; по-
трете, вказав на історичних осіб, яким міг належити 

змійовик, – Володимира Великого або Володимира 
Мономаха [5].

Поза увагою археологів та істориків залишилася 
спроба відставного поручика, члена Тимчасового 
комітету по розшуку старожитностей у Києві 
О.С. Анненкова започаткувати археологічне 
вивчення одного із найдавніших міст Лівобережної 
України – Чернігова. 30 грудня 1839 р. на засіданні 
Тимчасового комітету для розшуку старожитностей 
було заслухано не тільки звіт О.С. Анненкова 
про археологічні дослідження на території 
Києва у 1838 р., але і його клопотання про 
надання дозволу “по наступлению весны в 
будущем году (1840-ому) произвести поиски 
к открытию древностей Киевской губернии и 
Черниговской “ в Переяславі та Чернігові, “как 
сие города по древности своей и связи с Киевом, 
заслуживают внимания”. Комітет зауважив, що 
“предполагаемые изыскания полезны” [5, Арк. 1 
– 2] і звернувся із запитом до Чернігівського 
цивільного губернатора В.О. Шереметьєва про 
дозвіл на проведення розшуків на території 
Чернігова – “города, заслуживающего… внимания 
по своей древности и связи с Киевом” [5, Арк. 3]. 
Мабуть, байдужість до давньої історії міста 
та небажання займатися справою призвели то 
того, що губернатор порекомендував “испросить 
разрешения от высшего Начальства” [5, Арк. 22]. Це 
позбавило дослідників можливості започаткувати 
систематичні археологічні дослідження на 
Чернігівщині вже в 40-х рр. ХІХ ст., як це сталося з 
Переяславом – Полтавський цивільний губернатор 
П.І. Могилевський дозволив членам Тимчасового 
комітету, а саме О.С. Анненкову, розпочати пошук 
залишків давньоруських храмів. 

Не вдалося Комітету отримати дозвіл і від 
Полтавського, Харківського та Чернігівського 
генерал-губернатора В.М. Долгорукова. Мовляв, 
“Временный комитет, по распоряжению которого 
поручается г. Анненкову производить открытия в 
Черниговской губернии, учрежден для изыскания 
только в Киеве” і тому “подобные предприятия 
не могут быть дозволены без особого на то 
Высочайшего соизволения Государя императора 
[5, Арк. 23]. Саме бюрократична тяганина надовго 
відбила бажання у представників київської 
археологічної школи звертатися до вивчення 
старожитностей Північного Лівобережжя.

Саме в цей час до археологічних старожитностей 
звернувся Т.Г. Шевченко, якими він зацікавився 
ще під час навчання в в Петербурзькій Академії 
мистецтв, де викладав один з фундаторів 
російської археології О.М. Оленін. Працюючи над 
виданням “живописная Украина”, Т.Г. Шевченко 
у 1843 та 1844 рр. зробив ряд малюнків, що 
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зображали краєвиди історичних міст, храми, 
замки та археологічні об’єкти. Наприкінці 1845 р. 
Археографічна комісія відрядила Т.Г. Шевченка 
до Полтавської та Чернігівської губерній [4, с. 
43; 7, с. 95]. Увагу дослідника привернули різні 
категорії пам’яток, зокрема археологічні об’єкти – 
могили, стародавні укріплення, а також пам’ятки 
давньоруської архітектури. Діставши дозвіл 
Чернігівського архієпископа Павла на обстеження 
храмів і церков, Т.Г. Шевченко детально описав 
історію пам’яток, церковне начиння у своїх 
“Археологических заметках” [25, с. 398 – 400]. 
Зазначимо, що Т.Г. Шевченко добре був знайомий 
з легендами та літописними свідченнями про 
Чернігово-Сіверщину.

У першу чергу він звернувся до опису 
найдавнішої укріпленої частини Чернігова, 
його дитинця: “В цитадели древней крепости 
без лафетов лежат три больших крепостных 
пушки, довольно грубой работы, без украшений 
и надписей, к которому времени они относятся – 
неизвестно, – такие же пушки есть и в Городне” 
[25, с. 398]. На час перебування Т.Г. Шевченка в 
Чернігові залишків давньоруських укріплень вже 
не існувало. На початку ХІХ ст., коли проводилось 
перепланування міста, вали та рови були зриті та 
засипані й тому в історико-археологічних нотатках 
і не згадуються.

Наступний запис засвідчує зацікавленість 
Т.Г.  Шевченка  найдавнішою пам’яткою 
давньоруської архітектури – Спаським собором: 
“Храм Спаса заложен Мстиславом Удалым, между 
1026 и 1036 годами достроен племянником его 
Святославом Ярославичем в 1060 году. После 
разорения Батыем 1240, простоял в запустении 436 
лет, то есть до 1675 года,  и взобновлен генеральным 
обозным Василием Дунин-Борковским; внутри 
храма ничего не осталось, кроме двух букв Q 
и І, вероятно, была надпись, которая во время 
обновления заложена кирпичом” [25, с. 398]. 
Дослідник припустився помилки, назвавши 
фундатора Спаського собору Мстиславом Удалим, 
хоча насправді це був Мстислав Хоробрий.

Скоріше за все, звернувшись до праці 
О.Ф. Шафонського, дослідник згадав, що “при 
копании фундамента для колокольни, в нескольких 
шагах от храма Спаса, найдены два серебряных 
идола, из которых, по воле гетьмана Мазепы, 
сделаны царские врата, с надписью внизу 1702 
года оные врата наданы в теплую Борисо-Глебскую 
церковь” [25, с. 398], яка розташовувалась поруч 
з собором. “Борисоглебская церковь (по летописи 
Нестора) построена в 1123 году Черниговским 
князем Давидом Святославичем”. У цьому запису 
Т.Г. Шевченко також припустився помилки, адже 

Несторів літопис закінчується 1117 р. Собор на 
честь перших руських святих Бориса та Гліба 
споруджено тим самим князем між 1115 та 1123 
рр. і належить до типових пам’яток чернігівської 
архітектурної школи давньоруської доби [19, с. 
46]. Зазначимо, що Т.Г. Шевченко одним із перших 
звернув увагу на збереженість давньоруських 
конструкцій цієї пам’ятки (“но сохранились ли 
стены древней церкви, неизвестно”), оскільки “во 
время владычества поляков, архиепископ Лазарь 
Баранович обновил и освятил церковь и в 1693 
погребен в ней. Феодосий Углицкий, почитаемый 
святым тоже, архиерей Черниговский, погребен 
1695, в той же церкви” [25, 398].

У нотатках про Успенський собор єлецького 
монастиря, Т.Г. Шевченко, спираючись на 
монастирську легенду, помилково зазначив, 
що ця церква “построена в 1060 году князем 
Святославом Ярославичем”. Згодом, як зауважив 
автор, “церковь и монастырь были розорены 
Батыем, а за владычества поляков обращены в 
кляштор иезуитов. В 1671 году церковь и монастырь 
возобновлены: кроме стен, ничего не осталось от 
первобытного величия этого монастыря” [25, с. 
399].

Не зміг Т.Г. Шевченко розгледіти у перебудованій 
перлині давньоруської архітектури – П’ятницькій 
церкві ознаки давнього храму, зазначивши, що запис 
про “церковь св.Праскевы, именуемой Пятницею, 
коей построение относят ко временам владычества 
поляков. Кем и когда построена – неизвестно” [25, 
с. 399]. Досить впевнено він назвав засновника 
печерного монастиря на Болдиних горах: “При 
Иллинской церкви около Троицкого монастиря 
есть пещера, вырыта святым Антонием, где он 
скрывался от киевского князя Изяслава” [25, с. 
400]. Крім того, в “Археологических заметках” 
про Чернігів Т.Г. Шевченко згадав про деякі події 
і пам’ятки ХVII ст. [29, с. 94].

Пот р ібно  в ід значити  зац ікавлен ість 
давньоруськими старожитностями Чернігова 
П.О. Кулішем та М.М. Білозерським. Так, ними під 
час поїздки по Чернігівщині в квітні – червні 1851 р. 
було описано чотири великі кургани Троїцької 
групи на території Болдиних гір і занотовано 
перекази про розкопки одного з курганів, в якому 
начебто було знайдено “голову огромную гривы и 
нижнюю ножную кость” [8, Арк. 40 – 40зв.].

Наприкінці 40-х – у 50-х рр. XIX ст. у 
Чернігові починається інтенсивне будівництво, 
що передбачало проведення земляних робіт, під 
час яких знаходили скарби – унікальні пам’ятки 
старовини. Так, поблизу єлецького монастиря 
в травні 1848 р. козаки села Козел (сучасне 
Михайло-Коцюбинське) С. Мацак та К. Тищенко 
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знайшли скарб, що містив золоті та позолочені 
речі: “1) мелкие разного сорта украшения, вероятно 
лошадиного убора,…весом 1 фунт 25 золотник; 
2) пять серебряных браслетов в 67 золотих; 3) 
три золотых кольцеобразных слитка в 40 золот; 
4) 2 кольца с камнями и изображением музы, 
изломанное на три части” [20, Арк. 1]. У 50-х рр. 
ХІХ ст. у садибі єлецького монастиря, неподалік 
від Чорної могили було знайдено скриньку, оббиту 
залізом і заповнену золотими прикрасами, серед 
яких були “ожерелья, серьги, кольца”, та ін., 
прикрашені зерню та перегородчастими емалями 
[26, с. 266]. На жаль, цей скарб не зберігся.

Ще один скарб був знайдений у 1850 р. на 
чернігівському дитинці, у південно-східній частині 
князівського двору Святослава Всеволодовича, під 
час спорудження фундаментів будинку жіночого 
пансіону (срібний перстень, 2 срібні браслети, 
срібний медальйон з гравірованим зображенням 
хреста та 2 золоті колти) [26, с. 924].

Під час розширення подвір’я ремісничого 
училища, розташованого на території давнього 
передгороддя, був зритий курган, “подобный 
могиле Чорной” (йдеться про курган княжни 
Черни – Л.Я.). Попечитель училища А.О. Рігельман 
у 1852 р. на сторінках “Черниговских губернских 
ведомостей” оприлюднив свої археологічні 
спостереження: “на половине высоты кургана 
открылся толстый (в аршин) слой угля, в котором 
открыли кусок особенной массы … По очищении, 
нашли в нем железные кольца панцыря, …
потом отрыли небольшой медный сосуд,… еще 
откопали серебряную (чистого серебра) обделку 
большого рога, с резьбою и чернью гладкой и 
тонкой работы, узкий конец ее был обделан в виде 
орлиной головки; несколько серебряных маленьких 
монет…” [21]. Такі ж речі будуть зафіксовані через 
20 років Д.Я. Самоквасовим під час дослідження 
кургану Чорна могила.

Таким чином, протягом першої половини 
ХІХ ст. було започатковано вивчення давньоруських 
старожитностей Чернігова, але систематичні 
археологічні розкопки на терені Північного 
Лівобережжя розпочалися у другій половині 
ХІХ ст. і були пов’язані з іменем Д.Я. Самоквасова. 
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Russian artefacts of Chernigov during the  first half 
ХІХ century  are considered.
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У публікації розглядаються матеріали з 
жіночого кочівницького поховання ХІІ-ХІІІ ст. 
з курганного могильника біля с. Сторожове 
Полтавської  області, дослідженого 2008 р. 
Поховальний інвентар якого являє собою унікальний 
комплекс речей, який включає: ювелірну прикрасу 
головного убору, дзеркало, ніж, шило, астрагал, 
шапочку-боккa. Автори відносять поховання до 
кипчацького золотоординського періоду.

Кочівницьких поховань на території 
сучасної Полтавської області досліджено 
 небагато. В тому числі, до цього часу 

вони були невідомі в басейні р. Коломак – 
притоки р. Ворскла, який позначав природній 
рубіж між степовою та лісостеповою зонами. 
З огляду на це важливим є виявлення у 2008 р. 
кургану біля с. Сторожове Чутівського району 
Полтавської області, результати досліджень якого 
пропонуються до вашої уваги [3, арк. 7-11]. 

Сторожівський курганний могильник та 
майданний комплекс знаходиться на високому 
правому березі р. Коломак, на мисоподібному 
виступі, обмеженому ярами. Ділянка плато 
берега зазнає активної ерозійної діяльності, 
характеризується розгалуженою яружною 
системою. Він відомий за розвідками, проведеними 
у ХХ ст. [8, с. 52; 9, с. 129-131; 10; 4, арк. 21-22; 
6, с. 63]. Розкопки 2007 р. показали, що більшість 
насипів належить до пізньосарматського часу та 
споруджені над аланськими похованнями [4, с. 
35-43]. Проте, один з курганів (№ 16 за загальною 
нумерацією могильника), який розташовувався 
у крайньому до поля північному ряді насипів, 
найближче до яру був зведений над похованням 
пізньокочівницького часу.

Його висота 0,59 м, діаметр 10х9 м. Насип 
округлої форми, напівсферичний, складений 
із чорного лучного піщаного ґрунту. Навколо 
кургану, особливо у південно-західному напрямку 
виділяється понижена у рельєфі ділянка (діаметр 
близько 20 м), яка можливо, використовувалася для 
забору ґрунту для насипу. Лінія давнього горизонту 
– на рівні 0,6-0,65 м R, позначена білою смугою 
викиду. Передматерик фіксувався на глибині – 0,70-

0,75 м. Материк – 0,80-0,85 м, він мав ухил 0,05 м 
в південному напрямку (рис. 1).

Проведення аналізу законсервованого 
стародавнього грунту, дозволило д. геогр. 
н. ж.М. Матвіїшиній, та к. геогр. н. О.Г. 
Пархоменко зробити такі висновки. Грунт часу 
спорудження кургану має профіль, подібний до 
профілю чорнозему звичайного. В зональному 
аспекті такі грунти широко поширені на 
півдні лісостепової зони і в приазовському 
степу (північно- і середньо степової підзони). 
Про належність охарактеризованого ґрунту до 
звичайних чорноземів свідчать: характер профілю 
з горизонтами Н, Нpk, Phk, Pk; його глибина до 1 м 
з високим на 0,2 м від поверхні лінією кипіння з 
10% HCl; коричнево-темно-сірі до чорного тони 
забарвлення; грудкувато-зерниста структура; 
поступовість переходів між горизонтами, а також 
сліди фауністичної активності і надмірність 
білозірки в Pk. Визначення типу підтверджується 
також мікроморфологічними даними: наявність 
складних до ІV порядку мікроагрегатів, основу 
яких складають згустки і грудочки гумусу 
діаметром 0,02-0,04 мм – екскременти червів 
і надзвичайно розвинена сітка звивистих пор. 
Вже в лесі простежується прошарок ініціального 
грунту – бурого за кольором, неповно розвиненого. 
Формування його, можливо, пов’язане з лісовим 
грунтоутворенням холодних перигляціальних умов. 
Грунт сучасний сформований на легкосуглинистому, 
переважно крупнопилуватому матеріалі бузького 
лесу [3, арк. 37-38]. 

На рівні давнього горизонту зафіксована пляма 
поховання №1, орієнтована по лінії північний схід-
південний захід, перекрита 4 напівколодами. Три з 
них лежали вздовж північної стінки ями (довжина 
від 0,7 до 1,7), і четверта вздовж південної стінки. 
Остання простежувалася лише за залишками 
деревного тліну.

Форма ями прямокутно-трапецієвидна з 
розширенням у західній частині. Заповнення 
складалося трьох прошарків:

1) 0-0,2 м р. в. – чорно-жовтого грунту;
2)  0,2-1,0 м р. в – жовто-чорного із більшим 

включенням піску;
3) 1,0-1,8 м р. в. – пісок із чорними вкрапленнями 

УДК 904’15 (477.53)”12” Оксана Коваленко, Роман Луговий
(м. Полтава)
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та рештками дерева.
Тобто верхню частину заповнення, зважаючи 

на перепад висоти по бровці на похованням, слід 
вважати просіданням насипу до поховальної ями.

На глибині 1,62-2,21 м R у поховальній ямі 
розчищене дерев’яне перекриття, яке суцільно 
вкривало всю площину поховальної ями. 
Складалося із 13-14 плах (із залишками кори), 
шириною до 0,25 м встановлені вони були навкоси 
– один край упертий в південну стінку ями, інший 
поставлений на повздовжню колоду (довжиною 
понад 1,6 м, ширина 0,2 м), яка втиснута в 
північну стінку. Проміжки між плахами 3-4 см. Це 
перекриття розламалося та завалилося із нахилом 
під північну стінку (рис. 2).

Під ним знаходився ще один шар перекриття 
– повздовжньо покладених напівколод, які 
суцільно вкривали простір дна ями та кістяк 
небіжчиці. Їх довжина 1,5-1,6 м, ширина 0,25-0,35 
м, товщина 0,05-0,08 м. У західній частині ями вони 
фіксувалися лише за залишками деревного тліну. 
За 0,7 м від західної стінки залишений вільний 
простір, не накритий деревом. На кістяку дерево 
збереглося суцільним шаром (рис. 3).

Похована жінка 20-25 років1  була покладена 
(2,06-2,26 м R) випростано на спині, головою 
на південний-захід, руки вздовж тулубу, ноги 
ледь зведені в колінах, права стопа підвернута 
всередину, пальці правої руки зігнуті у фалангах, 
пальці лівої руки не збереглися (відсутні?). 
Похована була покладена на чотири тонкі дерев’яні 
повздовжні плахи, шириною 5-7 см, довжиною 
чітко по довжині кістяка (рис. 4).

На черепі, біля правої вилиці, виявлена 
прикраса у вигляді квітки з п’ятьма пелюстками. 
На краях трьох пелюсток – три великі отвори, в які 
були вміщені маленькі кулеподібні намистинки з 
насічками з жовтого металу, прикріплені на нитці 
(збереглася одна). Основна частина прикраси 
виготовлена із тонкого дроту жовтого металу, 
розділеного рубчиком, що імітує скручування. 
Вона припаяна на пластину з білого металу. 
Посередині чотирма тримачами, теж із жовтого 
металу, закріплена вставка з двох прозорих каменів 
квадратної форми, між якими було вставлено 
зображення, яке не збереглося. Нижній камінь має 
пірамідальну нижню площину, верхній камінь – 
дещо випуклу із заокругленими кутами верхню 
площину (рис. 5). Вона була пришита на тканину, 
тобто, вірогідно, складала деталь головного убору. 
Аналогій прикрасі поки що не виявлено.

З лівого боку черепа стирчало залізне шило, із 

дерев’яним руків’ям (кінчик шила кородований, 
не зберігся) (рис. 6. 4). Біля правого плеча (за 0,1 м 
на південь від черепа) (рис. 4) покладене дзеркало, 
із круглим диском (діаметр 6,3 см), зворотній бік 
якого орнаментований рельєфними колами (у 
вигляді кола в який вписано сім, розташованих 
по колу кілець та восьмим більшим у центрі), 
із залізним руків’ям, відламаним у давнину, яке 
лежало на ключиці 3) (рис. 4; 6. 1). На диску 
помітні сліди тривалого використання, у вигляді 
потертостей краю диску та рельєфного орнаменту. 
Можливо, первісно диск дзеркала знаходився у 
шкіряному мішечку. Ручка його прямокутна, із 
загнутим кінцем. На поверхні помітні відбитки 
тканини. Подібні дзеркала без бортику, прикрашені 
солярним орнаментом побутували у ХІІ-ХІІІ ст. [1, 
с. 162; 7, с. 90, рис. 1].

Поряд, вздовж правої плечової кістки, у 
шкіряному мішечку, обшитому тканиною із 
сплетеними нитками-зав’язкою, знаходилися 
поставлені руба гвіздкові залізні ножиці (рис. 
4; 6. 5). Кільця ножиць – овальні, зроблені з 
круглого в перетині дроту. Розміри: довжина – 25; 
максимальна ширина – 9,5, довжина леза – 15,8, 
максимальна ширина леза – 2,2, товщина леза 
– 0,5 см. Під ними – черешковий ніж, з прямим 
та підтрикутним у поперечному перетині лезом 
та із частково збереженим руків’ям (рис. 4; 6, 3). 
Розміри: довжина – 15,5, максимальна ширина 
леза – 2,5, довжина леза – 8,9, товщина леза – 
1,0; розміри ручки – 5,1х1,4 см. Вироби сильно 
кородовані, у розвалах, кінчики розкришилися. 

Біля кисті лівої руки – таранна кістка кози-
вівці, без слідів обробки. На кістках правої руки 
збереглися шматки тканини із жовтою металевою 
ниткою підткання. Подібні фрагменти знаходилися 
на грудині, мали фігурну “місяцеподібну форму”, 
вірогідно, позначали виріз плечового одягу.

Значну цікавість викликає знаходження 
шапочки-бокки, оскільки жіночі головні убори, 
мали велике семіотичне значення, бо виступали 
соціальними, статевими та віковими маркерами. 
Вздовж лівої руки (передпліччя), був покладений 
виріб з берести та тканини – шапочка-“бокка”, 
у вигляді сплюснутого пустотілого берестяного 
циліндру, зшитого нитками (рис. 4) та нижньої 
частини з тканини. Збереглася берестяна частина 
довжиною 0,3 м, нижня частина у вигляді розвалу: 
шматків берести, тканини, намистин, окислів 
бляшок. Реконструюється шапочка таким чином: 
циліндричної форми пустотіла берестяна трубочка, 

1 Антропологічні визначення проведені науковим співробітником Центру охорони та досліджень 
пам’яток археології Полтавської облдержадміністрації, асистентом Української медичної стоматологічної 
академії Артем’євим А.В. 
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обшита тканиною (під тканиною на бересті насічки 
у вигляді прямо та діагонально перехрещених ліній 
різного розміру), із берестяним дном, укріпленим 
тонкими смужками шкіри, прошитими нитками 
(рис. 7). Нижня частина іншого за кольором 
тканиною, по якій розшиті бляшки на тонкій 
штампованій пластині, у вигляді трилисника, 
із 3 отворами (фактично всі не збереглися, 
простежувалися у вигляді скупчень окислів, 
можливо їх було 5-7 штук), та намистинами із 
блакитного глухого скла (рис. 6. 2). Три намистини 
пірамідальної форми зі зрізаною вершиною та 
конусоподібним отвором. Довжина – 1,0, діаметр 
до 0,6 см. П’ять бісеринок округлої форми, деякі 
з дещо витягнутими пропорціями, діаметрами від 
0,2 до 0,4 см. Подібні шапочки, розшиті бісером 
широко побутують в золотоординську добу [1, с. 
162, рис. 4:4]. 

Окрім поховання, у кургані виявлено дві ями. 
У куті північно-східного сектору, у плані, на рівні 
передматерика (0,75 м R) простежувалася чорна 
за кольором заповнення пляма ями №1 (рис. 
1). Заповнення ями дуже щільне: 0-0,2 м р. в. – 
чорноземне, із включеннями лесу та залишками 
зотлілої органіки. У цьому шарі виявлений зуб 
корови-бика. Нижній шар чорноземно-лесовий, 
щільний, без включень і знахідок. Біля дна до 
заповнення входив і білий пісок. Форма ями 
овальна. Розміри 1,45х1,05 м. Стінки прямі до 
глибини 1,2 м R, далі звужувалися до похилого 
дна, особливо похила східна стінка. Дно розмірами 
0,8х1,05 м. Глибина ями 1,33 м R.

Яма №2 була виявлена з рівня материка (0,83 м 
R), на якому виділялася округлою плямою чорного 
кольору (рис. 1). Заповнення ями чорноземне із 
вкрапленнями лесу, зотлілої органіки, щільне. 
Впущена яма у лес, з 0,9 м – у пісок. Форма ями 
горщикоподібна. Діаметр верху – 1,5 м. Діаметр 
максимального розширення – 1,75-2,00 м. Діаметр 
дна – 1,4 м. Глибина – 1,88 м R . Знахідок у ямі не 
виявлено.

Проведення радіовуглецевого датування за 
кістяними рештками з поховання №1 (Київська 
радіовуглецева лабораторія) дало такі результати: 
970±70, тобто 1σ – 1100-1160 рр.; 2σ – 950-1220 
рр. Кореляція дат з поховальним інвентарем дає 
на сьогодні можливість висунути припущення, про 
датування поховання в межах кінця ХІІ-початку 
ХІІІ ст. Безсумнівного висновку про етнічну 
належність поховання, на даному етапі, дійти 
важко. Як стверджує Р.Р. Ямілова, шапочки-бокки 
не зустрічаються у похованнях кипчаків раніше 
золотоординського часу, оскільки були принесені 
монголами, окрім того, бокка – ознака високого 
соціального статусу жінки [11, с. 122]. В той же 

час, В.А. Іванов, дійшов висновку, що у половців 
домонголського часу жіноче вбрання відрізнялося 
вираженим поєднанням ознак, обов’язковими 
елементами якого, окрім сережок-підвісок та 
намиста є металеві дзеркала та головні убори 
типу бокка [2]. Саме цей набір відображений 
на половецьких кам’яних скульптурах ХІІ-
початку ХІІІ ст. Відсутність монголоїдних рис у 
антропологічному типі похованої, вказує на користь 
належності поховання до кипчацького кола, в той 
час, як поховальний інвентар (дзеркало, ножиці, 
бокка) та обряд знаходять свої аналогії, як серед 
половецьких, так і серед старожитностей пізнішого 
монгольського часу, тобто комплекс спільних 
ознак належить до кипчацького золотоординського 
періоду.
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Kovalenko O., Lugovuy R.
NOMAD BURIAL OF XIII CENTURY ADNEAR 

THE VILLAGE STOROZHOVE POLTAVA AREA
In the publication are given the of investigations 

of the nomad womanish burial (12-13 cc.) near the 
village Storozhove in Tchutovo district in Poltava 
region. The burial complex, which includes of things: 
jeweller decoration of head-dress, mirror, than, awl, 
neckmould, cap-bokka. Authors take that burial  are 
dated  to the kipchack-zolotoordinsky time.
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Рис. 1. Курган 16. Загальний план.
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Рис. 2. Курган 16. Поховання №1. Дерев’яне перекриття поховання.
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Рис. 3. Курган 16. Поховання №1. Повздовжнє дерев’яне перекриття 
поховання.
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Рис. 4. Курган 16. Поховання №1. Положення кістяка.
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Рис. 5. Прикраса головного убору. Фото.
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Рис. 6. Знахідки. 1 – дзеркало. Метал, лиття штампування, залізо, 
кування; 2 – намистини та бісер з шапочки-бокка. Склопаста; 3 – ніж, 

4 – шило. Залізо, дерево, кування; 5 – ножиці. Залізо, кування.
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Рис. 7. Реконструкція шапочки-бокка.



345

Збірник наукових статей. Випуск 5 (7), 2011

У статті розглядається археологічний 
комплекс з прикрасами із Тарасівського городища 
X-XII ст. на Полтавщині. Мета публікації – 
введення у науковий обіг маловідомого матеріалу, 
який, безперечно, заслуговує на увагу науковців.

У зібранні Полтавського краєзнавчого музею 
зберігається не чисельна (9 одиниць), але 
яскрава колекція предметів, знайдених 

на території Тарасівського городища, відомої 
археологічної пам’ятки давньоруського часу, яка 
знаходиться в центрі с. Тарасівка Оржицького 
району Полтавської області і ототожнюється 
Ю.Ю. Моргуновим з літописним містом Горошин 
ХI–ХІІІ ст. [11, с. 114-116].

Городище розташоване на мисі між ярами 
невисокого плато правого берега р. Сули в урочищах 
Круча, Лиса Гора, Бурти. Складається з двох 
укріплених частин: дитинця, площею 0,6 га, який 
має укріплення у вигляді кільцевидного валу, та 
посаду, площею 2 га, який з трьох напільних сторін 
прилягає до дитинця і захищений дугоподібним 
у плані валом. Площа дитинця задернована, але 
дуже пошкоджена селітроварницьким промислом 
ХVII-XVIII cт. На південь та північ від городища, 
за межами посаду, вздовж річки, по підйомному 
матеріалу простежується велике відкрите селище 
(до 5 га). Територія посаду та селища розорюється 
під городи та частково забудована садибами [12, с. 
105-106; 3, с. 91]. Вперше городище було обстежене 
і описане В.Г. Ляскоронським в кінці XIX ст. [9, 
с. 426], пізніше неодноразово відвідувалося та 
шурфувалося археологами Ф.Б. Копиловим [6, 
с.251], І.І. Ляпушкіним [8, с. 95, 343-344], М.П. 
Кучерою [7, с. 9], Ю.Ю. Моргуновим [10, с. 287],   
О.В. Сухобоковим   [7, с. 151, рис. 2 ],  О.П. Моцею 
[13, с.82]. Матеріали досліджень пам’ятки 
знаходяться в Ермітажі, інституті археології 
НАН України, Полтавському та Лубенському 
краєзнавчих музеях.

До колекції з Тарасівського городища входить 
речовий комплекс із 6 предметів (А 2067-2073), 
виявлений під час земляних робіт в межах селища в 
ур. Лиса Гора у 1971 р., та 3 індивідуальні знахідки 
з території городища – фрагмент гончарного 
горщика (А 12109) і точильний брусок (А 12108) 

УДК 902 (477.53) Ірина Мельникова
(м. Полтава)

РЕЧОВИЙ КОМПЛЕКС ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ ІЗ 
ТАРАСІВСЬКОГО ГОРОДИЩА В ПОСУЛЛІ

XII-XIII ст., а також частина рогу оленя зі слідами 
обробки (А 12107), виявлені під час копання 
колодязя на приватній садибі у 1991 р. [1]. Усі 
знахідки відносяться до категорії випадкових. 
Серед них особливий інтерес викликає речовий 
комплекс, який і буде розглянуто у даній публікації.

Насамперед, потрібно відмітити, що місце 
знахідки речового комплексу ні на момент його 
знаходження, ні пізніше ніхто з фахівців не 
обстежував і наукових досліджень не проводив. 
Предмети спочатку були передані до Оржицького 
райкому КПУ, де і знаходилися “під замком” до 
1973 р., коли відбулася їх передача до Полтавського 
краєзнавчого музею громадянином В.І. Боровським 
(на той час працівником Оржицького РК КПУ). 
Основним та єдиним джерелом інформації про 
нього залишається акт передачі знахідки до музею 
[2].

Виходячи зі складу комплексу, можна 
припустити, що земляними роботами було 
пошкоджено поховання, хоча відомостей 
про знаходження кісток людини чи залишків 
поховальної споруди ми не маємо.

На жаль, ці матеріали свого часу не були 
опубліковані і тому все ще не відомі широкому 
загалу фахівців. Лише побіжно про існування цього 
поховання згадує дослідник посульських пам’яток 
давньоруського часу Ю.Ю. Моргунов [12, c. 105]. 

Виходячи з вищесказаного, вважаю за необхідне 
опублікувати та запровадити до наукового обігу 
матеріали давньоруського часу з Полтавщини, як 
важливу інформацію для висвітлення регіональних 
питань історії Дніпровського лісостепового 
Лівобережжя. 

До складу речового комплексу входять наступні 
предмети:

Шийна гривна – виготовлена із потрійного, 
округлого у перетині, скрученого дроту з мідного 
сплаву. Кінці гривни заходять один за один (на 1/45 
окружності) і завершуються голівками у вигляді 
дев’ятигранних підквадратних у плані розеток, 
які мають дещо випуклу лицьову поверхню та 
плоску основу із заглибиною посередині, в якій 
вони кріпляться до обідка. Гривна зламана в двох 
місцях. (рис. 1. 1). ЇЇ розміри: внутрішній діаметр 
– 14,7 см, довжина гривни – 52 см; розміри розеток 
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– 1,6х1,7 см та 1,5х1,4  см; їх товщина – 0,5-0,6  см, 
діаметр дроту – 0,5  см. Ідентична шийна гривна 
зберігається в Державному Історичному музеї 
у Москві серед радимицьких прикрас XI-XII ст. 
[17, с. 6, рис. 7]. Можна назвати ще дві гривни 
подібні за типологією. Одна з них походить із 
радимицьких курганів XI-XII ст. басейну р. Іпуті 
у верхів’ях р. Снов [18, кол. іл. між. сторінками 
112 і 113], а друга з жіночого поховання кургану 
№ 25 на Кветунському радимицько-сіверянському 
могильнику X-XIII cт., який досліджував В.А. Падін 
у Брянському Подесенні [15, с. 203, рис. 2, 12]. Від 
“тарасівської” гривни вони відрізняються лише 
обідком, виготовленим із гладкого товстого дроту. 
Слід відзначити, що ці знахідки, які відносяться 
до ареалу поширення радимицьких пам’яток, 
однотипні гривнам із Гочевського та Голубовського 
могильників X-XII ст., розташованих на території 
сіверянських племен [18, с. 156]. 

Відомо, що шийні гривни були досить 
поширеним видом жіночих та чоловічих прикрас 
та найхарактернішою ознакою багатства і гідності 
в Давній Русі. Судячи з матеріалів скарбів X-XII 
ст., вони були прикрасою винятково князівсько-
боярської верхівки. В культурних шарах поселень 
та городищ такий вид прикрас трапляється дуже 
рідко [21, с. 22]. Частіше їх знаходять в курганах, 
переважно в жіночих похованнях. Зауважимо 
також, що для Полтавського регіону знахідки 
давньоруських шийних гривен – явище поодиноке, 
а гривна такого типу взагалі зустрічається вперше.

Привіска з мідного сплаву у вигляді двох 
кілець, з’єднаних між собою двома паралельними, 
окремими один від одного тоненькими крученими 
дротинками (діаметр 0,1 см). Кільця з одинарного, 
круглого у перетині, тонкого (діаметр 0,2 см) дроту 
виготовлені методом зв’язування двома кінцями 
(тобто двома вузлами). Розміри: загальна довжина 
підвіски – 4,5 см, діаметр кілець – 1,5 см, довжина 
з’єднувальних дротинок – 2 см. (рис. 1. 2). 

Фрагмент кільця (збереглася Ѕ окружності) 
з мідного сплаву, виготовленого з потрійного 
скрученого, круглого у перетині дроту, зв’язаного 
двома кінцями. Діаметр – 2 см. (рис. 1. 3).

Варто відмітити, що метод, яким виготовлені 
привіска і кільце, вважається найдавнішим 
прийомом майстрів-ювелірів Київської Русі [19, 
с. 10].

Частина браслету з мідного сплаву, овальної 
форми, виготовленого з гладкого, округлого у 
перетині дроту. Складається з двох фрагментів. 
Кінці не збереглися. З одного краю товщина 
обідка поступово зменшується, з огляду на що 
можна припустити, що браслет мав незлютовані 

потоншені кінці. Розміри: загальна довжина 
збереженої частини – 14,7 см, товщина дроту – 
0,3-0,4 см, хорда між кінцями – 8 см. (рис. 1. 4). 
Подібні браслети належать до досить поширених 
зразків жіночих прикрас загальноруського типу, 
вживаних на території Давньоруської держави, і 
зустрічаються в пам’ятках з кінця І тис. і аж до 
XIV ст. [19, c. 93].

Пряслице з овруцького пірофілітового сланцю 
(шиферу), біконічне, з двома зрізаними основами, 
зі округленим ребром та великим циліндричним 
отвором, темно-фіолетового відтінку, шліфоване. 
Розміри: висота – 1,5 см, діаметр – 2,6 см, діаметр 
отвору – 0,9 см. (рис. 1. 5). У XI–XIII ст. овруцькі 
шиферні пряслиця були вже широко розповсюджені 
по всій Східній європі [4, с. 116]. На думку деяких 
дослідників, в особливих випадках (знаходження 
в скарбах, в похованнях чи в наборі із прикрасами 
) пряслиця були “наділені особливим сакральним 
змістом … та слугували прикрасами й оберегами” 
[14, с. 106]. Виходячи з цього, пряслице із даного 
комплексу теж можна розглядати як своєрідний 
амулет-оберег.

Намистини (12 одиниць), які входять до 
складу комплексу, різні за матеріалом, формою, 
пропорціями, кольором, структурою та характером 
виготовлення (рис. 1. 6). Можливо, вони складали 
низку, але стверджувати, чи спростовувати це, ми 
не можемо, оскільки даних про їх розміщення в 
момент знаходження немає.

За матеріалом намистини поділяються на 
скляні – 5 екз., склопастові – 2 екз., сердолікові 
– 5 екз.

Відділ круглі намистини презентують: 1) скляні 
діжкоподібної форми, дещо поперечно стиснуті, 
яскраво золочені, з циліндричним отвором, 
поперечною структурою ядра та чітко вираженим 
швом на стикові обгортання. Діаметри – від 0,9 до 
1,1 см, висота – 0,6-0,7 см, діаметр отворів – 0,3  см. 
Відмітимо, що золочені діжкоподібні намистини, 
діаметром більше 0,5 см, за новгородською 
стратиграфією, датуються серединою-кінцем 
XI-серединою XIII cт., причому час їх масового 
розповсюдження припадає на XI ст. [22, c. 172]. 
Знахідки аналогічних й подібних намистин 
неодноразово траплялися в давньоруських 
некрополях на Лівобережжі – Снітин, Кам’яне, 
Ніцаха, Полтава, Гочево, Глинськ та інші [5, с. 199]. 

2) склопастова зонна темно-жовтого кольору, 
отвір циліндричний. Діаметр – 0,9-1 см, висота – 
0,6 см, діаметр отвору – 0,3 см. 

3) склопастова тричасткова пронизка із 
намистин зонної форми темно-жовтого кольору, 
отвір циліндричний. Діаметр – 0,9 см, висота – 2,3 
см, діаметр отвору – 0,2 см.
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До відділу гранчастих відноситься 5 
сердолікових намистин, дві з яких (сардерові) 
чотиригранні, призматично-прямокутні, шліфовані, 
червоно-коричневого відтінку, канал отвору 
свердлено з двох боків. Розміри: 1). довжина – 
1,4 см, товщина – 0,6 см та 2). довжина – 1,3 см, 
товщина – 0,7 см, діаметри отворів – 0,1-0,2 см. Ще 
три намистини (корнеолові) – восьмигранні (грані 
нерівні), призматично-продовгуваті, з отвором, 
свердленим аналогічно попереднім, шліфовані, 
теракотового відтінку. Їх розміри: 1) довжина – 
1,4 см, товщина – 0,7-0,9 см; 2) довжина – 1,9 см, 
товщина – 0,7-1 см; 3) довжина – 2,0 см, товщина 
– 0,9-1,1 см. Діаметри отворів – 0,1 см. Сердолікове 
намисто належить до числа датуючих речей у 
складі давньоруських поховальних комплексів 
Середнього Подніпров’я. Подібні намистини 
виявлені у багатьох похованнях Лівобережжя, 
зокрема, у Гочевських та Глинських курганах [5, 
с. 197]. На думку фахівців, сердолікове намисто 
вважається здебільшого предметом східної торгівлі 
і надходить на Русь у X-XI ст. – призматичне, а у 
кінці XI-XIII ст. – біпірамідальне [16, с. 97].

Отже, із наведеного вище матеріалу, можна 
зробити деякі висновки. 

Усі речі, які входять до складу комплексу, 
відносяться до жіночих прикрас загальноруського 
типу, вживаних на території Давньоруської держави 
впродовж Х-ХІІІ ст. Подібність шийної гривни, 
головної прикраси комплексу, до радимицьких 
гривен ХІ-ХІІ ст. дозволяє датувати його в 
межаж ХІ-ХІІ ст. і говорити про можливість 
одночасного побутування в Посуллі сіверянсько-
радимицьких старожитностей. У зв’язку з цим 
видається слушним припущення О.В. Сухобокова 
про радимицьких колоністів у Лівобережному 
лісостепу, підтвердженням чого і може бути 
знахідка з Тарасівського городища [20, с. 65].

Таким чином, давньоруський речовий комплекс 
із Посулля, за своєю значимістю виходить далеко 
за межі полтавського регіону і безперечно, 
становить певний науковий інтерес для дослідників 
давньоруських старожитностей.
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Melnykova I.
THE STORE COMPLEX OF OLD RUSSIAN 

TIME FROM TARASIVSKE SITE OF ANCIENT 
SETTLEMENT SITUATED ON SYLA

In article the archaeological complex of 
adornings from Tarasiwske settlement of 10-13th 
centuries in Poltava region is regerded The aim 
of the advertisement is putting into scientific 
circulation the new material which deserves for 
scientist’s attention.

Рис. 1. Комплекс знахідок із Тарасівського городища X-XII ст.
с. Тарасівка Оржицького р-ну Полтавської обл.

1 – шийна гривна; 2 – привіска; 3 – фрагмент кільця; 4 – фрагмент 
браслету; 5 – пряслице; 6 – намистини.
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У статті аналізується знаний витвір 
п л а с т и ч н о г о  м и с т е ц т в а  з  С е р ед н ь о ї 
Наддніпрянщини та встановлено генетичний 
зв’язок його зображень з ілюмінацією найдавніших 
слов’янських рукописів.

Унікальний бронзовий, прикрашений 
перегородчастою емаллю невеличкий 
 хрест-енколпіон досить добре відомий 

у фаховій літературі, і здавалося б, все належне 
про нього сказано. Упродовж минулого століття 
він неодноразово привертав увагу дослідників в 
якості виключно високого зразка майстерності 
київських ремісників. На певному етапі вивчення 
закономірно виникло питання щодо його 
візантійського художнього контексту. Залучити 
його до власне виробів грецьких майстрів, одначе, 
заважають слов’янські супроводжуючі написи. 
Проте в будь-якому разі залишається враження 
східнохристиянських витоків, головним чином з 
огляду на іконографію та стиль наявних зображень, 
а також манеру їх виконання, зовсім не типову для 
подібних творів. Пошуки відповіді безперечно слід 
починати з використання існуючих праць, аби не 
випадало доводити вже давно доведене.

Історія відкриття хреста-енколпіона майже 
детективна: верхню стулку (розм. 9,9х6,5 см) 
знайдено в 1892 р. в м. Біла Церква (літописне – 
Юр’їв), нижню (розм. 10,8х6,5 см) – в 1897 р. в с. 
Мотовилівка на Київщині. Згодом річ потрапила до 
відомої київської збірки Б. І. та В. М. Ханенків [2, 
с. 39, табл. ХШ а]. Хрест-енколпіон був ретельно 
досліджений Б.О. Рибаковим, котрий звернув увагу 
як на іконографічний репертуар зображень, так і на 
особливості слов’янських написів з їх іменами [15, 
с. 386-388, рис. І06, І07]. Дещо пізніше той же автор 
висловив припущення, що на зворотньому боці 
витвору репрезентовано християнських патронів 
замовника хреста та його родини: Симеона, 
Анастасії й Олени, а виготовлено річ в 1240 р. 
[13, с. 425, рис. 209; 14, с. 290, рис. на с. 279]. Це 
захоплююче сміливістю припущення все ж не було 
прийняте як найбільш можливе. Т.I. Макарова 
навела новий опис твору порівняла його з іншими 
й нарешті локалізувала виготовлення київською 

УДК 903 Василь Пуцко 
(м. Калуга, Російська Федерація)

ПРО СИМЕОНІВ БРОНЗОВИЙ ХРЕСТ-ЕНКОЛПІОН 
З ЕМАЛЕВИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ

майстернею другої половини ХІІ ст. [6, с. 163-175; 
7, с. 90-93, 124-125]. Було також запропоновано 
датування згаданого хреста-енколпіона ХІІ-
початком ХІІІ ст. [4, с. 179-181, табл. 105; 4,  с. I82, 
табл. 105. №1, 13]. В приведених означеннях немає 
суперечності і певні розбіжності обумовлені рідше 
особистими поглядами дослідників.

За своїми загальними типологічними ознаками 
цей хрест-енколпіон помітно відрізняється від 
різних варіантів, репрезентованих у київських 
виробах, утворюючій певні серії ХІ-ХІІІ ст. 
Описуваний твір наслідує тип хреста відомий 
вже з ІV ст., як «візантійський»: його прикметами 
стають прямі широкі кінці зі «слізками», котрі 
насправді виявляються рудиментом прикрас 
великого історичного срібного хреста на Голгофі, 
поставленого Костянтином Великим і описаного 
прочанами ІV-ХV ст. Такі зображення різних 
пропорцій, часом з неначе округлим вирізом на 
кінцях, можна спостерігати у різноманітних, 
візантійських витворах. До них наближаються лише 
вельми нечисленні хрести-енколпіони візантійсько-
київської групи, з емалевими зображеннями або ж з 
орнаментальною композицією, виготовлені близько 
1200 р. [4, табл. 106-108].Тож, для київського 
художнього ремесла це виявляється радше 
виключенням, до того ж обумовленим конкретними 
поважними причинами.

Симеонів хрест (рис. 1, 1, 2) має лише єдину 
типологічну аналогію, виявлену бернським 
дослідником Й. Деером [17, с. 110-112, 168, рис. 
161 а-б]. Це візантійський хрест-енколпіон у 
ватіканському  Museo Sacro (рис. 1, 3, 4), давніше 
відомий як твір ІХ-Х ст. [19, с. 12-13, табл. ІV], 
переконливо тепер датований ХІІ ст., за усіма 
стилістичними ознаками, що не викликало 
жодних заперечень [6, с. 163-168; 7, с. 90, І25]. 
Обидва ювелірні витвори наслідують більш 
ранній спільний взірець, відтворюючи його в 
різних індивідуальних манерах, і, отже, в різних 
майстернях. Не виключено, що зазначена модель 
потрапила до Києва невдовзі після розгрому 
візантійської столиці хрестоносцями в 1204 p., 
коли могла опинитися на Заході й ватиканська річ. 
Раритетність цих хрестів є ознакою їх обмеженого 
поширення, цілком зрозумілого з огляду на 



350

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

складність техніки виконання, а також втілення 
певної іконографічної програми. Ватиканський 
хрест-енколпіон справляє враження виконаного 
двома майстрами, тоді як київський не виявляє 
подібної розбіжності манер щодо виконання двох 
стулок.

Немає підстав піддавати сумніву висновки, 
котрі зроблено було в процесі вивчення технології 
виконання: вона характерна для виробів 
візантійського кола. Ватиканський й київський 
хрести-енколпіони мають досить спільного 
щодо іконографічної схеми. В обох випадках 
на чільних стулках розташовано трьохфігурну 
деїсусну композицію, доповнену образами 
архангелів, котрі здебільшого є її ж приналежністю 
в більш поширеному варіанті, і в такому разі ці 
зображення посідають місце відповідно поруч 
із образами Богородиці та Іоана Предтечі. Якщо 
на спідній стулці ватиканського хреста крім 
деїсусної композиції образи св. Георгія/?/ й 
апостола Павла, то стулку київського відповідно 
прикрашено образами святих Симеона, Анастасії 
та Олени, а також Козьми і Дем’яна. Цей склад 
зображених осіб, засвідчений слов’янськими 
супроводжуючими написами, викликав найбільше 
зацікавлення дослідників, і вже наприкінці XIX ст. 
М. І. Петров бачив в цьому патрональний характер 
щодо замовника та його сім’ї. Б. О. Рибаков визнав 
таке пояснення не більше, як гіпотезою. Належить 
ще додати, що епіграфічні ознаки згаданих 
написів не вписуються до закономірностей, котрі 
простежуються за датованими написами 1052-1252 
рр. Чи не свідчить це про майстра з якоїсь іншої 
мистецької, якщо не лише мовної, традиції? До 
пошуків відповіді на таке питання спонукають 
й деякі інші ознаки, на котрі теж варто звернути 
увагу, хоча на перший погляд вони можуть 
здаватися радше другорядними.

До початку ХІІІ ст. в межах візантійсько-
слов’янського світу вже встигли виробитися кілька 
певних іконографічних схем в оформленні металевих 
хрестів-енколпіонів, найбільш популярною з яких 
стала з Розп’яттям й Богородицею. єдина відома 
модель, де на чільній стулці в п’яти медальйонах 
розташовано деїсусну композицію та образи 
архангелів, походить з Сентмиклошу в Угорщині 
й датується кінцем ХІІ- початком ХІІІ ст. [4, с. 
82-83, табл. 33]. Одначе в Національному музеї 
Копенгагена зберігається прикрашений емаллю 
візантійський хрест-енколпіон, правдоподібно X 
ст., де Розп’яттю на одній стулці відповідає вже 
зазначена схема з Деїсусом та образами Василія 
Великого й Іоана Златоуста [20, с.  41-42,, рис. 
46]. Така схема в цілому властива принципу 

оформлення візантійського процесійного хреста, 
принаймні з X ст. Отже йдеться про якоюсь мірою 
сталу традицію.

Деїcyсна композиція з розташованими в 
круглих медальйонах погруддями у вїзантійському 
мистецтві була звичайним явищем, що, зокрема, 
доводить мозаїка Софійського собору в Києві [5, 
с. 91-93, табл. 22]. Популярність Деісуса помітно 
зростає після перемоги над іконоборцями. З тієї ж 
причини митці часто вдаються до використання 
форми круглого медальйону, нагадуючої 
запозичений давньохристиянською іконографією 
римський тип imago Clipeata. Це вказувало на 
відновлене вшанування ікон. Тому не дивно, що 
подібні відтворення розташовано на сторінках 
грецького рукопису ІХ ст., виконаному в Італії [18, 
с. 21-24, рис. 19, 20]. Можна також зрозуміти, чому 
ці східнохристиянські моделі хутко потрапляють 
до щойно християнизованої Болгарії й набувають 
відтворення в керамічних витворах [16, рис. 5, 22; 
12,  с. І38-І50].

Погруддя, що прикрашають Симеонів хрест-
енколпіон, за своєю типологією, і навіть манерою 
виконання, нагадують давньослов’янську книжкову 
ілюмінацію, передусім оформлення глаголицького 
Асеманієва євангелія, виконаного в Х-ХІ ст., але за 
більш раннім взірцем [1; 3; 8, с. 38-57]. Серед його 
численних ініціалів найбільше привертають увагу 
«портретні», з іконними зображеннями (рис. 2). Вони 
виявляють з огляду на іконографію й стиль спільні 
тенденції зі сформованою під міцним впливом 
книжкового мистецтва преславською керамічною 
іконою кінця IX- перших десятиліть X ст. [16; 
10, с. 77-87]. Характерні прийоми відчуваються 
й в фрагментарно збережених зображеннях, що 
первісно входили до певного ансамблю (рис. 3). 
При наявності такого генетичного зв’язку стає 
дещо зрозумілим, чому емалеві зображення на 
київському хресті-енколпіоні виказують так мало 
подібного до мистецтва початку ХІІІ ст. Це неважко 
перевірити хоча б при порівнянні зображень Кузьми 
і Дем’яна [11, с. 172-174; 9, с. 130-135]. Стосовно 
ватиканського хреста-енколпіона зображення на 
київському видаються таки більш «книжковими» 
за своїм загальний характером. І порівнювати їх з 
фрескою здається просто недоцільним.

Зображення на Симеоновому хресті-енколпіоні 
досить стилізовані, що можна вважати звичайним 
явищем для такої мистецької техніки, потребуючої 
належної уніфікації. Але вона дещо заважає у 
розпізнанні конкретних іконографічних образів. 
Зокрема виникає питання стосовно особи св. 
Симеона, зображеного в центральному медальйоні 
(рис. 1, 2), адже відомо кілька з таким ім’ям, в 
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тому разі апостол (він же єпископ єрусалимський), 
Богоприїмець, Старий (сирійський ігумен), 
епископ Селевкійський, мученик персидський, 
Антиохійський, Дивногорець та Киликійський 
стовпники. Становище виявляється безнадійним.

Поряд з тим виникає ще одне, до того ж зовсім 
не риторичне питання: до якого часу й культурного 
осередку належить формування іконографічної 
схеми цього хреста-енколпіона? Щодо стулки 
з де ісусною композицією це зрозуміло, бо 
існує аналогія на ватиканському хресті, і, отже, 
схема існувала у Візантії, до того ж, як дозволяє 
припускати копенгагенський хрест-енколпіон, ще 
від X ст. Варіант тієї ж схеми з вибраними святими 
можна було б майже беззастережно вважати 
київським, якби не підозра, що він міг виникнути 
ще в Болгарії за царювання Симеона (893-927). 
Болгарське мистецтво, того часу досягло великого 
розквіту. Про це свідчать зокрема вишукані 
ювелірні вироби. Сказане, однак, не виключає, 
виготовлення знаного хреста-енколпіона в Києві 
близько 1200 р. за давнішим взірцем. Тим більш, що 
орієнтація на ранні моделі на той час стає модою, 
поширеною не лише на саму Візантію, але також на 
Венецію і навіть Володимиро-Суздальську землю.

Пошуки історико-культурного контексту 
могли виявитися марними, якби залишилося поза 
увагою оформлення болгарської книги «золотого 
віку» її історії. Про нього добре пам’ятали також 
в Київській Русі, хоча часом приписували до його 
культурної спадщини вияви, що сталися пізніше й 
за зовсім інших історичних умов.
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tion of its images with examples of the most ancient 
slavic manuscripts is established.
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Рис. 1. Симеонів хрест-енколпіон (1-2); хрест-енколпіон в Museo Sacro, 
Ватикан (3-4).
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Рис. 2. Ініціали Асеманієва євангелія.
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Рис. 3. Свт. Петро Александрійський і Іоан Златоуст. Фрагмент 
преславської керамічної ікони.
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Стаття присвячена публікації виявлених під 
час археологічних розкопок 2002 р. графіті на 
фрагментах плінфи та фрескового тиньку, які 
датуються другим десятиліттям ХІ ст.

У 1995 р. під час спостережень за земляними 
роботами господарчого призначення на 13 
м південніше південно-західної вежі Софії 

Київської була виявлена прямокутна стародавня 
промоїна з перевідкладеним культурним шаром, 
який містив матеріали початку ХІ ст. (фрагменти 
голосників, фрескового тиньку) та XVII-XVIII 
ст. (фрагменти кераміки, цегли, кахлів, скляного 
посуду). У 2002 р. на ймовірному продовженні 
промоїни або “охвіст” невеликого яру було 
закладено два шурфи, комплекс знахідок яких за 
номенклатурою не відрізнявся від попереднього 
матеріалу [12; 13; 17]. Стратиграфія розкопу 
дозволила встановити, що промоїна була частково 
вирівняна шаром з будівельних залишків, 
утворених в результаті часткової руйнації храму, в 
ХІ ст. незабаром після завершення зведення Софії 
Київської [14, с. 155-157; 17, с. 30-32; 18, с. 340-341]. 
Ретельне вивчення фрагментів фрескового тиньку, 
насамперед, уламку зі збереженим малюнком рук 
невеликих пропорцій в одязі з вузькими рукавами, 
вказало, що матеріал походить, здебільшого, з веж 
собору, де нині, особливо у південно-західній, 
добре помітні сліди ремонтних робіт початку ХІ 
ст.: на її склепінні на фреску нанесено ще один 
шар тиньку, по якому виконано розпис, ідентичний 
основному [17, с. 29, 31, мал. 4; 18, с. 340-341]. 
Часткове руйнування веж пов’язується зі згаданою 
Тітмаром Мерзебурзьким пожежею 1017 р. 
у Софійському монастирі [22, с. 1; 24, с. 177; 
щоправда в останньому виданні фразу “in sancte 
monasterio Sophiae” перекладено як “у храмі св. 
Софії”, а не “у святому монастирі Софії”; про 
коректний переклад цього пасажу Тітмара див.: 
[18, с. 303-309]. Під цим роком літопис також 
згадує пожежу: “ßðîñëàâú èäå â Êèåâú è 
ïîãîðh öåðêâè” [1, с. 182]. До речі, на виявлених 

УДК 930.271(477) В’ячеслав Корнієнко
(м. Київ)

ГРАФІТІ НА УЛАМКАХ ФРЕСКОВОГО ТИНЬКУ З РОЗКОПОК 
2002 РОКУ НА ПОДВІР’Ї СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ∗ 

залишках будівельного сміття також помітні сліди 
вогню [17, с. 32; 18, с. 340-341]. Зважаючи на 
свідчення Еймундової саги, пожежу 1017 р. слід 
пов’язувати з битвою між Ярославом та печенігами: 
вірогідно, вежі Святої Софії відігравали роль 
оборонних споруд [18, с. 341]. Враховуючи той 
факт, що на сьогоднішній день маємо достатньо 
доказів для підтвердження концепції Н. Нікітенко 
щодо заснування храму Володимиром у 1011 р. 
та завершення робіт за Ярослава у 1018 р. [14, 
с. 23-31; 15; 16; 17; 18, с. 281-341; 19, с. 11-29], 
саме останній, 1018 рік, має бути визнаний часом 
археологізації будівельних залишків, серед яких, 
з-поміж інших, виділяються чотири фрагменти 
тиньку з графіті та уламок плінфи з нанесеним ще 
до випалу візерунком, публікації яких і присвячена 
дана стаття [12, с. 155-156].

Вивчення графіті на фрагментах тиньку 
відбувається за наступною методикою: кожен 
уламок фотографується при бічному освітленні, 
по роздрукованій фотографії при натурному 
дослідженні виконується прорисовка, наведені 
тушшю контури прорізів переносяться на чистий 
аркуш паперу. Під час публікації фотографія та 
негатив прорисовки подаються спільно з текстом 
опису графіті. Кожен окремий фрагмент одержує 
відповідний порядковий номер.

№ 461 (рис. 1). На невеликому уламку плінфи 
товщиною 3,5 см простежується фрагмент малюнку, 
що має вигляд трьох прокреслених подвійними 
рисками листоподібних овалів. Форма прорізів 
вказує, що візерунок було нанесено на сиру глину. 
На думку М. Нікітенка, позаяк малюнок подібний 
до трилистника, а відтак, якщо вважати за головне 
трьохчасне завершення на горизонтальній основі, 
його можна співвіднести лише з зображенням 
тризуба. Оскільки княжим знакам Ярослава 
притаманні кутастість та геометричність рисунка, 
а Володимира – овальність ліній та стрілоподібне 
завершення центрального листа, найвірогідніше 
припустити, що на плінфі прокреслений один з 
варіантів Володимирового тризуба [12, с. 156]. 

 *Автор висловлює вдячність старшому науковому співробітнику відділу науково-історичних 
досліджень Національного заповідника „Софія Київська” М.М. Нікітенку за наданий до вивчення та 
публікації матеріал.
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На нашу думку, більш вірогідним буде все ж таки 
розглядати малюнок як один з різновидів так званих 
восьмикінечних “магічних знаків” (графіті № 82 
та № 83) Апостольського приділа Софії Київської 
[2, с. 112-113, табл. LXXIII, 2; LXXIV, 1]. Оскільки 
малюнок виконано на поверхні плінфи ще до її 
обпалу, його можна впевнено датувати першим-
другим десятиліттям ХІ ст.

№ 462 (рис. 2). На фрагменті тиньку з зеленим 
пігментом читаються п’ять літер Ì, Ö, À, Þ, Í. 
Глибина прорізів збільшується до кінця рядка. 
Збережена частина тексту реконструюється 
наступним чином:

Ì(hñ#)öà þí[è#]…
Місяця червня…
Перед нами початок традиційної формули 

пам’ятного напису “Ìhñ#ö# … âú … ähíü 
ïðåñòàâèñ# ðàáú Áîæèè … ”, доволі поширена в 
давньоруській епіграфіці. 

№ 463а (рис. 3) та № 463б (рис. 4). На уламку 
тиньку з зеленим пігментом збереглися залишки 
запису, прокресленого доволі впевненою рукою. У 
верхньому рядку чітко простежуємо сім літер È, Ï, 
Î, Ì, Î, Z, È, причому над першою прокреслене 
горизонтальне титло з Х-подібним перехрестям, у 
нижньому – Î, Å, Ì, Ó, È, Æ. Складовою цього 
ж тексту є фрагмент на уламку тиньку з зеленим 
пігментом зі збереженими літерами Å, Ï, À. 
На це вказує ідентичність у способі виконання 
літер: так, щогли прорізувались знизу вгору, 
горизонтальні – зліва направо. З розбивкою на 
слова та відновленням втрачених фрагментів 
наявний текст може бути представлений наступним 
чином:

[Ã](îñïîä)è ïîìîzè … [ñâ]îåìó èæ[å]  …
åïà…

Господи, допоможи … своєму, котрий …
Перед нами фрагментарно збережена усталена 

молитовна формула “Ãîñïîäè ïîìîzè ðàáq 
ñâîåìq …”, також доволі широко представлена 
у давньоруській епіграфіці. Літери åïà вірогідно 
розглядати як середню частину імені Ñòåïàíú, 
що мало стояти, відповідно до тексту, у 
давальному відмінку. Якщо ж припустити, що 
між реконструйованими словами èæå та Ñòåïàíó 
не було інших, весь текст молитви може бути 
прочитаний як “Господи, поможи рабу своєму, 
тому, який є Степаном”. В свою чергу це дозволяє 
припустити замовний характер запису.

№ 483 (рис. 5). На доволі великому уламку 
тиньку з зеленим пігментом збереглось чотири 
графіті.

№ 483 (а ) .  У верхній частині  уламка 
простежуються три невеликі літери: Ï, Î та, на 
деякій відстані, È.

Дещо нижче прокреслене інше графіті, № 
483(б), яке містить одинадцять літер: Å, Î, Ð, Ã, 
È, та, дещо нижче, Ë, À, Ñ, Ê, È, Ä. Той факт, 
що останні шість опущені нижче перших п’яти, 
обумовлений наявністю попереднього графіті № 
483(а). Прорізи літер мають різне заглиблення, 
шість останніх виконані більш схематично, тут ми 
не бачимо закруглених ліній. Це складає враження, 
що на тиньку прокреслені два написи, а не один. 
Однак форма прорізів примушує розглядати всі 
одинадцять збережених літер як один напис, текст 
якого, з розбивкою на слова та відновленням 
втрачених фрагментів, виглядає наступним чином: 

[Ã]åîðãè(è) Ëàñêèä(ú).
Георгій Ласкід.
Доволі поширеною формулою пам’ятних 

написів в епіграфіці є та, що передбачає вживання 
дієслова ïúñàëú та імені автора. С. Висоцький 
відносив такі графіті до “записів автографічного 
характеру” [2, с. 55], однак інші дослідники 
середньовічної епіграфіки, зокрема, А. Мединцева 
[11, с. 194], вважають за можливе інтерпретувати 
принаймні частину таких формул як молитовні 
написи. На нашу думку, тлумачення формули “писав 
такий-то” як залишений від нудьги під час служби 
автограф є абсолютно безпідставним, оскільки воно 
вступає у протиріччя як з релігійним світоглядом 
середньовічної людини, так і з мотиваційними 
чинниками, що спонукали її видряпувати записи 
на стінах храму. Такі графіті мають розглядатись з 
позицій підкреслення факту перебування автора у 
храмі, своєрідне підтвердження своєї присутності з 
метою отримання надії на звершення висловлених 
молитовних сподівань. В нашому випадку дієслово 
пропущене, що також неодноразово зустрічається 
в давньоруській епіграфіці.

Графіті є підписом автора, в якому перше 
слово є ім’ям, а друге – прізвиськом, утвореним 
від грецького дієслова l£skw ‘співати, сповіщати, 
голосно проголошувати, кричати’ ∗. Серед 
графіті Софії Київської В. Янін виділяє утворені 
від грецької основи прізвиська Аніма та Астат, 
прочитані ним в графіті №146 [27, с. 28]. Проте 
інші дослідники ставлять під сумнів можливість 
такого тлумачення напису [8, с. 272-273; 25, с. 37-
38], тому питання правильності прочитання графіті 
№ 146 лишається відкритим. Як вважає А. Залізняк 
[8, с. 272], утворені від грецької основи прізвиська 
були малозрозумілими для оточуючих, а тому їх 

∗∗ Автор висловлює вдячність аспірантці Національного університету „Києво-Могилянська академія” 
Ю.О. Мінець за надану інформацію.
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застосування не мало сенсу. З цим твердженням 
ми не можемо погодитись: Софійський собор був 
митрополичою резиденцією, митрополити мали, 
за невеликим винятком, грецьке походження, як і 
значна частина кліру; крім того, греки перебували 
в оточенні князя, а також серед купців. Тож грецька 
мова не була такою вже диковиною в середовищі 
Софії Київської, що засвідчили писані грецькою 
мовою графіті, які нещодавно почали вводитись 
в науковий обіг [4; 5; 6]. Враховуючи “звуковий” 
характер прізвища, можемо припустити, що Георгій 
був співаком у соборному хорі.

Середню частину фрагмента тиньку займає 
великий чотирирядковий напис № 483(в), 
виконаний, найвірогідніше, голкою. Як і у випадках 
з графіті № 483(б) та № 462, глибина прорізів літер 
поступово зростає. Збережений текст виглядає 
наступним чином:

З розбивкою на слова та відновленням 
втрачених фрагментів:

... [ã]ðåøúíîìq è ïîìè[ëqè]...

...ìú èäåæå ïî÷èâà@ â...

...è Ã(îñïîäè) Åëîè è Ñ(â#)òà# Â(ëà)
ä(û)÷(èö)[à]...

...[ãðåø]úíèêà.

...грішному і помилуй...

...коли спочиваю у...

... Господь Боже мій і Свята Владичиця...

...грішника.
Як можемо зробити висновок з давального 

відмінку першого збереженого слова (прикметника 
ãðåøúíîìq), напис є розширеним варіантом 
традиційної молитовної формули “Ãîñïîäè ïîìîzè 
ðàáq ñâîåìq …”

№ 483(г): у нижньому куті уламка тиньку 
простежуються дві поставлені під горизонтальне 
титло літери ÃÈ – скорочена форма написання слова 
Ã(îñïîä)è ‘Господи’, що є початком традиційної 
молитовної формули.

Вище ми зазначали, що верхньою межею 
археологізації означених уламків є 1018 р., відтак 
і датувати графіті слід другим десятиліттям ХІ 
ст. Однак визначені в ході вивчення стратиграфії 
хронологічні рамки можливої появи написів 
мають бути обов’язково перевірені на підставі 
даних палеографії їхніх складових. Під час 

досліджень софійської епіграфіки для датування 
кириличних написів нами застосовуються таблиці 
форм написання літер, складені: Б. Рибаковим на 
основі вивчення датованих епіграфічних пам’яток 
XI-XIV ст. [20], А. Залізняком за результатами 
дослідження корпусу датованих за стратиграфією 
новгородських берестяних грамот ХІ-XV ст. 
[7], Л. Черепніним на підставі даних писемних 
пам’яток ХІ-ХІХ ст. [26]; також залучаються 
виконані Я. Запаском описи рукописних книг ХІ-
XVII ст., де автор наводить фотографії сторінок 
рукописів [9], форми написання літер в легендах 
на монетах початку ХІ ст. Володимира, Святополка 
та Ярослава [23]; звичайно ж, ми спираємось 
і на власні спостереження над особливостями 
палеографії софійських датованих графіті. Назви 
палеографічних ознак складових літер ми наводимо 
відповідно до термінології А. Залізняка [7]. 
Палеографічний аналіз графіті на фрагментах 
фрескового тиньку дозволив встановити, 
що форми написання літер не суперечать їх 
віднесенню до першої чверті ХІ ст., хоча, звісно, 
за суто палеографічними ознаками записи могли 
б датуватись більш широким хронологічним 
діапазоном. Щоправда, нахилена перекладина 
літери è  графіті № 483(а) у новгородських 
берестяних грамотах зустрічається з початку ХІІ 
ст. [7, с. 170-171]. Однак варто зауважити, що в 
деяких випадках палеографічні характеристики 
окремих літер на матеріалах новгородських 
берестяних грамот значно омолоджуються, 
підтвердження чому ми неодноразово зустрічали в 
графіті Софії Київської. Зокрема, у найдавнішому 
датованому кириличному написі № 1684 головного 
вівтаря собору літера ê має ІС-подібну форму 
[10], яка в новгородських берестяних грамотах 
з’являється з першої чверті ХІІ ст. [7, с. 172-173]. 
Така сама ситуація спостерігається в написі на 
пірофілітовому біконічному пряслиці, виявленому 
в 1996 р. у Вишгороді [21]: за стратиграфією 
верхньою хронологічною межею археологізації 
пряслиця є остання чверть ХІ ст., однак для літер 
# (без перекладини) та ú (петля з двома заломами) 
нижньою хронологічною межею палеографічних 
ознак є, відповідно, друга чверть ХІІ ст. та друга 
чверть ХІІІ ст. [7, с. 204-205, 216-217; 21, с. 35, 38]. 
Отже, як бачимо, таку палеографічну ознаку як 
форма літери è з нахиленою перекладиною цілком 
припустимо віднести до другого десятиліття ХІ 
ст. Вочевидь, ми маємо ранню форму подібного 
її написання.

Таким чином, виявлені на подвір’ї Софії 
Київської уламки фрескового тиньку зберегли 
написи, які на сьогоднішній день є одними з 
найдавніших кириличних текстів, що датуються 
другим десятиліттям ХІ ст.



358

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Бугославский С.А. Текстология Древней 

Руси // Повесть временных лет. – М., 2006. – Т.1.
2. Высоцкий С.А. Древнерусские надписи 

Софии Киевской ХІ-XIV вв. – К., 1966. – Вып. І.
3. Высоцкий С.А. Киевские граффити ХІ-XVII 

вв. – К., 1985.
4. Евдокимова А.А. Греческие граффити 

Софии Киевской (Предварительная публикация) 
// Восточная Европа в древности и средневековье. 
Во сприятие,  моделирование и описание 
пространства в античной и средневековой 
литературе. – М., 2006.

5. Евдокимова А.А. Греческие граффити Софии 
Киевской (публикация) // Orientalia et Classica: 
Труды Института восточных культур и античности. 
Выпуск ХІХ. Аспекты компаративистики ІІІ. – М., 
2008.

6. Евдокимова А.А. Языковые особенности 
греческих граффити Софии Киевской. Автореф… 
канд. филологических наук. – СПб., 2008.

7. Зализняк А.А. Палеография берестяных 
грамот и их внестратиграфическое датирование // 
Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на 
бересте (из раскопок 1990 – 1996 гг.). Палеография 
берестяных грамот и их внестратиграфическое 
датирование. – М., 2000.

8. Зализняк А.А. К изучению древнерусских 
надписей // Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. 
Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 
1997-2000 годов). – М., 2004.

9. Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва 
// Українська рукописна книга. – Львів, 1995.

10. Корнієнко В.В. Найдавніше датоване 
кириличне графіті Софії Київської: нова знахідка 
// Пам’ятки Національного заповідника “Софія 
Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали 
ІV міжнародної наукової конференції “Софійські 
читання”. Київ, 25-26 жовтня 2007 р. – К., 2009.

11. Медынцева А.А. Древнерусские надписи 
новгородского Софийского собора XI-XIV века. 
– М., 1978.

12. Нікітенко М.М. Археологічні дослідження 
на подвір’ї Софії Київської у 2002 році // Проблеми 
та досвід вивчення, захисту, збереження і 
використання архітектурної спадщини. Матеріали 
Перших науково-практичних Софійських читань 
(Київ, 27-28 листопада 2002 р.). – К., 2003.

13. Нікітенко М.М. Розкопки на подвір’ї 
Софійського собору в 2003 р. // Сакральні 
споруди у житті суспільства: історія і сьогодення. 
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної 
конференції “Софійські читання” (Київ, 27-28 
листопада 2003 р.). – К. 2004.

14. Нікітенко Н.М. Свята Софія Київська: 
історія в мистецтві. – К., 2003.

15. Нікітенко Н., Корнієнко В. Найдавніші 
графіті Софії Київської та її датування // 
Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки 
і культури. – К., 2008. – Вип. 7.

16. Нікітенко Н. М., Корнієнко В.В. Найдавніші 
графіті Софії Київської та датування собору // 
Пам’ятки Національного заповідника “Софія 
Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали 
ІV міжнародної наукової конференції “Софійські 
читання”. Київ, 25-26 жовтня 2007 р. – К., 2009.

17. Нікітенко Н.М., Нікітенко М.М. Час 
виникнення Софії Київської: дані джерел у світлі 
нових досліджень // Архітектурна спадщина 
України. Питання історіографії та джерелознавства 
української архітектури. – К., 1996. – Вип. 3, Ч. 1.

18.Никитенко Н.Н. Русь и Византия в 
монументальном комплексе Софии Киевской. 
Историческая проблематика. – К., 2004.

19. Никитенко Н. Святая София Киевская. – 
К., 2008.

20. Рыбаков Б.А. Русские датированные 
надписи XI-XIV веков. – М., 1964.

21. Орлов Р.А., Козюба В.К. Нова знахідка 
пряслиця з графіті з Вишгорода // Археологія. – 
2008. – № 3.

22. Сборник материалов для исторической 
топографии Киева и его окрестностей. Отдел II. 
Известия очевидцев, современных и иностранных 
писателей. – К., 1874.

23. Сотникова М. П., Спасский И. Г. Тысячелетие 
древнейших монет России: Сводный каталог 
русских монет X-XI веков. – Л., 1983.

24. Титмар Мерзебурзкий. Хроника. В 8 кн. – 
М., 2005.

25. Турилов А.А. Заметки о киевских граффити 
// Лингвистическое источниковедение и история 
русского языка. – М., 2000.

26. Черепнин Л.В. Русская палеография. – М., 
1956.

27. Янин В.Л. Эпиграфические заметки // 
Вопросы языкознания. – 1992. – № 2.

Korniyenko V. 
GRAFFITI ON THE FRAGMENTS OF PLAS-

TER FROM EXCAVATIONS OF 2002 ON THE 
GROUNDS OF ST. SOPHIA CATHEDRAL OF KYIV

An article is dedicated to the publication of 
graffiti that were discovered during archeological 
excavations of 2002 on the fragments of plinth and 
plaster and are dated by second decode of  XI century.
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Рис. 1. Фрагмент плінфи з малюнком (№ 461) з розкопок 2002 р. на 
подвір’ї Софії Київської. Перші десятиліття ХІ ст.

Рис. 2. Уламок тиньку з початком формули поминального запису (№ 
462) з розкопок 2002 р. на подвір’ї Софії Київської. Друге десятиліття 

ХІ ст.
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Рис. 3. Фрагмент тиньку з дворядковим молитовним записом (№ 463а) з 
розкопок 2002 р. на подвір’ї Софії Київської. Друге десятиліття ХІ ст.

Рис. 4. Уламок тиньку зі збереженою середньою частиною імені (№ 
463б) з розкопок 2002 р. на подвір’ї Софії Київської. Друге десятиліття 

ХІ ст.
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Рис. 5. Фрагмент фрескового тиньку з чотирма графіті (№ 483) з 
розкопок 2002 р. на подвір’ї Софії Київської. Друге десятиліття ХІ ст.
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У статті аналізуються матеріали козацької 
доби з розкопок селітроварницьких комплексів 
в межах Більського городища на Полтавщині, 
датовані серединою – третьою чвертю ХVІІ ст. 
Опис решток досліджених об’єктів доповнений 
варіантами реконструкцій деяких з них, 
характеристикою знахідок та даними історичних 
джерел про розвиток селітроварницького промислу 
на території Більського городища та в його окрузі.

Восени 2008 р.  за науково-рятівних 
досліджень ділянки поселення скіфського 
часу в ур. Поле 2-ї бригади [18, с. 26-27; 

19, с. 36; 23, с. 3, № 13-14; 36, с. 195], на території 
Великого укріплення Більського городища, 
неподалік с. Більськ Котелевського району 
Полтавської обл. [35], виявлені кілька об’єктів 
козацької епохи. 

Планіграфічна ситуація для часу використання 
ділянки колишнього поселення за козацької 
епохи визначалася самою наявністю культурних 
нашарувань давнього селища раннього залізного 
віку на схилі плато, тобто, збагачених органікою 
гомогенних чорноземних відкладень, що містили 
селітру. Найбільш захищений від вітрів вибалок 
над схилом та уступ другої тераси були обрані 
для влаштування польового сезонного стану 
селітроварів, призначеного для промислу. Тут 
розміщувалося невелике тимчасове житло і кілька 
промислових печей та ям, необхідних для такої 
діяльності. Розробка чорноземних нашарувань 
надсхилля велася впродовж кількох років, а після 
їх переробки чи за якихось інших причин, була 
припинена. Нижче наводимо опис досліджених 
господарських і тимчасового житлового об’єктів.

Об’єкт 2 (варниця) досліджений у надсхиллі 
перед уступом другої тераси, з рівня залягання 
передматерика. Мав прямокутний заглиблений 
котлован, зі скругленими кутами. Його розміри: 
довжина – 2,80 м, ширина – 1,90 м (площа – 5,2 
кв. м). Глибина похило вирівняного дна з нахилом 
у західний бік – близько 0,30-0,50 м від рівня 
сучасної денної поверхні. Зорієнтований кутами 
за сторонами світу (рис. 1:1). 

В його північній частині збереглися рештки 
підковоподібного останця глинобитної печі, 
розміром 1,2х1,3 м, з товщиною стінок 0,10-0,12 

м. Розміри череня – 0,96х1,20 м, товщина – 0,06 
м. Піч споруджена на передматериковому дні 
без підсипки. З південно-західного боку печі 
розташовувалося її устя, шириною понад 0,50 м. 

Заповнення містило обвалені оранкою частини 
стінок, що реконструювалися на висоту не 
більше 0,35 м, вуглини, попіл, невеликий уламок 
перепаленого гончарного світлоглиняного горщика, 
ліпні черепки від горщиків скіфського часу. За 
залишками розвалу помітно, що піч не мала 
склепіння, а була відкритою зверху. На площину 
її стінок встановлювався казан для виварювання 
селітри.

З південно-західного боку від устя була 
розташована порівняно глибока стовпова ямка 
круглої форми, діаметром 0,45 м по дну котловану 
і 0,56 м в материковій основі, глибиною 0,95 м від 
сучасної денної поверхні. Ямка була заповненою 
щільним затічним чорноземом, містила кілька 
вуглин та уламків кераміки скіфського часу. Вона 
призначалася для встановлення опори навісу над 
топкою.

Заповнення основи заглибини перед устям 
печі було попелястим, щільним, дуже втоптаним, з 
вуглинами. В цілому ж вміст котловану відзначався 
яскраво-чорним, намитим дощами чорноземом, 
де також містилися вуглини, по краях останця 
печі – окремі шматки печини та фрагменти ліпної 
кераміки скіфської епохи.

Під південно-східним кутом котловану 
знаходилася господарська яма 2 пізньоскіфського 
часу, чий вміст, з-за розміщення над нею виробничої 
споруди, просів на 10-12 см і був забитий сумішшю 
чорнозему із суглинком, добре втоптаним і 
втрамбованим промисловиками.

Біля печі та в заповненні знайдені кілька 
уламків стінок гончарного світлоглиняного 
горщика другої половини XVII ст. та фрагменти 
ліпних горщиків скіфського часу.

Отже, об’єкт виявився рештками виробничої 
відкритої будівлі козацької епохи. Вірогідно, що 
досліджена піч мала незначний навіс, встановлений 
на стовпі. 

Об’єкт 4 (варниця) виявлений над уступом 
другої тераси з рівня залягання похованого ґрунту. 
Мав прямокутну, ближче до трапецієподібної, 
форму заглибленого котловану, із трохи скругленими 
кутами. 

УДК 94/903.23 «17» Олександр Супруненко, В’ячеслав Шерстюк
                                                                   (м.Полтава)

ПОЛЬОВИЙ СТАН СЕЛІТРОВАРІВ НА БІЛЬСЬКОМУ ГОРОДИЩІ
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Розміри – 2,38х1,50 м (площа – 3,5 кв. м). 
Глибина вирівняного дна – близько 0,9 м від рівня 
стародавньої денної поверхні. Зорієнтований 
кутами майже за сторонами світу (рис. 1:2). 

З південно-східного зовнішнього боку, вздовж 
коротшої стінки котловану, збереглися залишки 
уступа напівовальної в плані сходинки, впущеної 
до передматерика на глибину 0,70 м. Її розміри – 
0,35х1,00 м. У південно-східному кутку – уступ 
другої підтрикутної в плані, – на глибині 1,4 м. 

Стратиграфічно вдалося встановити два етапи 
у використанні цієї будівлі. Вся нижня частина 
заповнення котловану, з рівня 0,95 м, складалася 
з щільного, маслянистого чорного чорнозему, 
збагаченого включеннями селітри, містила 
прошарки вологого ґрунту, залитого водою. Вище 
це заповнення перекривав шар щільного чорнозему, 
перемішаний з вуглинами, битим гончарним 
посудом, кістками тварин, товщиною 0,2 м. 
Злежаний і втрамбований прошарок кухонного 
сміття на рівні залягання передматерика був 
основою зведення печі – дном виробничої споруди. 

У його центрі збереглися рештки розвалу 
овального підковоподібного останця від основи 
глинобитної печі, розміром 0,95х1,20 м. Товщина 
її стінок – 0,10-0,18 м, висоту – не більше 0,15 м. 
Розміри череню – 0,80х1,00 м, рівень його поверхні 
– 0,70 м, товщина – 0,04-0,05 м. Піч споруджена на 
чорноземному дні, з глибини 0,80 м без підсипки. 
З північно-західного боку розташовувалося її 
устя, шириною 0,60 м. З боку устя знаходилося 
скупчення глини і попелу. Поверхня дна була 
встелена вуглинами, попелом, притоптаними 
битими черепками від гончарного посуду.

Заповнення печі містило уламки обвалених 
стінок, що реконструювалися на висоту не більше 
0,3 м, вуглини, попіл, кілька черепків гончарних 
світлоглиняних горщиків і покришок, а також 
уламки ліпних горщиків пізньоскіфської епохи. За 
залишками розвалу встановлено, що піч не мала 
склепіння, а була відкритою зверху, на площину 
її стінок встановлювався казан для виварювання 
селітри.

З північно-західного та північно-східного 
боків котловану знаходилися дві невеликі стовпові 
ямки, діаметром 0,18-0,22 м і глибиною від рівня 
виявлення 0,05-0,20 м. Вздовж довших стінок 
посередині містилися ще дві ямки такого ж 
діаметру і глибини. Їх верхні частини виявилися 
на третину, а то й вдвічі ширшими внаслідок 
повторного встановлення стовпів. Стовпові ямки 
засвідчували спорудження легкого навісу над 
устям печі і північною частиною казана. Вірогідно, 
стовпи для навісу встановлювалися впродовж двох 
сезонів.

Заповнення верхньої частини заглибини для 
печі було сіро-чорноземним попелястим, доволі 

щільним, з вуглинами, у передденні – з фрагментами 
гончарної пізньосередньовічної і ліпної кераміки 
скіфського часу. Складалося враження про 
виможування череп’ям дна заглибини, залитого 
дощем.

Оточуюча ділянка навколо об’єкту 4 була 
вкрита скупченням попелу, вуглин, рештками 
розкришеної печини та випаленого ґрунту, що 
мали в плані вигляд овалу, розміром 3,90х4,60 м, 
зорієнтованого за довгою віссю у меридіональному 
напрямку. Товщина цього прошарку над похованим 
ґрунтом становила 2-3 см. Ця «пляма» позначала 
межі робочого майданчика поряд із піччю. 

Із заповнення котловану і печі походив 
досить виразний набір гончарної кераміки доби 
Гетьманщини, який як стратиграфічно, так і за 
характером декорування та оформлення верхніх 
частин вінець, належить до двох, розподілених 
певним часовим проміжком, комплексів.

Виявлений посуд належить до чотирьох груп за 
ужитковими рисами – горщики, миска, покришки, 
глек. Усі вони світлоглиняні, уламки димлених 
форм відсутні, що є нехарактерним для керамічних 
комплексів цього часу, зокрема, на Полтавщині. 

Горщики (17 виділених форм) можна 
розподілити на дві групи. Перша з них (10 форм) 
– це округлопрофільовані, з плавно відігнутими 
назовні вінцями, без закраїни зсередини на 
рівні шийки. Ручки таких горщиків нетовсті, 
та, зазвичай, мають по верху невелике рельєфне 
прогладжене заглиблення (рис. 2:А). Переважна 
частина уламків кераміки цієї групи тяжіла до 
нижнього стратиграфічного горизонту заповнення 
ями, що свідчить про їх відносно більш ранню 
хронологічну позицію.

Орнамент на всіх горщиках зовні двотипний – 
рельєфний та розписний. 

Усі форми мають різні за глибиною та місцем 
розташування рельєфні врізні горизонтальні 
пояски: поодинокі або парні під зрізом, на шийці чи 
дещо нижче неї. Один із фрагментів прикрашений 
цілими рядами таких поясків на вінці і тулубі; два 
уламки вінець мають під зрізом ззовні прогладжені 
горизонтальні округлі валики; на одному з вінець 
є неглибока прокреслена хвиля. 

Рельєфний орнамент на вказаних формах 
супроводжується розписом ангобами. Сюжети, 
нанесені на посуді фарбами червоних та коричневих 
відтінків, доволі бідні: просте поєднання кількох 
горизонтальних пасків, рідше – пасків з хвилями, 
в одному випадку – ліній із комами. Ще одна 
передвінцева частина горщика має на поверхні 
затьоки поливи. 

Друга  група  горщиків  представлена 
щонайменше 7-ми формами (рис.  2:Б)  і 
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стратиграфічно посідає дещо пізнішу хронологічну 
позицію. Крім даних стратиграфії, на більш 
пізніший час побутування таких форм вказують 
морфологічні та орнаментальні особливості 
цієї кераміки. Так, горщики цього типу мають 
високі відігнуті назовні вінця, з наміченою або 
місцями легко вираженою закраїною зсередини, 
на рівні шийки. Остання особливо виражено стає 
обов’язковим елементом типоутворюючих форм з 
кінця ХVІІ ст. [2 с.70]. Ручки горщиків цього типу 
тонкі, мають невеликі рельєфні заглибини. 

Орнамент на посуді також двоскладовий – 
рельєфний і розписний. Обов’язковим атрибутом 
орнаментики цього типу є наявність паличкових 
вдавлень вліво на зовнішньому боці легко 
потовщеного зрізу. На одному з горщиків подібний 
фриз нанесений штампом-коліщатком. Крім того, 
на деяких уламках ще зберігаються ремінісценції 
валикового орнаменту, у вигляді маленької 
виступаючої борозенки на шийці зовні, а також 
рельєфні врізні горизонтальні пояски під зрізом, 
більш характерні для першої з виділених груп 
кераміки. 

Орнаментальні розписні композиції на цих 
різновидах посуду вже багатші та різноманітніші, 
вони займають більшу площу поверхні. Нанесені 
вони ангобами брунатного, червоного і коричневого 
відтінків. Найхарактернішим різновидом орнаменту 
є багатокомпонентне поєднання згрупованих 
тонких пасків з однією чи кількома хвилями. Лише 
в одному випадку паски зустрічаються разом із 
вертикальними лініями та галками. Один з уламків 
крайкований зсередини світлозеленою поливою. 

У комплексі виявлено 6 світлоглиняних 
покришок звичних форм. На уламку однієї з них 
збереглися краплі поливи жовтого кольору. Тут 
же знайдений фрагмент світлоглиняної тарілки, з 
вираженими реберчастими берегами, широкими 
крисами, потовщеним і горизонтально зрізаним 
вінцем, із закраїною зсередини (рис. 2:Д). Дно її 
трохи зрізане на уторі. Вважається, що зрізи біля 
дна (огранка) з’являється з кінця ХVІІ ст. [2; с. 71]. 
Отже, знахідка є свідченням зародження традиції 
огранки дна тарілок. 

Вирізняється неповний розвал невеликого 
горщичка-кубка з високими, плавно відігнутими 
вінцями, без закраїни, з двома ручками, згори 
кріпленими нижче зрізу, а внизу – на найбільшому 
розширенні тулуба. Орнамент: по вінцю – чотири 
паралельні горизонтальні ряди відбитків зубчастого 
штампу. Поверхня ззовні всуціль вкрита, а з 
середини – крайкована зелено-коричневою 
поливою. Діаметри: вінець – 8,4 см, тулуба – 9,8 см 
(рис. 2:В). Подібна кераміка, за стилем декорування 
та формою, більш характерна для правобережних 

територій. Горщичок, напевне, потрапив на Більськ 
в якості імпорту чи, не виключено, разом із його 
власником-селітроваром. 

Серед інших знахідок із заповнення ями – 
фрагмент скляного виробу, уламки точильних 
каменів та деталь втулки залізного знаряддя 
(можливо, ухвата), виготовлена із залізної пластини, 
скрученої у рурочку, діаметром менше 3,0 см (рис. 
2:Г). 

Таким чином, досліджений об’єкт на останньому 
етапі використання був виробничим приміщенням 
з навісом над піччю селітроварницького стану 
козацької епохи. На першому – він слугував 
і споруджувався як господарська споруда 
заглибленого типу – погрібок. Пізніше його 
закидали побутовим сміттям, поверх якого через 
певний проміжок часу у заглибині була споруджена 
піч для промислового видобутку селітри. 

Здійснена спроба графічної реконструкції 
селітряної варниці на основі вивчення решток 
комплексу об’єкту 4 (рис. 1:3).

Об’єкт 7 (житло) знаходився на площині 
уступу другої тераси. Виявлений з рівня залягання 
основи похованого ґрунту, досліджувався з 
передматерикового шару. Мав майже правильну 
квадратну форму, із довжиною сторін 2,86х2,86 
м (площа 8,2 кв. м), був орієнтований кутами за 
сторонами світу. Котлован впущений у материк, 
глибина 1,2-1,3 м від рівня тогочасної поверхні. 
Стінки рівні прямовисні, дно вирівняне, із 
незначним ухилом на північ. Поруч із південно-
східною стінкою виявлені рештки входу у вигляді 
підпрямокутної видовженої заглибини в 1,80 м; з 
найбільшою шириною – 0,96 м (площа – 1,7 кв. м). 
Вхід розміщувався на відстані 1,08 м від східного 
кутка та за 1,04 м від південного, тобто, практично 
посередині північно-східної стіни. Він плавно 
понижувався у бік житла (рис. 3:1).

Верхня частина заповнення містила чорнозем, 
зі слідами затьоків, в якому зустрічалися шматки 
печини. Під ним залягав шар суглинку, потужністю 
0,15-0,20 м, нижче – прошарок інтенсивно чорного 
чорнозему, підстелений масивом мішаного 
чорноземного ґрунту. Заповнення було насичене 
вуглинами, дрібними рештками обмазки, печини, 
містило уламки гончарної та ліпної перевідкладеної 
кераміки скіфської доби, кістки тварин, уламки 
скла. 

Вдалося з’ясувати певні конструктивні 
о собливо сті  до сліджуваної  споруди.  На 
рівні підлоги виявлені сім стовпових ямок 
округлої форми. Розміщені вони були біля двох 
паралельних стін – з північно-східного та південно-
західного боків. Вздовж північно-східної стінки 
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розташовувалися чотири ямки. Зауважимо, що одна 
з них врізалася у східний кут споруди, і вірогідно, 
була свідченням проведення певних ремонтних 
робіт на другому етапі використання житла. Між 
ямкою, що розташовувалася у північному кутку, 
та тією, котра розміщувалася посередині північно-
східної стіни, збереглися рештки дерев’яної балки 
від основи стелі. Вздовж південно-західної стінки 
знаходилися три ямки. Розміри стовпових ямок: 
глибина коливалася від 0,30 до 0,40 м, діаметр – у 
межах 0,22-0,28 м.

Поруч із  п івнічно-західною стінкою 
розміщувалися рештки розвалу стінок опалювальної 
споруди, яка позначалася плямою овальних обрисів, 
насиченою попелом і вуглинами, а також шматками 
печини. Її розміри – 1,1х1,2 м. Опалювальна 
споруда була влаштована у підпрямокутному 
заглибленні, до 0,20 м від рівня підлоги, розміром 
1,20х1,25 м. Висота печі навряд-чи перевищувала 
0,5 м, а сама піч зводилася з сирцевих цеглин-
вальків. Заповнення печі вказувало на два її 
ремонти. З південного сходу від неї помітна була 
напівовальна пляма випаленого материкового дна, 
з боку якої, вірогідно, й знаходилося устя. Ще один 
втоптаний розвал печини містився у південному 
кутку котловану і, напевне, належав решткам 
ремонту пічної конструкції.

Знахідки із котловану житла розподілялися на 
дві культурно-хронологічні групи. Це матеріали, що 
датуються скіфським часом, та ті, що належали добі 
пізнього українського середньовіччя. Матеріали 
скіфського часу представлені нечисленними 
черепками, зокрема, вінцем кухонного ліпного 
горщика із защипами по зрізу (рис. 3:3). 

Артефакти, що належали козацькій епосі 
складали більшість. Вони репрезентовані 
переважно уламками гончарного посуду, серед 
якого виокремлюються зразки кухонного та 
столового. 

Кухонний посуд представлений фрагментами 
горщиків, серед яких виділено дві форми, що, за 
типологічними ознаками, подібні з другою групою 
кераміки, виділеної за матеріалами об’єкту 4. Вони 
мають високі відігнуті назовні вінця, ледь намічену 
закраїну зсередини на рівні шийки, опуклий тулуб. 
Прикрашені насічками вліво на легко потовщеному 
зовнішньому краї вінця, а також пасками і хвилею, 
нанесеними брунатними ангобами. Одна з форм 
додатково оздоблена рельєфними горизонтальними 
заглибинами під зрізом та нижче шийки на тулубі 
(рис. 3: 4, 9).

Столовий посуд репрезентований фрагментом 
вінцевої частини димленого сіроглиняного 
полумиска, дзеркало якого вкрите багаторядними 
в р і з н и м и  х в и л я м и .  В і н ц я  п о т о в щ е н і , 

з горизонтально зрізаним бортиком. Двома 
одиницями представлені глеки. Один з них — 
сіроглиняний димлений, з блискучою поверхнею, 
тонкостінний, з плавними профілями стінок 
і вінця, з ледь відігнутим краєм та не надто 
вираженою шийкою, з основою збереженої ручки. 
Прикрашений він валикоподібним загладженим 
потовщенням під зрізом і врізними лініями на 
тулубі. Другий – уламок світлоглиняного глека 
(рис. 3: 5, 7). 

Зі скляних виробів наявний розвал нижньої 
частини невеликої пляшки-плесканки, з нанесеною 
по колу денця пружкою (рис. 3:8). 

єдина монета знайдена на «долівці» входу 
(рис. 3:10). Це – шведський (лівонський) солід, 
карбований 1649 р., за правління королеви 
Христини Августи (1632-1654) – продукція 
монетного двору в монастирі у Ризі 1649 р. [31, 
с. 295, № 878]. Монета доброї збереженості, що 
свідчить про недовготривалість її використання. 

Таким чином, об’єкт 7, можна інтерпретувати 
як рештки заглибленого в материк тимчасового 
(сезонного) житлового приміщення каркасно-
стовпової конструкції. Отримані певні дані щодо 
двох етапів використання цієї оселі, яка, вірогідно, 
слугувала для життя кількох промисловиків 
упродовж двох сезонів. Варіант реконструкції цієї 
споруди теж наводиться серед ілюстрацій (рис. 3:2). 

Об’єкт 10 (господарська яма), відкрита під 
схилом плато, з рівня основи передматерикового 
суглинку. Мала округлу форму, рівні, скруглені 
внизу стінки, завершені вирівняним дном.

Діаметри: на рівні виявлення – 3,15х3,20 м, дна 
– 2,50х2,60 м; глибина – 2,1 м від «0», або близько 
1,8-1,9 м від рівня стародавньої поверхні. 

Впущена з рівня тогочасного денного горизонту. 
Заповнення щільне, намите чорноземне, зверху 
– сіро-чорного кольору, знизу – більш сірого, 
перебите несуцільними прошарками суглинку. 
Стінки і дно добре вирівняні. На них – сліди 
замивання водою. Серед знахідок – уламки ліпного 
посуду скіфського часу, поодинокі шматки печини, 
кілька невизначених кісток тварин-ссавців, окремі 
вуглини, а також два дрібних уламки стінок сіро- та 
світлоглиняних гончарних горщиків XVII ст., спил-
заготовка із суглоба кістки великої рогатої худоби. 

Об’єкт зруйнував чотири господарські ями 
скіфського часу і був залишками господарської 
споруди козацької  епохи.  Відсутність у 
заповненні характерних культурних решток, 
якісного чорнозему, сліди затьоків та води на 
стінках, залишають, гіпотетично, ймовірність 
для атрибутування в якості своєрідної копанки 
для збору дощової води, необхідної для потреб 
селітроваріння. На це вказує і значний обсяг 
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ями – близько 13,5 куб. м, і розміщення її під 
схилом плато, у вибалочку, на місці ймовірного 
стоку опадів під час літніх та осінніх дощів. 
Таке призначення цілком ймовірне, з огляду на 
те, що возити воду вгору від Більського струмка 
на 35 м по крутосхилу було важко. Яма могла 
використовуватися й для зливання привезеної зі 
струмка води, адже місцеві материкові лесоподібні 
суглинки практично водонепрониклі. Додатковий 
запас, отриманий шляхом збирання опадів, міг 
виправдати працезатрати з відкопування такого 
«басейну». 

Об’єкт 19 (яма) досліджена на уступі другої 
тераси, з рівня залягання похованого ґрунту. 
Мав прямокутну, зі скругленими кутами, форму 
заглибленого котловану. Був орієнтований за 
довгою віссю у напрямку північний схід-південний 
захід. 

Розміри котловану: довжина – 2,4 м, ширина 
– 1,8 м (площа – 4,3 кв. м). Стінки прямовисні, 
глибина вирівняного дна – 0,60 м від сучасної 
денної поверхні. Об’єм – близько 2-х куб. м (рис.2: 
об.19). 

Котлован був заповнений щільним, маслянистим 
чорноземом, збагаченим включеннями селітри, мав 
прошарки зволоженого ґрунту, залитого водою. 
У заповненні виявлений дрібний гончарний 
світлоглиняний черепок від стінки горщика.

Розглядається як допоміжна виробнича споруда 
для збагачення або підготовки до виварювання 
чорнозему на селітру. 

Для встановлення хронологічної позиції 
описаних об’єктів важливою є монета із заповнення 
входу житла (об’єкт 7). Зважаючи на збереженість і 
використання подібних монет в обігу на території 
Гетьманщини протягом усієї другої половини ХVІІ 
ст. [26; 13], нумізматична знахідка може датувати 
цей селітроварницький комплекс серединою – 
третьою чвертю ХVІІ ст.

Дещо менш інформативним джерелом для 
датування виступає кераміка. Слабка вираженість 
виступу-закраїни всередині горщиків на рівні 
шийки, повна відсутність ребра-зламу на тулубі, 
що стає пануючим елементом профілювання 
цього типу посуду наприкінці ХVІІ ст. [2, с. 
70], обмежує датування комплексу зазначеним 
часом. Збереження прорізного рельєфного стилю 
декорування поверхні та існування розгладженого 
валикового потовщення (в деяких горщиках 
першого типу посуду) або його ремінісценцій (у 
другому), має схожість з манжетними вінцями 
посуду першої половини ХVІІ ст. [див. напр.: 
33, рис. 20: ІІ2б]. Насічки-відтиски на зрізі 
вінець горщиків (другий тип) більш характерні 
для кераміки другої половини ХVІІ ст., існують 

вони й на рубежі ХVІІ-ХVІІІ ст., наприклад, у 
складі комплексу гончарного горна у Переяславі 
[6]. Тобто, за керамікою, досліджені комплекси 
можуть бути продатовані значно ширше – в 
межах другої-третьої чвертей ХVІІ ст., причому, 
в наборі посуду розрізняються два типи, що 
хронологічно репрезентують два етапи існування 
і функціонування селітряної варниці в ур. Поле 
2-ї бригади. 

Звертаючись до історичних відомостей про 
селітроваріння на теренах Більського городища та 
в його околицях, варто виокремити наступне. 

Більське городище було чи не найпершим 
об’єктом влаштування селітряних варниць на 
теренах сучасної Полтавщини. Цьому сприяли 
наявні тут величезні стародавні укріплення, 
потужні культурні нашарування городищ і великі 
курганні могильники. На одному з них – Скороборі, 
за свідченнями польських документів [37, s. 350], 
започаткувало історію більське селітроварництво. 
Тут у 1613 р. розпочаті розкопки курганів на селітру 
[12, с. 11; 32, с. 79], залишками яких є комплекси 
майданів Великого і Малого Скоробору [1, с. 74-
75; 7; 19, с. 28]. 

Селітряне виробництво в Україні у 1620-
1621 рр. було передане королівському комірнику 
Бартолемею Обалковському [11, с. 219-220], 
який заснував так звану «Селітряну державу» на 
Лівобережжі Дніпра, з центром у Миргороді [24, 
с.71]. З цього часу селітряні промисли набувають 
поширення у Поворсклі, а наймасовіше – на 
Більському городищі, де в квітні 1634 р. було 15 
майданних котлів, по 3-4 на майдан [14, с. 311, 360]. 

Дещо пізніше, разом із багатьма «селітрами» 
по Груні, варниці неподалік Більська були зайняті 
К.Вишневецьким [12, с. 11; 20, с. 101; 32, с. 79]. 

У 1640-х рр. темпи видобування селітри в 
Лівобережній Україні зростають, що пов’язане з 
потребами у пороху для ведення численних воєнних 
кампаній. Широкому розгортанню селітроваріння 
у Більську мала сприяти й активізація дій з 
освоєння прикордонних територій польськими 
адміністраціями. За Поляновським мирним 
договором 1634 р., кордон по Ворсклі попередньо 
пролягав неподалік («мимо») Скельського городища 
(останнє залишалося за Москвою), далі – вниз по 
Ворсклі повз Більське городище аж до Мерли [3, с. 
243]. Крім того, у вересні 1641 р. С.Гульчевський, за 
наказом С.Конецьпольського, розпочав осадження 
Охтирського городища (на горі Ахтир) [22, стл.124, 
с. 141; 14, с .327], яке на той час могло прикривати 
варниці на Більському городищі з московського 
боку [4, с. 41-42]. 

У ХVІІ ст. основним центром більського 
селітроварництва було, крім зазначеного вище 
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Скоробору, Західне укріплення Більського 
городища [9, с. 98; 35, с. 31]. Його майданчик 
та вали, як ніякі інші об’єкти у складі цього 
величезного археологічного комплексу, зазнали 
численних руйнувань саме за козацької епохи [18, с. 
91]. Причиною цього стало не лише використання 
ґрунту насипів валів укріплення для видобування 
селітри, про що неодноразово писали дослідники 
[8, с. 1-2; 9, с. 97-98; 10, с. 33-39], а й влаштування 
в їх масивах селітряних варниць, прикладом чого 
слугують досліджені у 2005-2007 рр. Українсько-
німецькою експедицією залишки трьох печей у 
валу Західної фортеці [12, с. 28-47; 25, с. 117-124] 
і чимало інших, виявлених магніторозвідкою 
випалених аномалій у масивах укріплень [17, с. 
7, рис. 3]. 

Для сировини на селітру в Західному укріпленні 
використовувалися, можливо, не скільки вали, а й 
весь масив поверхневих культурних нашарувань 
пам’ятки, особливо навколо та на місці зольників 
[25, с. 124]. Не секрет, що стародавні культурні 
відкладення, особливо збагачені попелом, містять 
велику кількість селітри. 

На карті Г.Л. де Боплана середини ХVІІ ст. 
між Охтиркою і впадінням у Ворсклу р. Мерли 
та на території Більського городища, позначені 
густі ліси [5, карта]. За даними на 1686 г. відомо, 
що великий бір і рідкодуб’я займали не тільки 
околиці Охтирки, а й всю місцину нижче, за гирло 
Мерли – аж до Полтави [3, с. 15]. О.Ф.Шафонським, 
поряд із сучасним ур. Поле 2-ї бригади, відзначався 
«великий чорний ліс» [34, с. 653; 28, с. 15] – 
потенційний ресурс палива для виварювання 
селітри. 

У 1620-1640-х рр. в джерелах відзначена 
активізація проникнення черкасів-литвинів на 
землі, які Московське царство вважало своїми: 
у долинах річок Мерла і Мерчик, по Ворсклі 
вище Охтирки, на територію Путивльського 
повіту, аж до Посейм’я. Метою цих виходів було 
облаштування на вказаних землях промислів: 
бортних, звіроловних та, звісно, селітроварних. 
Перевага варіння селітри на цій території полягала 
у можливості безподаткового (неофіційного) її 
виробництва, і, відповідно, збільшувала прибутки 
селітроварів. Адже на той час долини рр. Сули, 
Псла та Ворскли у межах Речі Посполитої вже 
де-юре були у власності польських магнатів, і 
варіння селітри тут потребувало, відповідно, 
сплати податків. 

З ряду прикордонних повітів Московської 
держави на 1648 р. відбувалися численні «висилки» 
у литовський бік черкас з пасік, буд і селітряних 
варниць. Дехто з промисловиків відмовлявся 
з’їхати, наприклад, з Мерли «по велінню панів, 

від яких вони на пасіках сидять» [21, с. 218, 509, 
стл.174, 571]. 

Варто зазначити, що О.Ф.Шафонський 
констатував на 1780-ті рр. припинення діяльності 
селітроварів на валах і всередині Західного 
Більського укріплення, від яких залишилася велика 
кількість насипів та ям, в яких котли стояли, та 
вишневі дерева [28, с. 25]. На Скороборі на той час 
знаходився хутір надвірного радника Сливицького, 
мешканці якого вже не пам’ятали часу виникнення 
буртів навколо Скоробору [27, с. 17], що свідчить 
про припинення селітроваріння в Більській окрузі 
задовго до середини ХVІІІ ст. Це ж засвідчене й 
описом Скоробору В.Г.Ляскоронського [16, с. 179]. 

Отже, визначена документальними джерелами 
найбільша активність діяльності селітроварів на 
території Більського городища припадає на другу 
чверть-середину ХVІІ ст. 

На північ від Західного укріплення, між його 
валами та Більським озером, О.Ф.Шафонський 
вказав на місце знаходження решток старого села 
Більськ, яке позначали уламки цегли і численні 
ями. Переселення первинного селища з берегів 
Більського озера на місце сучасного населеного 
пункту, за словами вісімдесятирічних старожилів 
останньої чверті XVIII ст., відбулося доволі давно 
[34, с. 654]. До речі, кераміка другої половини 
ХVІІ ст. траплялася в ур.Озеро (Перемірки). Тут, 
у рештках напівземлянкового житла 2/1997 р. 
знайдені дві вінцеві частини горщиків, одна – 
першого виділеного вище типу, з врізними лініями, 
розписом ангобами та відсутньою закраїною, 
інша – із насічками по зрізу, таким же розписом 
та округлою закраїною, другого типу. Звідси ж 
походить фрагмент сюжетної кахлі, можливо, 
типу «Козак» [30, арк.9, рис. 17:4-5]. Доповнюють 
знахідки з Більського першопоселення і матеріали 
розвідок [15, с. 130, рис. 4:10]. 

Безсумнівно, що започаткування села Більськ 
пов’язане саме з розвитком на городищі та в його 
околицях селітроварницького промислу. А існуюче 
зі скіфського часу Більське озеро [18, с. 54] було, 
напевне, важливим джерелом води – одного з 
основних ресурсів для добування селітри. Тому 
цілком закономірним є розміщення досліджених 
варниць у сучасному урочищі Поле 2-ї бригади – в 
безпосередній близькості до значного резервуару 
води в окрузі. 

Отже, внаслідок досліджень в ур. Поле 2-ї 
бригади виявлений досить виразний виробничо-
житловий комплекс часу заселення Більських 
теренів середини-другої половини XVII ст. – 
етапу економічного освоєння території Великого 
укріплення Більського городища на початку Нової 
епохи.
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Його складали рештки тимчасового, 
заглибленого в ґрунт, житла селітроварів середини 
– третьої чверті XVII ст. та комплекс виробничих 
споруд, розміщених поряд: дві печі, ями для збору 
опадів та ін. Визначаються два етапи (можливо, 
сезони) роботи промисловиків, розподілені 
проміжком у рік – кілька років. Час діяльності цих, 
одних з перших більських «поселенців», припадає 
на епоху Руїни і підтверджений знахідкою мідної 
монети, розповсюдженої в обігу на Лівобережжі 
України й у прикордонні з Московською державою.

Проведені науково-рятівні розкопки поселення 
визначили його перспективність не тільки для 
подальших досліджень у контексті вивчення 
пізньоскіфської проблематики в Лісостепу, а й для 
розробки проблем історії селітряного виробництва 
в порубіжжі Гетьманщини у другій половині XVII 
ст. [29, арк.69-70].
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Рис. 1. Більськ, Поле 2-ї бригади, ур. Об’єкти 2 та 4 (1-2), рештки селітряних варниць. 
Плани і перетини. Варіант реконструкції варниці, за матеріалами досліджень об’єкту 
4 (3).
Умовні позначення: до 1: 1 – чорноземне заповнення; 2 – попелясте заповнення печі; 3, 
8 – глинобитний останець печі; 4 – фрагменти ліпної кераміки; 5 – вуглини; 6 – попіл; 
7 – печина; 9, 10 – уламки гончарної кераміки; до 2: 1, 2 – чорноземне заповнення; 3 – 
похований грунт; 4 – суглинок; 5 – затьоки; 6 – останець глинобитної печі; 7 – попіл; 
8 – попелясте заповнення печі; 9 – вуглини; 10 – фрагменти кераміки; 11 – печина; 
12 – кістки тварин; 13 – материк.
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Рис. 2. Більськ, Поле 2-ї бригади, ур. Знахідки із заповнення об’єкту 4: А – горщики 
І-го типу; Б – горщики ІІ-го типу; В – полив’яний горщик-кубок; Г – вироби із заліза 
(1) та каменю (2-3); Д – миски і покришки. 
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Рис. 3. Більськ, Поле 2-ї бригади, ур. Об’єкт 7. 1 – план і перетин житла; 2 – варіант 
реконструкції споруди; 3-9 – кераміка із заповнення; 10 – мідна монета з об’єкту. Умовні 
позначення, до 1: 1 – попіл; 2 – мішаний вміст заповнення печі; 3 – печина; 4 – уламки 
стінок печі; 5 – деревний тлін; 6 – вуглини; 7 – чорноземне заповнення; 8, 13 – суглинок; 
9 – затьоки; 10 – дерево; 11 – уламки кераміки; 12 – скло; 14 – материк; м – монета.
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Вагомим художнім явищем в українському 
декоративно-прик ладному мистецтві  є 
виготовлення пічних кахлів,  зразки яких 
зберігаються практично в кожному музейному 
зібранні. У повідомленні детально описані 
матеріали кахляної печі ХVІІ ст, що була знайдена 
у с. Орадівка Христинівського району Черкаської 
області і є характерною не тільки для Уманського 
регіону, а й для всього Середнього Подніпров’я. 

Українські кахлі є однією з яскравих сторінок 
вітчизняного мистецтва, яка ще тільки 
починає детально досліджуватись. В той 

же час практично  кожен музей в Україні має 
їх або значну колекцію, або поодинокі зразки 
чи фрагменти, котрі були тисячами виготовлені 
здебільшого невідомими майстрами. Проблема 
місця і ролі кахлів у національній культурній 
спадщині частково порушувалась у великій 
кількості повідомлень та ряді монографій. Їм були 
присвячені і окремі публікації [3; 4; 5; 9; 11; 13; 
14; 15;]. Проте музейні матеріали залишаються в 
значній мірі невідомими та малодослідженими.

У фондах Черкаського обласного краєзнавчого 
музею зберігається велика кількість кахлів ХVІІ-
початку ХХ ст., а також дві кахляні печі: одна 
датується ХVІ-ХVІІ ст., друга-початком ХХ 
ст. Перша була знайдена під час археологічної 
розвідки у с. Орадівка Христинівського району 
Черкаської області, друга розібрана у старому 
будинку музею по вулиці Гоголя після переїзду у 
новозбудоване приміщення.

Об’єктом повідомлення будуть фондові 
матеріали, знайдені в розвалі кахляної печі у 
сучасному селі Орадівка [16]. 

На картах Г.Л. де Боплана Орадівка позначена 
як село. [10, Додаток Д. c. 264]. У 1654 р. село 
отримало статус містечка [12, c. 196]. В описі 
Павла Алеппського є відомості про напад на 
Орадівку у 1654 р. польського карального загону. У 
червні цього ж року патріарх Макарій на прохання 
жителів освятив орадівську церкву, “оскверненну” 
нападниками [1, c. 8-16; 8, с. 147].

Городище в  Орадівці  виявлене  В.А. 
Стефановичем під час розвідок у 1960-х рр. [10, с. 

УДК 738.81(477.46) ”16”  Валентина Нестеренко, Віра Нерода
(м. Черкаси)

КАХЛЯНА ПІЧ ХVІІ CТ. З СЕЛА ОРАДІВКА У ФОНДАХ 
ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

234]. Неодноразово обстежувалось О.П. Діденко, 
О.В. Білецькою, В.В. Неродою, В.І. Нестеренко та 
Л.Д. Шемшур. Взяте на облік рішенням виконкому 
Черкаської обласної ради № 116 від 26. 06. 1990 
р., (охоронний № 3477), запаспортизоване О.П. 
Діденко [6; 7]. Підсумовуючи матеріали розвідок, 
можна зробити висновок, що городище займає 
значну територію села на лівому березі річки Удич 
між двома її притоками. 

Частина будинку і розвал печі був досліджений 
В.І. Нестеренко та відомим уманським краєзнавцем 
О.П. Діденко у серпні 1980 р. Необхідно зазначити, 
що Ольга Петрівна проводила тут розвідку ще 
раніше і мала уявлення про місцезнаходження 
об’єкту. Тому проведення шурфування та подальше 
вилучення знайдених матеріалів проводилось 
спільно з нею вже у чітко визначеному місці. 
Знаходилось це житло в центрі сучасного села 
біля ставка, який з боку уманського шляху має 
дуже високий і крутий берег. Саме у цій кручі на 
рівні трьох метрів від її поверхні і знаходились 
рештки будівлі. Процес вилучення проходив 
без ускладнень, оскільки тут був майже один 
пісок, що дозволяло легко діставати уламки 
посуду, гутного скла, кахлів без пошкоджень, 
фіксувати їх положення та стратиграфію. Постійно 
заглиблюючись у таку штучну печеру, ми стали 
відчувати загрозу обвалу і тому, коли знахідки 
практично перестали траплятись, подальше 
проходження вглиб припинили. Загалом було 
прокопано близько 1,5 м. Під час проведення такого 
досить примітивного розкопу, ми зрозуміли, що 
розбираємо завал кахляної печі, рухаючись до її 
передньої стінки. Про це свідчили і рештки згорілої 
дерев’яної лави та знайдена у підпіччі дерев’яна 
бочечка з просом. Згорілі бічні стінки бочечки 
чітко простежувались лише декілька хвилин, потім 
розсипались. А перегоріле просо було вилучене і 
фрагментами збережене. 

Всі знайдені матеріали, крім дуже дрібних 
фрагментів кахлів і керамічного посуду, перевезені 
до музею і після обробки у дезкамері описані та 
здані В.І. Нестеренко до фондів. У колекційний 
опис внесено 32 одиниці збереження фрагментів 
кахлів і ціла кахля, 24 фрагменти кераміки, 2 
фрагменти віконної шибки з гутного скла. Значна 
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кількість дрібних фрагментів не була записана 
у опис, але знаходиться на збереженні. Це дає 
змогу більш повно відтворити цікаву пам’ятку 
пізнього середньовіччя. Тим більше, що в такому 
обсязі кахлів з однієї печі на Черкащині більше не 
виявлено. 

За думкою О.П. Діденко це міг бути будинок 
майстра, що виробляв кахлі на продаж. Оскільки 
подібні екземпляри лицьових кахлів як за 
технологією виготовлення, так і за орнаментацією їй 
зустрічались у інших місцях історичної Уманщини. 
В такому разі є можливість вести мову про місцевий 
осередок виробництва кахлів, характерних для 
Середнього Подніпров’я.

Увесь зібраний матеріал розвалу печі 
складається з однієї цілої кахлі та фрагментів 
різного розміру, кольору, матеріалу та декору. 
За сучасною класифікацією їх можна розділити 
на лицьові, карнизні та коронки або городки, 
виготовлені з жовтої, жовто-червоної, жовто-
сірої, сіро-червоної та сірої глини з домішками 
піску та кварцу у деяких з них. Частина кахлів 
побілена або має сліди від побілки, частина 
ангобована. Зустрічаються фрагменти, де зовсім 
відсутні сліди білого покриття. Натомість є зразки 
з слідами неодноразової побілки. Із середини 
деякі кахлі закопчені, але їх незначна кількість. 
Зібраний матеріал дає підставу стверджувати, що 
це була повністю кахляна піч, прикрашена чудово 
оздобленими карнизами та коронками. 

Загальна кількість різних типів кахлів 
становить: лицьових коробчастих кахлів 63, 
карнизних 32, коронок (городків) 3 та 8 фрагментів, 
які не піддаються визначенню, три з них мають 
дуже цікаві орнаменти. Крім того до колекції були 
також включені 8 дрібних фрагментів румп. 

У музейній колекції переважають лицьові 
коробчасті кахлі квадратної форми, що дає змогу 
говорити про камерний тип варистої печі [3, c. 
10; 11, c. 13]. Всі лицьові кахлі орадівської печі 
прикрашені рельєфним рослинно-геометричним 
орнаментом, який чітко поділяється на чотири 
види. 

До першого виду відносяться ціла кахля та 
шість фрагментів, які орнаментовані вдавленою 
ромбічною сіткою. В центрі декоративної площини 
вписано великий ромб, поставлений на кут, що 
косим хрестом по діагоналях ділиться на чотири 
малих ромби, в центрі яких – рослинний орнамент 
у вигляді подвійної гілочки з трьома листками, 
дзеркально розміщеної по вертикалі від вдавленої 
по центру крапки. По кожному краю кахлі два 
трикутника, які в поєднанні з сусідніми кахлями 
утворюють так званий “килимовий” орнамент. 
Ціла кахля має сліди неодноразової побілки. В 

різній мірі є сліди побілки на всіх фрагментах. 
Лицьова сторона кахлів прямокутна, її розмір 
20х18,5 см, висота румпи 7,5-8 см. По краю румпа 
підквадратної форми із зрізаними кутами, розміром 
16,5х16 см. Товщина краю румпи 1-1,5 см. Товщина 
лицьової частини та стінок румпи 0,7-1 см.

В цілому орнаментація кахлів цього виду 
характерна як для Середнього Подніпров’я, так і для 
Уманщини зокрема [2, c.71-72; 9, с. 88; 15, с. 110].

Другий вид орнаменту кахлів має ромбічну 
сітку, утворену смугами із зубцями по боках. 
Орнамент кахлі створюють чотири рельєфні 
ромби з подвійною окантовкою і виступаючим 
кружечком по центру та вісім трикутників по краях. 
Подібна кахля була знайдена О.П.Діденко в Умані. 
За її визначенням такий орнамент символізує 
жіноче та чоловіче начало і пов’язується з ідеєю 
родючості та відтворення життя [9, c.86, 88]. Кахлі 
з таким орнаментом представлені тринадцятьма 
фрагментами різних розмірів, які дають можливість 
реконструювати орнамент. На двох фрагментах 
кахлів краї румпи увігнуті по центру. Її висота 
4,3-6 см.

Найбільша кількість фрагментів (сорок 
два) має найскладніший орнамент, основу якого 
теж складає ромбічна сітка з ліній, заповнених 
виступаючими крапками та перекрита чотирма 
квадратами з подвійною окантовкою і вміщеною 
в них по центру чотирьохпелюстковою квіткою у 
вигляді косого хреста. В утворених таким чином 
по центру шестикутниках вміщений рельєфний 
вдавлено-випуклий орнамент: по вертикалі це 
окремі листочки, що створюють стилізоване 
“дерево життя”. А по горизонталі – квітки з 
пелюстками, що радіально відходять від чітко 
сформованої серцевини. Орнамент на фрагментах 
не однаковий: деталі зображення відрізняються 
розміром та мають інші особливості (різна 
кількість пелюсток у квітках та листочків у “дереві 
життя” та ін.). Деякі кахлі цього виду мають сліди 
побілки та ангобування. Розмір лицьової частини 
двох половинок кахель 19 та 19,5 см. Висота 
румп коливається від 7 до 9 см. Товщина від 0,7 
до 1,2 см. Авторам не вдалося знайти в такому чи 
подібному вигляді зображення “дерева життя” в 
опублікованих джерелах.

єдиним і, мабуть, найцікавішим є фрагмент 
лицьової частини кахлі із солярним знаком, 
вписаним у один великий ромб. Солярний знак 
утворюють концентричні кола з орнаментом у 
вигляді так званої “драбинки”. Кахля ангобована. 
Можна висловити припущення, що цей фрагмент 
є уламком кахлі, яка була центральною складовою 
в оздобленні печі.
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Карнизні кахлі з сірої, жовтої, сіро-жовтої та 
жовто-червоної глини прикрашені трьома видами 
орнаментів. Частина з них ангобована, деякі мають 
сліди побілки.

Перший вид орнаменту суцільно геометричний 
є на п’яти фрагментах і має вигляд рельєфних 
перехрещених ліній, що утворюють великі і малі 
трикутники, з’єднані вершинами, причому малі 
трикутники знаходяться вгорі. Під основами 
великих трикутників проходять дві горизонтальні 
рельєфні лінії, з’єднані орнаментом у вигляді 
“драбинки”. Причому нижня смуга вдвічі 
ширша. Три фрагменти мають однакові розміри 
трикутників, а на двох вони менші. Це свідчить, 
що кахлі робились з різних форм.

Другу групу складають двадцять карнизних 
кахлів із складним геометричним рельєфним 
орнаментом, в якому чергуються два ряди випуклих 
трикутників із тонкими променями по краях, що 
оконтурені більшими трикутниками у вигляді 
рельєфних ліній. Їх розділяють горизонтальні 
мережані смуги у вигляді “драбинки” та рельєфні 
вертикальні стовпці. Збереглася значна частина 
такої кахлі, висота цілої сторони 10 см, висота 
румпи 4,5-6 см, а довжина, за аналогією, відповідає 
розміру лицьової кахлі [3, c.6].

Найцікавішим і унікальним орнаментом 
різниться остання група карнизних кахлів. Основу 
орнаменту складають смуги випуклих маленьких 
трикутників, повернутих вершинами один до 
одного, між якими розташовані у горизонтальному 
ряді великі випуклі овали із промінцями по краях. 
Нижче розміщені дві горизонтальні лінії, між 
якими широкий рельєфний орнамент у вигляді 
перевитої стрічки. Всього таких фрагментів сім. 
Ці карнизні кахлі надавали загальному вигляду 
печі вишуканості та оригінальності і, головне, 
неповторності. Такий орнамент теж не зустрінутий 
авторами у джерелах. До цієї групи можна віднести 
також фрагмент карнизної кахлі з орнаментом у 
вигляді рельєфного овалу, але без промінців. 

Коронки (городки) представлені трьома 
фрагментами. На всіх фрагментах є зубці різної 
величини зверху і знизу. Один з фрагментів 
прикрашає орнамент у вигляді півкіл та 
горизонтального випуклого валика з косими 
зубцями. Ці півкола у поєднанні з зубцями наче 
створюють корони. Висота цього фрагменту 9 
см, товщина 0,7-1 см. На двох інших коронках у 
такі ж півкола вписані восьмипроменеві зірки. Ці 
два фрагменти більш товсті, виготовлені з грубо 
вимішаної глини з домішками піску. Висота більш 
збереженого фрагменту 7,7 см, товщина 1,1 та 1,3 
см. На всіх коронках є сліди побілки.

Крім описаних матеріалів необхідно відзначити 
вісім орнаментованих фрагментів, цілісність 

малюнків яких неможливо відтворити. Проте він 
відрізняється від попередніх кахлів, що свідчить 
про багатство оздоблення орадівської печі.

Під час вилучення матеріалу зверталась увага 
на всі зразки кераміки, що траплялись у розвалі 
та особливо на фрагменти керамічного посуду. 
Усього за різними типами і видами кераміка 
представлена такими зразками. Денця дев’яти 
горщиків виготовлені на гончарному крузі з добре 
вимішаної глини сірого, коричневого, жовтого та 
червоного відтінків. П’ять денець мають сліди 
сажі. Видно в них готували їжу в печі. Діаметр 
семи денець коливається від 9 до 18-19 см. Тобто 
в господарстві були маленькі горщики і досить 
великі горшки. Два денця з загальної кількості 
виділяються як більшими розмірами (діаметр 
30-34 см), так і виглядом. Вони дуже рівні і 
тонкі. Зсередини чітко простежуються сліди від 
гончарного круга та на одному – великого пальця 
гончара. 

Вінець всього сім: чотири з них від горщиків, 
два від глечиків і ще один від макітри. Вінця від 
опуклобоких горщиків прямі. Два сіроглиняних 
вінця прикрашені рельєфним та прокресленим 
орнаментом у вигляді прямих та хвилястих ліній по 
самому вінцю та по плічках, які частково збереглися. 
Два інших вінця з сіро-жовтої та червоно-жовтої 
глини орнаментовані ангобним розписом білого 
та коричневого кольору у вигляді горизонтальних 
паралельних ліній та горизонтальних рядів 
дужок. Одне вінце від глечика з червоної глини 
з домішками, злегка вигнуте назовні. По самому 
верху вінце прикрашала біла смуга. Друге вінце від 
тонкостінного глечика з сірої глини з “мореною” 
поверхнею та прикрашене лощінням. Вінце 
сіро-глиняної з жовтуватим відтінком макітри 
має відігнутий край з ребром усередині Виріб 
прикрашений ангобним розписом у вигляді 
паралельних смуг. Цікавою знахідкою є світло-
глиняний фрагмент так званої кришки-миски. 

Шість бічних стінок вражають своїм 
розмаїттям, тут ні один малюнок не повторюється. 
Зроблений цей посуд практично з усіх кольорів 
глини: від білого до темно-червоного. є також і 
три вушка з білої, сірої та червоної глини від різних 
видів посуду: глечика, горщика та сковорідки. 
Загалом можна вести мову про існування в 
господарстві більше ніж 26 предметів посуду 
різного призначення.

Необхідно зазначити, що будинок мав шибки з 
гутного скла. Їх фрагментів було вилучено всього 
три: два досить значного розміру і один зовсім 
маленький. За їх розмірами можна визначити, що 
ці шибки були круглі і мали діаметр до 16 см. 

Кахляні печі крім чисто функціонального 
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призначення були ще й окрасою житла, виявляли 
естетичні смаки їх господарів. Вивчення та 
популяризація українських кахлів ХVІ-ХVІІ ст. 
має велике значення для розуміння соціально-
економічного та культурно-мистецького розвитку 
цієї доби, вирішення ряду питань, пов’язаних 
з формуванням матеріальної та художньої 
культури України. Кахлі відображають також 
основні напрямки розвитку стилів в українському 
декоративно-прикладному мистецтві. Дуже 
детальне вивчення всього джерельного масиву дає 
можливість авторам стверджувати, що орадівські 
кахлі значною мірою доповнили вже відомі зразки 
орнаментів і дають змогу ознайомитись із зовсім 
новими їх видами, що сприятиме відтворенню 
цілісної картини процесу розвитку українських 
кахлів Середнього Подніпров’я.
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Nesterenko V., Neroda V. 
THE XVII th c. TILE STOVE FROM ORADI-

VKA IN COLLECTION CHERKASSI MUSEUM

Making of stove tiles is considerable artistic 
phenomena in Ukrainian decorative and applied arts. 
Specimens of such tiles are stored virtually in every 
museum collection. The report deals with fragments 
of tile stove dated to XVII century which was found in 
Oradivka village of Chrystynivka district in Cherkassy 
region. The tile stove is characteristic not only for 
Uman area but for the whole Middle Dnieper land.
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У статті розглядається техніка розпису 
неполив’яного посуду мінеральними фарбниками 
– описка. Простежується час її появи в Середній 
Наддніпрянщині, походження, зміна композицій 
розпису протягом XVII–XVIII ст.

Техніка розпису „білого” (неполив’яного) 
посуду у сучасному гончарстві має назву 
„писати горщики” [19, с. 67]. На відміну від 

неї розпис керамічних виробів, що виконувався 
під поливу, звався „мальовкою”, тобто полив’яні 
миски і полумиски „малювали” на відміну від 
неполив’яного посуду, який „писали” [19, с. 65]. 
Виконується розпис червоною фарбою різних 
відтінків – від світло-рудого до майже чорного. 
В багатьох гончарних осередках, особливо на 
Лівобережжі, ця фарба має назву “описка” [19, с. 
66]. В мистецтвознавчій літературі термін „описка” 
використовується також на означення самої техніки 
орнаментації [16, с. 62; 7, с. 41], тому у цій роботі 
його теж застосовано в такому ж значенні. 

Посуд пишуть мінералами, що містять 
окисел заліза. У багатьох осередках для цього 
використовується болотяна руда, і саме ця фарба 
називається опискою [2, с. 46; 18, с. 181]. Такий 
мінерал міг мати й іншу назву, наприклад, у 
Бубнівці на Поділлі він звався рудкою [22, с. 126-
131]. В Каневі посуд писали так званим жовтим 
або червоним каменем, розмеленим на жорнах, 
щоправда, мінералогічне визначення його не 
подається дослідниками [5, с. 61; 23, с. 29]. 
Писати неполив’яний посуд могли також рудою 
залізистою глиною – “червінькою” [18, с. 181]. 
Цей спосіб засвідчено і на Київщині, де червіньку 
перепалювали й перемелювали на жорнах [8, с. 52]. 
Отже, писати посуд могли або болотяною рудою, 
або червоною глиною. Значно рідше для писання 
використовували білу глину, яка звалась “побіл” або 
“побілка” і застосовувалась як доповнення рудої 
описки [22, с. 126-130; 2, с. 41; 8, с. 52]. Фарби 
розводили до густини сметани, щоб не стікали з 
виробу, і проціджували для видалення домішок 
[21, с. 47; 2, с. 47]. Для писання використовували 
пензлик, зроблений з пір’я курки або дятла, які не 
відштовхують воду [16, с. 62], інколи – щіточку із 
свинячої щетини [21, с. 47; 2, с. 47]. 

УДК 930. 271:904 Леся Чміль
(м. Київ)

ДО ПИТАННЯ ПРО ОПИСКУ НА КЕРАМІЦІ 
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ У XVII – XVIII ст.

На Середній Наддніпрянщині у XVII – XVIII 
ст. це був найпоширеніший вид орнаментації. 
Ним прикрашали практично всі групи посуду, 
але найчастіше закриті форми – горщики, глеки, 
макітри, горнятка, носатки і баклаги. Досить часто 
опискою прикрашено також миски і тарілки, є 
також одиничні випадки покришок з опискою. 
Доволі часто декор таких виробів доповнено 
поливанням виробу зсередини або крайкуванням. 
Посуд декорували опискою ще до його зрізки, 
використовуючи обертання гончарного круга. 
Фарба наносилася до кріплення дрібних деталей, 
чому є численні приклади – орнамент під відбитою 
ручкою або носиком. Орнаменти, виконані в цій 
техніці, виключно геометризовані. Основні їх 
елементи – лінії різної товщини, хвилі (“кривулька”, 
“бігунець”, “гадючка”), вертикальні елементи: 
овали (“пальчики”), риски, пелюстки тощо. 

З’являється ця техніка орнаментації на 
Середній Наддніпрянщині не раніше кінця ХVІ 
ст. Так, описка відсутня на посуді, що походить 
з комплексів середини-другої половини XVI ст., 
зокрема, з ям і будівлі на території Михайлівського 
Золотоверхого собору в Києві (МЗС), що містили 
монети 1548, 1556 та 1557 рр. Поява такої 
орнаментації зафіксована на горщиках кінця XVI-
початку XVII ст. з розкопок Старого Арсеналу та 
гончарних горнів в урочищі Видубичі в Києві. 
Найраніші з них виявлено в об’єкті 55 з території 
корпусу Арсеналу, в якому було знайдено угорський 
денарій середини XVI ст. (рис. 1. 1). Ця дрібна 
монета, за визначенням О. Погорільця,  потрапила на 
терени Польщі за часів правління Стефана Баторія 
і датується тут останньою чвертю XVI-початком 
XVII ст. [17, с. 101]. Ці горщики мають ромбічні в 
перетині вінця, характерні для XVI ст. Інші об’єкти 
з території арсенальського подвір’я датуються 
кінцем XVI-початком XVIIІ ст. і відносяться до 
жіночого Вознесенського монастиря. В заповненні 
найбільш ранніх з них, поряд з керамікою, типовою 
для XVII ст., знайдено також горщики з ромбічними 
вінцями та орнаментами, виконаними опискою 
(рис. 1. 2, 3). В горнах з Видубичів, датованих 
за монетою 1608 р. та керамікою кінцем XVI-
початком XVII ст., 41 % горщиків мають вінчики, 
характерні для XVI ст. –ромбічні та округлі з 
виїмкою – тип, що з’являється ще в XV ст. З них 
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близько 60 % випалені в окислюючому середовищі 
і в більшості випадків прикрашені опискою (рис. 
1, 4-6). Починаючи з кінця XVI ст. переважну 
частину посуду окислюючого випалу декорували 
в цій техніці. 

Існування ангобних розписів на кераміці XV-
XVI ст. відмічено на широких територіях, сусідніх 
з українськими землями, зокрема відомі вони в 
Криму та на території Росії. Але для українських 
теренів появу цієї техніки орнаментації, очевидно, 
слід пов’язувати з європейськими землями – 
передусім, чеськими, можливо, румунськими. На 
це вказує ідентичність ранніх орнаментальних 
схем описки на придніпровських горщиках кінця 
XVI-початку XVII ст. зі схемами на чеських та 
моравських горщиках XIV-XV ст. Ця схема полягає 
в тому, що однією або двома смугами описки 
відокремлено широкий пояс рифлення на тулубі. 
У верхній частині плічок іноді нанесено хвилю 
чи зубці. На чеських теренах так звана „червоно 
мальована” кераміка відома ще з ХІІІ ст., а її місцеве 
виробництво зафіксовано на рубежі XIV-XV ст., 
продовжувала вона існувати тут і в XVI-XVII ст. 
Дослідники пов’язують її появу і поширення в 
Західній європі з так званою „пінгсдорфською” 
керамікою з надрейнських територій, що датується 
ІХ-XV ст. В XIV-XV ст. така кераміка відома в 
Румунії і на угорських землях [24, с. 149; 26, с. 97]. На 
території Польщі вона зустрічається з XIV ст., причому 
є. Круппе вважає її імпортною [25, с. 137]. є вона 
в Польщі і в XV-XVI ст. та характерна для посуду, 
виконаного з білої каолінової глини. Дослідники 
також не виключають, що ця техніка в Польщу 
потрапила з Чехії та Моравії [26, с. 97].

Техніка  описки з’явилася раніше на 
західноукраїнських землях і на Поділлі. Так, 
горщики з опискою є в так званому „замку 
Ракочі” біля Меджибожа, – пам’ятці, що добре 
датується першою половиною XVI ст. [17, с. 
100-103]. З’явившись наприкінці XVI ст. на 
землях Середньої Наддніпрянщини, ця техніка 
орнаментації досить швидко набула значного 
розвитку та поширилася на території східних 
українських земель. Так, її виявлено в комплексі 
Святогірського монастиря другої половини XVII 
ст. та на козацьких поселеннях Донеччини цього 
часу [13, с. 24; 14, с.58], у другій половині XVII-на 
початку XVIII ст. посуд з опискою поширений на 
Слобожанщині [6, с. 81], Луганщині [10, с. 63], де у 
XVIII ст. були гончарні майстерні, що виготовляли 
світлоглиняну кераміку з опискою [15, с. 36-40]. 
Ймовірно, в цей самий час описка поширюється 
і далі на схід та південь, в тому числі присутня й 
на пам’ятках з територій, підвладних Туреччині. 
Зокрема, вона відома в Очакові XVIII ст. [1, с. 72] 

та на білоглиняній кераміці із Азова та фортець в 
дельті Дону, починаючи з рубежу XVII-XVIII ст. 
[4, с. 43, рис. 22, 3]. І. Волков пов’язує цю групу 
кераміки з українськими теренами (хоча вважає, що 
її становлення відбувалось в південних областях 
Росії у XVIII ст.) і вказує, що в кінці XVIII-XIX 
ст. вона стає домінуючою на пам’ятках півдня 
Росії, де має побутову назву „хохлацкой” в деяких 
місцевостях, зокрема, на Нижній Волзі [3, с. 487]. 
У XVII-XIX ст. керамічні білоглиняні вироби з 
розписом червоною фарбою відомі в Москві, але 
там цей спосіб декорування, очевидно, не набув 
широкого розповсюдження [20, с. 47]. В. Коваль 
також вважає, що традиція виробництва кераміки 
з таким типом орнаментування походить з України 
[12, с. 108]. Таким чином, техніка описки набула 
значного розвитку саме на українських землях.

Композиції описки зазнавали хронологічних 
змін протягом ХVII-XVIII ст. ,  що добре 
простежується на київських матеріалах. Всього 
виділено три основних схеми розпису. Перша 
– найбільш спрощена і, як правило, розміщена 
лише на плічках закритих посудин – дві смуги, 
що обрамлюють пояс рифлення. Часто між ними 
наноситься хвиля з малою амплітудою або її 
частини – коми чи фестони. Відсутні вертикальні 
елементи. На вінчику розпис відсутній або 
складається з однієї смуги, рідко – хвилі (рис. 1; 
2, 1-5). Така схема характерна для найранішого 
періоду поширення описки – кінця XVI-першої 
половини XVII ст. Для цього часу зафіксовані 
місця виробництва горщиків з такою схемою 
орнаментування – на Видубичах (рис. 1, 4-6), 
в одному з горнів на Гончарах (рис. 2, 1, 2), у 
Вишгороді, де також виявлено тарілки та макітри 
з опискою (рис. 2, 4-8). В об’єктах цього періоду 
іноді трапляються орнаментовані покришки (рис. 
2, 9, 10).

Друга схема розпису характерна для закритого 
посуду, плічка якого вже не мають рифлення. 
Але лінії описки наносяться, як і раніше, на тих 
само місцях, часто вони замінюються смугами з 
кількох тоненьких ліній. Між ними розміщується 
складніший орнамент, ніж у попередній схемі. 
По-перше, з’являється кілька поясів орнаменту, 
по-друге, вертикальні окремі елементи (пальчики, 
овали, риски тощо), по-третє, хвиля має значно 
більшу амплітуду і часто перетворюється на 
густі зубці. По-четверте, розпис розміщується 
вже і на вінчику, який стає вищим, гладеньким, 
без валика. На вінчику обов’язково смугою 
фарби підкреслюється борозенка у його верхній 
частині. Нижче цієї смуги розміщено пояс 
орнаменту, аналогічний орнаментам на плічках 
(рис. 3). Ця схема описки найбільш характерна для 
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горщиків, але є і на глеках та макітрах, для яких 
теж прослідковується тенденція до ускладнення 
орнаментів (рис. 4, 2-4). До цієї ж схеми слід 
віднести і розписані тарілки та миски, орнамент 
на яких такий само, як і на закритих видах посуду 
– хвилі, смуги, коми, пальчики тощо (рис. 4, 1). 
Така схема описки з’являється в середині XVII ст., 
можливо, в його другій чверті, і домінує впродовж 
другої половини XVII-першої половини XVIII ст. 
Посуд з такими орнаментами представлений в 
багатьох об’єктах, що містили монети цього часу, 
або датувались за стратиграфією. Виробництво 
такої кераміки, в тому числі тарілок та макітер, 
в цей час зафіксовано в кількох місцях Києва, 
зокрема, в урочищі Гончарі в горнах з розкопів 4 і 
14 (рис. 3, 1, 2; 4, 1, 2). Горн біля Києво-Печерської 
лаври також містив горщики і тарілки з аналогічним 
орнаментом, він функціонував до початку XVIII ст. 
– часу будівництва Печерської фортеці (рис. 3, 3).

Третя схема описки характерна для другої 
половини XVIII-початку XIX ст. Розпис знову стає 
біднішим, обмежуючись в основному лініями, які 
зрідка доповнені хвилями або іншими елементами. 
Чіткої закономірності в розміщенні орнаментів не 
простежується, але особливістю є те, що тоненькі 
лінії нанесено поясами по 5-7 і більше штук (рис. 4, 
5-8). Така кераміка характерна для будівель Подолу, 
що загинули в пожежі 1811 р. а також для об’єктів 
Верхнього міста кінця XVIII-початку XIX ст.

Побутує описка до сьогоднішнього дня, ставши 
одним з найпоширеніших способів декорування 
неполив’яної кераміки [7, с. 133].
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Chmil L.
TO THE QUESTION ABOUT «OPYSKA» 

(PAINTING) ON THE CERAMICS OF THE MID-
DLE DNIEPER AREA (NADDNIPRYANSHCHY-
NA) IN THE XVII – XVIII CENTURY AD

The article is devoted to technique of decoration 
of unglazed pottery by mineral paints – “opyska” 
(painting). The time of it appearance in Middle Dnieper 
region, genesis, change of compositions of painting 
during XVII–XVIII cent. are investigated.
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Рис. 1. Горщики кінця XVI-першої половини XVII ст.: 1 – Арсенал, 
корпус, об’єкт 55; 2, 3, 7, 8 – Асенал, розкоп 3, яма 5; 4-6 – уроч. 

Видубичі, горн 1.
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Рис. 2. Кераміка першої половини XVII ст.: 1, 2 – уроч. Гончарі, розкоп 
5, горн; 3 – розкоп по вул. Сагайдачного, 18, будівля 1; 4-8 – Вишгород, 

горн; 9, 10 – Арсенал, розкоп 3, яма 5.
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Рис. 3. Горщики другої половини XVII-середини XVIII ст.: 1 – уроч. 
Гончарі, розкоп 4, горн; 2 – уроч. Гончарі, розкоп 14, горн; 3 – розкоп по 
Лаврському провулку, горн; 4 – розкоп біля церкви Спаса на Берестові, 

будівля; 5 – МЗС, шурф 4, яма 2; 6 – Арсенал, розкоп 1, яма 16, 7 – 
Арсенал, розкоп 3, об’єкт 3, 8, 9 – МЗС, траншея 18, яма 1.



384

Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 5 (7), 2011

Рис. 4. Кераміка XVII – початку ХІХ ст.: 1, 2 – уроч. Гончарі, розкоп 14, 
горн, друга половина XVII ст.; 3 – Арсенал, розкоп 3, яма 5, XVII ст.; 
4 – Верхнє місто, XVIII ст.; 5,6 – МЗС, шурф 4, яма 1, друга половина 

XVIII ст.; 7,8 – розкоп по вул. Спаській, 35, об’єкт 1, кінець XVIII – поча-
ток XIX ст.
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УДК 904:72(477.41) Лариса Сергійчук
(м.Ржищів)

РЖИЩІВСЬКИЙ ЗАМОК XVI-XVIII СТОЛІТЬ

У статті розглядаються питання історії 
існування давньоруського поселення ХІ-ХІІІ ст. та 
замку XVI-XVIII ст. в північній частині м. Ржищів 
на основі досліджень і розвідок, проведених 
вченими ІА HAH України в 1960, 1991 і 1993 рр. та 
згадок про замок в історичних джерелах.

Переглядаючи Реєстр нерухомих пам’яток 
Київської області, укладений Інститутом 
 археології HAH України, в розділі «м. 

Ржищів» під №8 читаємо запис: «Поселення 
XII-XIII століття на пагорбі берега висотою 30 
метрів над Дніпром, в Пн. частині міста, ур. Старе 
Містечко; фортеця XVII століття. Зруйнована: Сх. 
Частина – нафтовими складами, Зх. – садибами».

Що ж це за руїни, які знайшли в 1960, 1991 та 
1993 рр. археологи і про які майже нічого не знають 
ржищівчани, оскільки від часу існування замку нас 
віддаляє культурний шар, нагромаджений за два з 
половиною століття?

Ми знайомі з історією городища Іван, яке 
існувало в IX-XIII ст. на теренах всім відомої 
Іван-гори і було невід’ємною ланкою в ланцюгу 
оборонної лінії, що тягнулася вздовж правого 
берега Дніпра від Києва до Канева та виконувала 
функцію захисного рубежу від кочових племен у 
разі їх нападу на Київ з південно-західних степів.

З досліджень істориків Ржищева випав той 
факт, що на лівому березі р. Леглич в тому місці, 
де Дніпро і Леглич утворюють гострий мис, на 
підвищенні, було ще одне городище, ще один 
ланцюг у згаданій оборонній лінії, і яке теж було 
зруйноване монголо-татарами.

Згадок про це поселення, на жаль, не знайдено 
в жодному давньоруському літописі, тому ми й не 
знаємо його назви. Можливо, саме це поселення й 
дало назву нашому місту.

Академік Б.О. Рибаков наголошує в своїх 
працях, що: «На Днепре, выше Зарубинецкого 
брода было несколько замков-крепостей ХІ-ХІІ 
вв., названия которых не связаны с княжескими 
именами: Иван, Чучин, Ржищев, Ходоров и др...» 
[6, с. 250]

Проведені в 1960, 1991 та 1993 рр. археологічні 
розвідки підтверджують існування і цього 
поселення, і замку ХVІ-ХVІІ ст. У «Звіті про 

розвідку на території Канівського водосховища» за 
1960 р. археологічної експедиції ІА Академії наук 
України, якою керував М.М. Шмаглій, так описано: 
«Древньоруське поселення в гирлі р. Леглич (ур. 
Старе Містечко) в обриві берега і на городах були 
зібрані уламки кераміки часу Київської Русі. В 
зрізі берега видно заглибини від жител, заповнені 
темним ґрунтом з фрагментами кераміки, кістками 
тварин, залишками печей.» [9, с. 13].

Це ж констатує і розвідка, проведена в 1991 
р. у Кагарлицькому районі науковцями Відейком 
М.Ю. та Бурдо Н.Б. На «Схематичному плані» 
розташування археологічних пам’яток вздовж 
дороги Стайки-Ржищів під №18 вони визначають 
зруйноване древньоруське поселення в ур. Старе 
Містечко. [2, с. З]. Проте вести розкопки в даній 
місцевості неможливо, адже тут дуже щільна 
забудова (сучасна вул. Піонерська).

Відомо, що життя на цих землях в період 
нашестя орди не припинялось. Незначна кількість 
вцілілої людності переселилась із гір у яри, ліси та 
долину понад Легличем. Найвірогідніше, це була 
сучасна нам Маковщина, неподалік від згаданого 
городища; територія сучасного урочища Хомине 
та урочища Монастирок біля городища Іван. Саме 
в міжгір’ї Монастирок, на східному схилі Івана 
розселився посадський люд, там знаходилось 
невеличке селище (досліджене археологами в 1962 
р.) [3, с. 1-9], біля чернечої обителі, яка, як відомо, 
існувала ще з XI ст.

Монголо-татари, зробивши свою жорстоку 
справу, пішли з цих земель, залишивши баскаків 
(збирачів податей) у Каневі та Кагарлику. Та 
частина міста, що була розташована на лівому 
березі річки Леглич, розвивалась інтенсивніше. 
Вздовж притоки Дніпра, по Оболоні, по Довгалівці 
(сучасні вулиці Чапаєва, Кірова та Ватутіна), а 
згодом і по правому березі Леглича розселилися 
мешканці міста (сьогодні Ржищів тягнеться вздовж 
р. Леглич на 12 км).

Цікаво зазначити, що ту територію, де існувало 
вказане поселення і замок, що став соціальним 
центром середньовічного Ржищева жителі дотепер 
називають «Старе Містечко», а центр сучасного 
міста – просто «містечко».

До кінця XV ст. Ржищів уже був чималим 
містечком, земля якого належали то одному, то 
іншому власникові.
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Протягом XVI ст. Правобережна Україна 
поступово переходила у володіння Речі Посполитої. 
Тому найточніші дані про наше місто можна знайти 
в польських джерелах XVI-XIX ст. [7, с. 171]. 
Але саме автори цих джерел внесли плутанину в 
походження назви Іван-гора. Бажаючи догодити 
своєму королеві Яну Казимиру, який в 1663 р. 
дійсно зупинявся у Ржищівському замку у зв’язку 
з переправою в цьому місці його війська через 
Дніпро, польські хроністи виводять назву «Іван-
гора» від імені Ян (Іван) Казимир. Але, з одного 
боку, назва городища Іван уже записана в літописах 
ХІІІ ст., а з іншого – на Іван-горі ніколи не було 
замку, а лише укріплене городище.

Так от,  в  майнових актах польських 
землевласників перші згадки про Ржищів 
зустрічаються в кінці XVI ст. Належав він тоді 
двом землевласникам: одна частина, по правому 
березі р. Леглич, записана в документах як 
«Городище» – Кордишам; друга, по лівому 
березі, власне «Ржищів» – Халецьким. У 1588 р. 
дружина Філона Кордиша продала свою маєтність 
(Городище) Анжею Халецькому. Халецьких 
було два брати: єжи та Анжей. Перший володів 
частиною Ржищева, другий – осів на частині 
Городище. У Ржищеві, на землі єжи, було відразу ж 
збудовано оборонний замок, а Городище – обнесене 
частоколом. Незабаром єжи помер бездітним і 
Анжей отримав його частину із замком у спадок.

У 1596 р. з 11 по 27 травня (ст.ст.) в 
Ржищівському замку зупинявся Еріх Лясота, посол 
германського цісаря Рудольфа II, прямуючи до 
козаків на Запоріжжя, щоб запросити їх на службу 
до цісаря.

Очікував він тут на гроші для подорожі: 8000 
червінців привіз йому Якуб Хенкель. В своїх 
«Подорожніх записах» Еріх Лясота зазначив, що 
мали вирушати із Ржищева 28 травня. В цей день 
було в місті урочисте свято: Анжей Халецький 
одружувався з Галшкою Хвальчевською. В місто 
з’їхалось багато шляхтичів, які вели себе дуже 
галасливо, бо ж – святкували. Посол побоювався 
навіть за свою казну і, не зважаючи на запрошення 
лишитися, змушений був під охороною вирушити 
далі [7, с. 171].

Анжей з Галшкою мали трьох синів: Иожефа, 
Петра і Францішека. Дружина померла від мору, 
який одночасно забрав двох її братів та трьох 
сестер.

Згодом, після смерті Анжея, сини поділили 
його набутки: Петро осів у Ходорові, Йожеф і 
Францішек – у Ржищеві. Але незабаром Йожеф 
уже виступає як дідич усього Ржищева.

Тим часом міщани канівські і богуславські 
приватним чином захопили значну частину 
Ржищівщини, заклавши на цих землях хутори, 
пасіки і села. Це були Черниші, Розсохи, Дударі, 
Чаплинці, Пиї, Пріцьки, Молодівці, Тишків-
Млинок і Козин.

Йожеф Халецький намагається покласти край 
незаконним привласненням їх земель. Подає в суди 
і виграє їх. Проте через часті татарські напади, які 
не давали можливості вільно пересуватися, судові 
рішення не були виконані.

Коли в 1616 р. проводилася ревізія Канівського 
староства, то всупереч протестам Халецького, землі 
йому не повернули, хоча за землю йому платили 
податки.

З тої прикрості Йожеф Халецький спродав усю 
Ржищівщину Олександру Костянтину Вороничу 
з правом доходів від відмежованих грунтів, а сам 
виїхав до Литви.

Новий власник побудував і новий замок, вище, 
на горі (сучасні виміри: сх. – нафтовий склад, зх. – 
приватна забудова). Таким чином замок Халецьких 
виявився в центрі містечка в тому місці, що зветься 
Церковщина.

Новий замок був занесений у 1627 р. в «Книгу 
Большому Чертежу», укладеному в Розрядному 
приказі по «государеву указу» [4, с. 107]. Протягом 
XVII ст. вона була практичним керівництвом для 
«государевой службы посылок», бо містила опис 
річок та міст і відстаней між ними для здійснення 
поштових перевезень по головному поштовому 
тракту та по річках.

Таким чином Ржищів було нанесено на карту.
Джерела, які зберігаються у Варшавському 

архіві давніх актів, подають такий опис замку: 
«Олександр Воронич побудував новий замок на 
горі, у більш зручному місці для оборони. Це була 
споруда баштової системи оборони. В 1645 році 
замок мав рів та вал з парканом. Складався з трьох 
башт дубових і двох соснових, одна з яких була 
в’їзною. Існувала також баштова фіртка. Крім того, 
на валу розташовувались вежі та бійнички. Міські 
фортифікації мали мисове положення і на додаток 
були захищені ставом, утвореним на правій притоці 
р. Дніпро» (р.Леглич. – Л.С.).

«Укріплене поселення також контролювало 
брід через Дніпро» – вказує у своїх подорожніх 
записках Г.-Л. де Боплан [1, с. 14], французький 
інженер-фортифікатор, який в 1650 р. за завданням 
польського короля прямував на Запоріжжя з метою 
будівництва фортеці в Кодаку. Дякуючи його роботі 
– карті фортифікаційних споруд по Дніпру від 
Києва до Січі, маємо і зображення Ржищівського 
замку.
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Олександр Воронич мав синів Василя, Миколу, 
Федора та Філона. Останній помер молодим. 
Микола та Василь залишили після себе нащадків, 
які порівну поділили маєтності. Федір помер у 
1646 р.

Відомо, що в 1644 р. єжи Даніель Воронич 
(син Василя), скарбник Київський, спродав свій 
статок в Ржищеві і в Ходорові Янушу Тишкевичу, 
воєводі Київському, дідичеві земель в Бердичеві 
та Махновці.

Януш Тишкевич був дуже діяльний чоловік 
і гарний господар. Саме при ньому активно 
запрацювала Ржищівська пристань, приймаючи 
товари з цілої України. У своїх волостях в 
землеробстві він запровадив меліорацію земель. 
Із належних йому лісів сплавляв колоди Дніпром 
до пристані в Ржищеві. Помер у 1649 р. в Любліні.

Під час воєн Богдана Хмельницького, в 1649 
р. козаки зайняли Ржищів, утворивши Ржищівську 
сотню, яка входила до Канівського полку. Сотником 
її був Чугай.

Після війни Ржищів і Ходорів залишилися за 
Миколою і Бартошем Тишкевичами.

У 1664 р., після вже згадуваного невдалого 
походу на Лівобережжя, військо Яна Казимира 
повернуло назад. Яна Казимира супроводжував 
Стефан Чернецький в Литву, і в Ржищеві знову була 
організована переправа на байдаках. Був з ними і 
Ян Собеський, обозний коронний.

1677 р., коли Юрко Хмельницький з турками 
взяли Чигирин, тоді ж спалили і Ржищів, і Канів. 
Мешканці повтікали із спалених домівок по 
схованках.

Догорів замок у 1678 р. 24-25  лютого (ст. ст.) 
під час облоги і штурму замку, в якому отаборилося 
військо Трущенка (сподвижника Яненка), військом 
лівобережного гетьмана Самойловича і російського 
воєводи Неплюєва. Коли вони ввірвалися в замок, 
то знайшли згарище, облога була знята.

За трактатом Гржимултовського (1686 р.) 
значна смуга вздовж Дніпра, від Стайок аж до 
Крилова, підлягала виселенню на лівий берег. Сюди 
входив і Ржищів. Землі залишались спустошеними 
довгий час.

Тим часом дідичі ржищівські ці події 
пересиджували у своїх маєтностях: Тишкевичі – в 
Литві, а Вороничі – по світу. У 1693 р. співвласник 
Ржищева Адам Воронич повернувся до краю.

Незважаючи на трактат, населення поверталося 
до своїх земель.

Ржищів почав залюднюватись з 1702 р. В 1709 
р. гетьман лівобережної України Скоропадський 
передав Ржищів і Ходорів у володіння Софіївському 

монастирю в Києві [8, сп. 97].
Але власники повернулися до свого добра: і 

Вороничі, і Тишкевичі, і Головінські (останні – 
як спадкоємці Вороничів). Софіївська кафедра 
не змогла утримати ці землі, а дідичі вимагали 
повернення маєтностей. Поки йшла судова тяганина, 
землі активно залюднювались, утворюючи нові 
села. В 1720-30-х рр. довкола Ржищева виникли 
села: Уляники, Халча, Юшки, Юзефовка, Гребені, 
Липів Ріг та інші.

У той час Ржищівщиною володіли Петро і 
Йожеф Вороничі (сини Мартіна), Антон Гадомський 
і єжи Головінський, третиною – ксьондз Антон 
Тишкевич, каноник Віденський, який свої землі 
в 1739 р. спродав Щеніовським як в Ржищеві, так 
і в Ходорові. Станіслав Щеніовський, староста 
трахтемирівський, обновивши ржищівський замок, 
замешкав в ньому. Але на короткий час. У 1751 р. 
гайдамаки його знову спалили. С. Щеніовський 
займав острів на Дніпрі, навпроти Ржищева (якого 
і сліду не було вже в XIX ст.) і там збудував інший, 
захищений водою замок.

Станіслав Щеніовський був прадідом знаного 
в письменстві Титуса Щеніовського.

У фундації Щеніовського і його дружини 
Урсули постав у Ржищеві в 1765 р. костьол і 
кляштор (монастир).

У 1768 р. під час нападу на Ржищів гайдамаки 
підпалили костьол та знищили замок на острові. 
Сам Щеніовський змушений був переховуватись 
від них в лузі на лівому березі Дніпра. Як стало 
безпечно, С. Щеніовський вибрався з Задніпров’я 
та приєднався до Барської конфедерації.

Ржищівський замок більше не відроджувався.
Згодом землі, де був замок, належали 

Дзялинським (нащадкам Вороничів), а потім відійшли 
землевласнику, професору медицини Київського 
університету св. Володимира К. Трітшелю, а з поч. 
XX ст. – в державну власність.
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Serhiichuk L. 
The Rzhyschiv castle of XVI-XVIII centuries

This article tells about the history of the Old Rus-
sian settlement of XI-XIII centuries and the castle of 
XVI-XVIII centuries in the northern part of Rzhyschiv 
town. Also it tells about the explorations and exca-
vations made by the scientists from the Institute of 
archaeology National Academy of Sciences of Ukraine 
in 1960, 1991,1993 and the description of the castle in 
Ukrainian and Polish historical sources.
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УДК 904. 2(477.46) ”16”  Яніна Діденко
(м. Чигирин)

МОНЕТНО-РЕЧОВИЙ СКАРБ XVII СТОЛІТТЯ

Стаття присвячена рідкісній знахідці – 
монетно-речовому скарбу другої половини ХVІІ 
ст. (м.Чигирин) пов’язаному з Чигиринськими 
походами 1677-1678 рр. Подано детальний опис 
вмісту скарбу, висунуто версії відносно обставин 
схову та особи власника.

 

Чигиринська земля багата на скарби XVII 
ст. Варто назвати лише знахідки останніх 
 років відомі науковцям – вітівський, 

медведівський,  чигиринський.  Вивчення 
кожної з них збагачує знання про обіг монет на 
середньовічній Наддніпрянщині.

Нещодавно стало відомо про ще один скарб, 
знайдений в межах сучасного міста Чигирина. 
Наприкінці квітня – на початку травня 2007 
р., під час оранки власного городу місцевим 
жителем О.В. Запорожцем були знайдені 6 
дрібних срібних монет та перстень-печатка [2, 
с. 1]. Добрий стан збереження предметів та їх 
скупченість наштовхнули на думку, що первісно 
вони зберігалися в не збереженому гаманці.

Всі  знайдені  монети відно сились до 
найдрібніших фракцій французької монети 
талерового типу – екю (екю д’аржан). Їх номінальна 
вартість складала 1/12 екю. Аверс та реверс монет 
мали усталені для екю зображення [3, с. 140]. 
На аверсі – портрет короля Людовіка XIV та 
легенда колової подачі: ”LUD. XIIII. D. G. FR.ET. 
NAV. REX” (Люд(овік) XIV, Б(ожою) м(илістю) 
фр(анцузький) та нав(арський) кор(оль)). На 
реверсі – щит готичного вигляду із трьома ліліями, 
під короною із зубцями у вигляді п’яти видимих 
лілій. Легенда реверсу: ”BENEDICTUM. SIT. NO-
MEN. DOMINI” (“Хай буде благословенне ім’я 
Господнє”). Знайдені монети датовані: 1660 р. 
– 2 одиниці, 1662 – 1 одиниця, 1663 – 1 одиниця, 
1664 – 1 одиниця та 1665 – 1 одиниця. Імовірно, 
одна з монет 1660 р. є фальшивою: зображений на 
аверсі дитячий портрет Людовіка XIV виконаний 
примітивно та навіть грубо, у легенді допущено 
помилку – у слові “REX” (король) опущена літера 
“R”.

До складу скарбу входить і перстень-печатка, 
виготовлений із срібла високої проби. Підпайки 
персня оздоблені чорненням, каст позолочений 

прикрашений рельєфним “джгутом”. Горизонтально 
розміщена мигдалеподібна сердолікова вставка має 
вирізьблений напис у два ряди арабською мовою – 
імовірно ім’я та титул власника.

Коли і ким міг бути захований цей скарб? Час 
його схову припадає на період між 1665 та 1678 рр. 
– час випуску найновішої монети та зруйнування 
Чигирина під час другого Чигиринського походу, 
відповідно. Для відповіді на це питання детальніше 
проаналізуємо місце знахідки. Скарб було знайдено 
приблизно за кілометр від місця, де у 1778 р. 
знаходилась південна стіна кронверку – нового 
верхнього міста, збудованого П. Гордоном 
напередодні другого Чигиринського походу. Під 
час першого та другого Чигиринських походів 
поблизу цього місця розміщувалась турецька 
армія, відбувались сутички між нападниками та 
оборонцями Чигирина. П. Гордон на своєму плані 
Чигирина підписує його, як «удобное место для 
турецкой атаки» [4, с. 175]. За його свідченням під 
час першої облоги «турецкая армия…стала лагерем 
на холмах к востоку и югу от Чигирина…» [1, с. 
20]. Під час другого походу війська нападників 
«…заполнили все пространство от ручья Иркли 
вдоль Тясмы до предела в 200 сажен. Большинство 
янычар и пехоты расположилось здесь, а также 
выше на холме по направлению к курганам… 
Большая часть конницы разбила стан повыше в 
сторону Субботова…» [1, с. 55].

Усе вище зазначене дозволяє стверджувати, що 
скарб належав одному з учасників Чигиринських 
походів у складі турецького війська. А наявність 
у скарбі нетипових для Черкащини обігових 
французьких монет дає можливість припустити, 
що власник знахідки був французом. На користь 
останнього свідчить той факт, що французьке 
посольство у Стамбулі цікавилось станом справ 
під Чигирином – чисельність військ, обставини 
облоги та загибелі міста були йому добре відомі [6, 
с. 141-150]. У Дипломатичному архіві Міністерства 
закордонних справ Франції серед повідомлень 
французького посланника у Туреччині Ш. Нуантеля 
від 1677 р. зберігається план середньовічного 
Чигирина, із поясненнями французькою мовою, 
виконаний, імовірно учасником облоги у 1677 р. [5, 
с. 195-200]. Визначенню власника скарбу могло б 
допомогти і прочитання легенди персня.
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На даний момент скарб знаходиться у приватній 
колекції. Його власником він і був наданий автору 
статті для вивчення.
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SECOND HALF OF 17 CENTURY (CHYGYRYN)

This article is dedicated a rare archeological find. 
It is a coin-hoards treasure of the second half of 17 
century (Chyhyryn). He is associated with the Chyhy-
rynsky  crusades (1677-1678).
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УДК 069. 51-033.6 Ольга Пискун
(м. Чигирин)

КЕРАМІЧНИЙ ПОСУД XVII-ПОЧ. XVIII ст. 
ІЗ КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Стаття репрезентує колекцію керамічного 
посуду кінця ХVІІ-початку ХVІІІ ст. у збірці 
музею Б. Хмельницького Національного історико-
культурного заповідника «Чигирин», розкриває 
шляхи її формування  та містить короткий опис 
посуду.

25 грудня 1995 р. у Чигирині урочисто відкрито 
для відвідувачів музей Богдана Хмельницького.

На момент відкриття заклад не мав сформованої 
музейної колекції, тому одним із головних 
напрямів роботи співробітників заповідника 
стало поповнення музейної збірки речами XVII-
XVIII ст. З цією метою впродовж 1995-2006 рр. 
проведено ряд пам’яткоохоронних заходів, в 
результаті яких колекція музею Б. Хмельницького 
поповнилася козацькою зброєю та спорядженням, 
нумізматикою, побутовими речами доби пізнього 
середньовіччя, творами українського мистецтва на 
козацьку тематику. Нині вона нараховує близько 
2000 експонатів [5, c. 4].

З огляду на це, перед науковцями закладу 
постало нове завдання – дослідження та введення 
в науковий обіг музейних предметів, визначення їх 
музейного значення.

На сьогодні, музей Б. Хмельницького має 
в експозиції більше ніж півсотні предметів 
гончарного виробництва XVII-поч. XVIII ст. Серед 
них – кухонний та столовий посуд, вироби малих 
форм різного призначення (підсвічники, іграшки, 
люльки), пічні кахлі. Вони вирізняються високою 
якістю виробництва, різноманітністю форм та 
оздоблення.

Основним джерелом комплектування збірки 
середньовічної кераміки музею Б. Хмельницького 
стали систематичні археологічні розкопки на 
території Нижнього та Верхнього міста в Чигирині, 
Суботові та Холодному Яру в 1989-2006 рр., під 
час яких знайдено велику кількість керамічного 
матеріалу, що датується XVII ст.

Крім цього, в 1995-1997 рр. під час проведення 
земляних робіт в с.Суботів на житловому 
будівництві (100 м на південь від Іллінської церкви) 
співробітником НІКЗ «Чигирин» В.І. Гуглею 
зафіксовано житлову пляму та господарчу яму, які 
за характером заповнення відносились до єдиного 
речового комплексу середини-ІІ пол. XVII ст. [4, с. 

59]. Ним було піднято близько десятка керамічних  
виробів, які пізніше передано до фондів НІКЗ 
«Чигирин». Оскільки, більшість речей мала 
пошкодження, то для надання їм експозиційного 
вигляду, частина з них була відреставрована 
художником-реставратором Ю.М. Озераном 
(м.Черкаси).

Керамічний кухонний та столовий посуд 
представлений у збірці музею Б. Хмельницького 
горщиками (4 одиниці), глечиками (2 одиниці), 
кухлями різних розмірів і форм (8 одиниць), 
тарілками (3 одиниці), мисками (2 одиниці), а також 
сковорідкою та макітрою.

Більшість з нього виготовлена із світлої 
(білої, рожевої, коричневої, сірої глини), 3 вироби 
– червоноглиняні, 4 – темно-сірі. Як правило, 
світлоглиняний посуд прикрашений опискою 
у вигляді прямих паралельних та хвилястих 
ліній, кривульок, крапок, листочків, дужок і т.д. 
виконаних червоно-брунатним ангобом. Орнамент 
нанесений пір’їною або квачиком по сирому 
виробу. Посуд із таким орнаментом був поширений 
по всій території України [3, с. 130].

У деяких виробів поверхня покрита ангобом 
світлого кольору, а потім по ньому нанесений 
орнамент за допомогою ріжка [ 2; А-5176, А-5173 
] (Мал. 5; 20).

Темно-сірий (морений) посуд прикрашений 
лощінням [2; А-5165] (Мал. 1), рельєфним 
орнаментом у вигляді заглиблених паралельних 
ліній [2; А-5171] (Мал. 6), штампованим орнаментом 
та зубцюванням по краю вінця [2; б/н] (Мал. 3), або 
взагалі не має оздоблення [2; А-5175] (Мал. 11).

Два вироби на внутрішній поверхні вкриті 
зеленою поливою [2; А-5170, А-4164 ] (Мал. 7; 16).

Горщики вважаються найбільш поширеним 
видом кухонного посуду. У збірці музею їх 4: 
3 – знайдені під час археологічного дослідження 
Нижнього міста в Чигирині (керівник П. А. 
Горішній), 1 – в Суботові. Аналізуючи, бачимо, 
що вони мають спільні риси: невеликі розміри, 
опуклобокі, з ручкою, вінця високі, дещо відігнуті 
назовні. Оздоблені по-різному: лощінням [2; 
А-5165] (Мал. 1), штампованим орнаментом по 
плічках та зубцюванням по вінцях [2; б/н] (Мал. 3), 
опискою червоним ангобом у вигляді паралельних 
прямих ліній та дужок [2; А-5167] (Мал. 2) 
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хвилястої та прямої лінії по плічках [2; А-4145] 
(Мал. 4). Розміри виробів коливаються: діаметр 
вінця від 10 до 12,7 см; діаметр денця від 4 до 8,5 
см; висота від 9 до 14,5 см.

В експозиції музею представлено, також, два 
глечики. Один з них знайдений у с. Суботів [2; 
А-5171] (Мал. 6). Сіроглиняний, з ручкою, форма 
тулуба – дещо округла, завужена до денця, шийка 
низька, широка, вінце пряме, має зливний носик. 
Орнаментований по вінцю та в нижній частині 
шийки двома паралельними прокресленими 
лініями, у місці з’єднання вінця з шийкою – 
рельєфним орнаментом, виконаним зубчатим 
штампом.

Глечик з Мотронинського городища (археологічна 
експедиція під керівництвом С. С. Бессонової) 
[2; А-5176] (Мал. 5) більш вишуканої форми та 
орнаментації. Виготовлений із рожевої глини, має 
вузьку шийку, округлі боки, високе, відхилене 
назовні вінце, широке денце, прикрашене скісними 
зрізами. Внутрішня поверхня вкрита червоним, 
зовнішня – світло-коричневим ангобом. По 
плічках виріб орнаментований 5 колоподібними 
декоративними елементами, що складаються з 
крапок білих, червоних та брунатних кольорів 
«розтягнених» між собою в межах кола. Розміри 
глечиків відрізняються: перший має діаметр вінця 
9 см, денця – 7,7 см, висоту – 15,5 см, другий – 
діаметр вінця 11,4 см, денця – 10,5 см, висоту 
– 20,3 см.

До столового посуду належали кухлі. У колекції 
музею Б. Хмельницького – 8 різноманітних кухлів 
XVII -початку. XVIII ст. від зовсім маленьких до 
великих, місткістю більше 1 л.

Під час археологічного до слідження 
Мотронинського городища у 1990 р. знайдено 
два великі кухлі циліндричної форми з ручками. 
Один з них червоноглиняний, завужений до вінця, 
прикрашений червоним ангобом [2; А-5166] (Мал. 
8). Інший – біло  глиняний [2; А-5174] (Мал. 
9), багато орнаментований червоно-брунатним 
ангобним розписом: під вінцем та біля денця – 
двома горизонтальними паралельними лініями, 
по тулубу – рядами кілець з червоними та 
брунатними рисками в центрі, розділеними між 
собою вертикальними лініями. Вражають розміри 
кухля діаметр вінця – 12 см, денця – 11,8 см, висота 
– 22 см. Припускають, що подібними кухлями 
користувалися у шинках.

Іншу форму має білоглиняний кухоль знайдений 
у Суботові [2; А-5170] (Мал. 7). Вінце високе, 
розширене до верху, тулуб опуклий, завужений до 
денця, з ручкою. Зовні виріб оздоблений червоно-
брунатною опискою у вигляді прямих паралельних 
горизонтальних ліній. Внутрішня поверхня вкрита 

зеленою поливою. Діаметр вінця – 10,6 см, денця 
– 5 см, висота – 10,7 см. 

Кухлик, знайдений археологічною експедицією 
під керівництвом П.А. Горішнього 1993 р. у 
Чигирині [Мал. 10], виготовлений із світло-
коричневої глини, з ручкою, не орнаментований, 
має невеликі розміри і діаметр вінця – 8,7 см, денця 
– 5 см, висоту – 6,2 см.

Під час археологічного дослідження Нижнього 
міста в Чигирині у 2006 р. (керівник Д.П.Куштан) 
виявлено велику кількість керамічного матеріалу 
XVII-XVIII ст., в тому числі посуду [1; с. 40-44]. 
В експозиції музею зберігається рожевоглиняний 
кухлик невеликого розміру (діаметр вінця – 9 
см, денця – 6 см, висота – 10,2 см) [2; б/н] (Мал. 
13). Формою він нагадує глечик: має опуклий 
тулуб, високу розширену догори шийку (займає Ѕ 
висоти кухлика), прикрашений ангобним розписом 
червоного кольору у вигляді паралельних прямих 
та хвилястої ліній.

Інший кухлик [2; б/н] (Мал. 14) знайдений 
експедицією Д.П.Куштана подібний до бокала, 
проте з ручкою, світло-коричневий, має округлий 
тулуб завужений до прямого вінця, невисоку 
ніжку. Зовні прикрашений паралельними прямими 
лініями, виконаними червоно-брунатною глиною. 
Діаметр вінця кухлика – 7,8 см, денця – 7,5 см, 
висота – 9,5 см.

Дві сіроглиняні посудини на ніжках умовно теж 
можна віднести до кухлів, оскільки вони з ручками. 
Знайдені в Суботові, за формою та розмірами 
майже ідентичні: мають невисоку ніжку, опуклий 
тулуб та високу розхилену догори шийку. Одна з 
посудин має 2 ручки, без орнаменту [2; А-5175] 
(Мал. 11), інша – одну ручку [2; А-5249] (Мал. 
12), прикрашена ангобним розписом червоно-
брунатного кольору у вигляді паралельних прямих 
та хвилястих ліній. Діаметр вінця кухлів відповідно 
7,7 см та 7,5 см; денця – 5 см та 6 см; висота – 10,5 
та 10,7 см.

Макітра XVII-початку XVIII ст. [2; А-5250] 
(Мал. 15), що представлена в музеї, – широка 
посудина з розхиленими від денця стінками і 
різко відігнутим назовні вінчиком. Знайдена 
в Суботові, червоноглиняна, зовні оздоблена 
опискою червоно-брунатного кольору: по вінцю 
– двома паралельними прямими лініями та 
рядом листочків виконаних квачиком, по тулубу 
– хвилястою та прямою лініями. Належала до 
кухонного посуду. Діаметр вінця – 29,5 см, денця 
– 18 см, висота – 16 см.

Сіроглиняна сковорода-латка [2; А-5251] (Мал. 
21) теж знайдена в Суботові. Має опуклі стінки зі 
зламом посередині тулуба, вінця відігнуті назовні, 
ручка трубчата, край денця прикрашений сімома 
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скісними зрізами.
У музейній збірці знаходяться дві миски – 

глибокі невеликі посудини зі зламом посередині 
тулуба і загнутим всередину вінцем. Одна з 
них, знайдена археологічною експедицією П.А. 
Горішнього в Чигирині, рожевоглиняна [2; А-4164] 
(Мал. 16), внутрішня поверхня миски вкрита 
зеленою поливою. Друга – з Суботові [2; А-4146] 
(Мал. 17), декорована брунатним ангобом: на 
вінцях – хвилястою лінією, стінках – паралельними 
прямими лініями та крапками, на денці – солярним 
знаком у вигляді кола з шістьма променями. 
Діаметр мисок відповідно 26 см та 25,5 см.

Тарілки, як вид столового посуду, з’являються 
наприкінці XVI ст. і набувають поширення у 
середині XVII-XVIII ст. Існує думка, що таку форму 
посуду запозичено цеховими майстрами із Західної 
європи [3; с. 130]. Про використання тарілок у 
козацькому побуті свідчить сірійський мандрівник 
П. Алепський зазначаючи, що на обіді у Богдана 
Хмельницького «…поставлено на стіл розписні 
глиняні миски з вареною солоною рибою…» [6; 
с. 179].

Характерна особливість тарілки – широкі краї 
(береги). Цей вид посуду представлений у колекції 
музею 3 екземплярами.

У 1990 р. на Мотроненському городищі 
знайдена червоноглиняна тарілка [2; А-5173] (Мал. 
20). На її внутрішній поверхні збереглися залишки 
білого ангобу, вінце декороване червоною глиною у 
вигляді півкіл з крапкою. Діаметр тарілки – 30 см.

Дві наступні тарілки знайдені в різних місцях 
(одна на Мотроненському городищі [2; А-5168] 
(Мал. 19), друга – в Чигирині [2; А-5169] (Мал. 18). 
Вони дуже схожі між собою, у їх формі та манері 
розпису відчувається рука одного майстра. Тарілки 
датуються XVII ст., білоглиняні, багато оздоблені 
червоно-брунатним ангобом у вигляді паралельних 
прямих та хвилястих ліній, листочків, S-подібних 
рисочок по стінках. Обидві тарілки мають скісні 
зрізи біля денця. Діаметр тарілок відповідно 29 
та 27 см.

Як бачимо, побутова культура жителів 
Чигиринського краю XVII-початку XVIII ст. 

представлена в експозиції музею Б. Хмельницького 
різноманітним кухонним та столовим посудом, 
який є лише незначною часткою багатого 
керамічного матеріалу, що зберігається у фондах 
НІКЗ «Чигирин» і потребує опрацювання.

Дана стаття є початком роботи по вивченню 
середньовічної кераміки із збірки музею. 
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Pyskun O. 
THE COLLECTION OF CERAMIC TABLE-

wARE OF THE END 17-TO BEGINNING OF A 18 
CENTURY IN THE COLLECTION OF MUSEUM 
OF BOHDAN KHMELNYTSKY OF THE NATION-
AL HISTORICAL AND CULTURAL RESERVE 
«CHYHYRYN»

This article is presents a collection of ceramic 
tableware of  the end 17-to beginning of a 18 century in 
the collection of museum of Bohdan Khmelnytsky of the 
National historical and cultural reserve «Chyhyryn», 
exposes forming  ways and contains the thumb-nail a 
sketch of tableware.
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На основі численних джерел робиться спроба 
атрибуції кам’яної стели, що протягом кількох 
століть знаходиться на центральному майдані 
села Суботова, що на Чигиринщині.

Одними з найзагадковіших і маловивчених 
пам’яток стародавніх народів, які населяли 
 територію нашої держави,  можна 

вважати грубі антропоморфні стели, що нерідко 
установлювалися над похованнями знаменитих 
кочівників.

З в и ч а й  т а к и м  ч и н о м  в ш а н о ву в ат и 
пам’ять представників родової аристократії 
прослідковується ще з епохи бронзи. Пізніше ці 
традиції виявлені й у скіфів. Після скіфів майже на 
сто років цей звичай зникає і знову відроджується 
лише в VI ст.

 Половці дані стели називали „балбалами”, 
що з тюркської означає – ідоли. Руські книжники 
ХІІ ст. передавали слово „балбал” як „болван”. 
А прості люди, почувши незвичне для руського 
слуху слово „бал-бал”, передавали його як „ба-
ба”. Таким чином, словом ”баба” стали називати 
всі кам’яні статуї незалежно від статі людини, яку 
було зображено [6, с. 6].

  Ще в ХVІІ ст. кам’яні баби стояли на 
всіх помітних серед степів місцях, на проїжджих 
шляхах. Але по мірі заселення вони стали зникати 
: селяни стали розбивати їх, звозили з курганів, 
використовували під час будівництва.

 Наявність кам’яних стел характерна 
для південних степів України. Для Середнього 
Подніпров’я це досить рідкісне, якщо взагалі не 
унікальне явище.

 Одна з таких загадкових пам’яток з давніх-
давен бовваніє на центральній площі Суботова 
– Козацькому майдані (рис. 1). Коли, звідки і яким 
чином вона тут з’явилася, за браком достовірних 
джерел сказати поки що не можна. Найдавніша 
відома на сьогодні згадка про „бабу” належить 
етнографу і досліднику старожитностей Домініку 
П’єру де ля Флізу, який поряд з іншими пам’ятками 
краю виділив, описав і замалював кам’яну бабу. 
Дослідник, опираючись на народні джерела, 
пов’язує її появу з часами Богдана Хмельницького, 
про що ми говоритимемо пізніше [5, с. 67].

УДК 903.6 (477.46) Надія Кукса
                                                                         (м. Чигирин)

КАМ’ЯНА БАБА В СУБОТОВІ: СПРОБА АТРИБУЦІЇ

 Як пам’ятку археології фіксує стелу в своїй 
„Археологічній карті Київської губернії” 1898 р. 
Володимир Антонович, принагідно зазначаючи 
на наявність кам’яної баби і на замковій горі в 
Чигирині [1, с. 132]. Це наводить на думку, що і на 
теренах Чигиринщини подібні статуї могли бути 
вже й не такими випадковими гостями. 

 Відношення населення до пам’ятки 
яскраво ілюструється Марком Грушевським в 
збірці „Гетьманське гніздо. Урочища і перекази 
села Суботова” [3, с. 11]. Саме місцеві мешканці з 
давніх-давен традиційно були охоронцями стели. 

За переказами, „баба” здавна установлена на 
Козацькому майдані, де в козацькi часи проходили 
сходи його мешканцiв. З огляду на легенди, що 
передаються з поколiння в поколiння, суботяни 
до цього часу звуть кам’яну «бабу» «голгофою», 
«бабою-плахою», «лобним мiсцем» тощо. «Мабуть 
через те  вони на неї так кажуть, що чутка ходить, 
либонь би то за судiв Хмельницького тут прилюдно 
наглою смертю карали винуватцiв великих – 
найпаче зрадникiв усяких...» [2, с. 10].

Маємо доволі літературно оброблену місцеву 
легенду, де подано найбільш важливі віхи історії 
стели: „... Більше як 300 років тому поставив у селі 
Суботові кам’яну бабу Богдан Хмельницький на 
лихо й страх панам-гнобителям. Колись там була 
велика площа, на тій площі Богдан Хмельницький 
з козаками судили пійманих панів і до кам’яної 
баби відрубували їм голови. Ворогів же і гнобителів 
у трудящих завжди було дуже багато, тому й 
панської крові пролилося там чимало. Але пани, 
як той бур’ян, множилися і росли на людське 
лихо. Богданові Хмельницькому не вдалося дотла 
викорчувати це отруйне зілля. Тому він і поставив 
кам’яну „бабу” на страх панам. Незвичайність цієї 
„ баби” в тому, що вона протягом віків виділяла з 
себе пролиту панську кров. Порижіла польсько-
шляхетська кров застерігала клятих панів і кликала 
людей знищувати своїх гнобителів.

Перед смертю Хмельницький казав людям 
берегти кам’яну „бабу”, щоб, коли знову 
з’являться якісь недруги нашого народу, то щоб і 
їм повідрубували голови.

Особливо помітною була панська кров на 
кам’яній „ бабі” в старі часи. Лише після жовтневого 
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перевороту 1917 р., коли не стало панів, перестала 
виділятися шляхетська кров з кам’яної „ баби”. 
Зараз замість крові там залишилися червонуваті 
плями. Так і простояла вона протягом довгих віків 
як грізне застереження гнобителям.

Під час війни фашистські окупанти боялися 
цієї баби і наказали поліцаям закопати її. А коли 
прогнали фашистів, то знову люди відкопали цю 
стареньку кам’яну „бабусю” і поставили на те ж 
місце, де її колись поставив своїми руками Богдан 
Хмельницький ” [7, с .38].

Однак, трепетне ставлення гетьмана до 
улюбленого батькiвського маєтку, мiсце Суботова 
в розбудовi гетьманськоi держави спростовують 
наявнiсть iсторичного пiдгрунтя в даних 
легендах. Хоча, не виключено, що кам’яна плаха 
використовувалася як ганебний стовп, до якого 
прив’язували злочинців. Та й для виконання 
покарань на смерть, про які йдеться в оповідях, 
використовувалися товсті колоди і аж ніяк не 
кам’яні плахи.

За іншою версією, „баба” стояла колись на 
межі суботівських земель і була перевезена до села 
під час епідемії. Люди вірили, що стела врятує 
населення Суботова від смертельної хвороби.

Шанобливе ставлення місцевого люду до 
пам’ятки проглядається і в Марка Грушевського. 
Відомо, що кілька разів під впливом талої води 
та  ерозійних явищ стела падала. Селяни вбачали 
в цьому якийсь недобрий знак, і час від часу 
закріплювали „бабу”[ 3, с. 12].

Збереглося кілька світлин, виконаних 
чигиринським фотографом наприкінці ХІХ ст. на 
замовлення Марка Грушевського, що в свою чергу, 
виконував замовлення іменитого історика Михайла 
Грушевського.

На одному із знімків бачимо суботівського 
селянина, зображеного з лопатою в руках на тлі 
„баби„. Очевидно, зафіксовано один з моментів 
чергового опорядження прилеглої до стели 
території.

На іншій світлині показано селянина і трьох 
малих хлопців, один з яких присів на колоді, 
покладеній побіля „баби”. З іншого боку стели 
проглядаються свіжі стружки від колоди. Це 
зображення наводить на думку, що свого часу 
біля пам’ятки селяни влаштовували посиденьки, 
де старші люди обмінювалися новинами, а діти 
розважалися. До речі, дана світлина вміщена 
в „Ілюстровану історію України” Михайла 
Грушевського, видану 1912 р. [4, с. 86] Знімок 
можна побачити і в багатьох сучасних дослідженнях 
старожитностей Чигиринського краю.

У результаті будівельних робіт у центрі села 
кілька разів стелу переставляли на інше місце, 

проте не дуже віддалене від попереднього місця 
розташування. Про це красномовно свідчить і 
підбірка світлин різних часів, і численні розповіді 
старожилів Суботова.

Атрибутувати пам’ятку справа непроста. 
Ускладнюють це насамперед обставини, що її, 
висловлюючись мовою археологів, немає до чого 
„прив’язати”. Якби стела була виявлена побіля 
могильника чи курганної групи, це було б набагато 
легше зробити.

Варто зазначити, що суботівська „баба” була 
помічена відомим археологом С. Гамченком, який 
у своїй розвідці „ Археологічні досліди року 1928 
на Шевченківщині” зазначає: „При дорозі стоїть 
кам’яна (гнейсо-гранітова) баба (височина 1,75 
мтр., завширшки 0,7 мтр., завгрубшки 0,15-0,2 
мтр.), дуже пошкоджена часом, грубого виробу, 
на якій майже не видно ніяких деталів одягу, зброї 
тощо. Раніш вона стояла вище. Але за для того, що 
місцеве населення (особливо баби) її дуже шанує, 
бо по легенді, коли вона упаде, то й Суботово 
загине, тому її пересунули зверзу вниз та поставили 
в такому місці понад дороги, де їй вже не упасти” 
[13, с. 9].

Знані в Україні археологи досі не мають 
одностайної думки, до культури якого періоду 
віднести стелу.

Так черкаський археолог М. Сиволап не 
відкидає версію, що вона може відноситися до 
кола пам’яток періоду бронзи. Проте, посилаючись 
на О. Тереножкіна, зазначає, що це може бути 
і скіфська пам’ятка. До речі, ідентичну стелу 
скіфського періоду було виявлено під час розкопок 
в селищі Стеблеві на р. Рось в 1996 р. [12, с. 88] 
Відмінність тільки в матеріалі – стеблівська стела 
виготовлена з граніту, суботівська – з пісковику.  
Ця особливість виступає на користь того, що 
суботівська „баба” не перекочувала в наші краї, а 
була виготовлена з місцевого матеріалу.

Відомий київський археолог С. Бессонова 
стверджує, що стела не може бути половецькою 
за відсутністю антропоморфних ознак, та й 
половці до наших країв не дійшли. Цієї ж 
думки притримуються й інші фахівці Інституту 
археології АН України. Невеликі розміри стели та 
стовпоподібність виступають на користь скіфської 
версії [10, с. 121]. Проте пам’ятка може відноситися 
і до культу сарматських племен, поховання яких 
локалізовано на околицях Суботова і Чигирина 
[11, с. 174].

Як бачимо, археологічна наука поки що не 
може з впевненістю остаточно атрибутувати 
суботівську стелу. Проте пам’ятка не втрачає своєї 
ваги для історичної науки і потребує подальшого 
дослідження і охорони.
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Хоча рішенням виконкому Черкаської обласної 
ради від 28 вересня 1973 р. її взято під охорону, 
стан зберігання стели бажано покращити. В даний 
час Козацький майдан перебуває в запустінні, 
побіля нього знаходиться бар та магазини. 
Територія забруднена, існує загроза викрадення, 
пошкодження, а то й знищення пам’ятки. Тим 
більше, подібний прикрий випадок мав місце в 
80-х рр. ХХ ст., коли під час будівельних робіт 
на Козацькому майдані бульдозером було значно 
пошкоджено стелу. Збереглася вона лише завдяки 
місцевому мешканцю Івану Шулякову, який за 
допомогою металевого прута та цементного 
розчину скріпив понівечену пам’ятку, надійно 
встановив її на поверхні грунту.

Тому чи не доцільніше було б перемістити 
„бабу” на відведені землі Національного історико-
культурного заповідника „Чигирин”, і таким чином 
забезпечити їй належне зберігання та охорону, 
зберегти для нащадків. До речі, фахівці Державної 
археологічної інспекції в Черкаській області 
підтримують ці міркування.

Перемістившись з запустілого Козацького 
майдану, який не сьогодні-завтра може бути 
відданим в довготривалу аренду приватним 
структурам, реліквія могла б опинитися на 
перетині туристичних маршрутів „Золотої підкови 
Черкащини”, стати однією з родзинок широкого 
спектру історичних об’єктів Чигиринського краю.

Відрадно, що в даний час фахівцями 
Національного історико-культурного заповідника 
спільно з Державною археологічною інспекцію 
проводиться робота з вирішення питання про 
переміщення стели до охоронної території закладу.

Сподіваємо сь,  що невдовзі  численні 
шанувальники старожитностей краю матимуть 
змогу доторкнутися до прадавньої історії 
Чигиринщини, яку оберігає суботівська святиня 
– кам’яна „ баба”.
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Рис. 1. Кам’яна стела з Суботова. Світлина Н. Кукси. 2009 р.
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Кожна пам’ятка археології є унікальною і 
на цей час не існує однакових пам’яток, є тільки 
деякі структурні елементи схожості. Кожна 
пам’ятка одного типу, виду та часу потребує свого 
власного підходу при визначені оціночної вартості. 
В статті розглядається комплексний підхід, який 
дає понятійний рівень та порядок визначення 
оцінки на прикладі пам’яток давньоруської доби.

Археологічна спадщина є  однією з 
найважливіших складових історико-
 культурної спадщини нашої країни, 

свідоцтвом її культурного багатства і глибини 
національної історичної пам’яті.

У ст. 54 Конституції України зазначено, 
що культурна спадщина охороняється законом 
і держава забезпечує збереження історичних 
пам’яток та інших об’єктів, що становлять 
культурну цінність [10].

Державний контроль за охороною пам’яток 
історії  та культури в межах відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць 
здійснюють місцеві державні адміністрації згідно 
із ст. 16 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» [3]. Відповідно до ст. ст. 31, 32 
Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [2] до делегованих повноважень сільських, 
селищних, міських рад належать організація 
охорони, реставрація та використання пам’яток 
історії і культури, а також забезпечення охорони 
пам’яток історії та культури, збереження та 
використання культурного надбання.

Законами України «Про охорону культурної 
спадщини» [5], «Про охорону археологічної 
спадщини» [4] визначені широкі повноваження 
органів охорони культурної спадщини щодо 
забезпечення збереженості пам’яток археології. 
Проте ,  незважаючи,  що в  українському 
законодавстві закріплені достатні норми, які 
можуть забезпечити збереження археологічної 
спадщини, за останні роки, все ж таки, загроза 
безконтрольного руйнування пам’яток, земель 
історико-культурного призначення ще більше 
посилилась. Ні адміністрації, ні самі органи охорони 

УДК 904. 902.2(719) „65.03” Наталія Мінаєва
(м. Київ)

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ 
ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ

не відчувають обов’язку та відповідальності, які на 
них покладені, за збереження пам’яток археології, 
не втілюють у життя програми, які б забезпечили 
реальний захист цих пам’яток від знищення. 
Пам’ятки археології руйнуються з більшою 
швидкістю порівняно з їх виявленням та взяттям 
на державний облік.

Комплексна програма паспортизації об’єктів 
культурної спадщини на 2003-2010 рр., затверджена 
постановою кабінету Міністрів України № 1330 від 
09.09.2002 р. [9], яка мала на меті проведення на 
сучасному інформаційному рівні паспортизацію 
об’єктів культурної спадщини, в т.ч. археологічної 
не виконується. До цього часу не відомо: скільки 
пам’яток археології перебуває на державному 
обліку та скільки потрібно поставити на облік. 
Можна констатувати, що пам’ятка археології не 
має суттєвого правового захисту.

І тому, щоб кожен державний чиновник, який 
відповідає за охорону культурної спадщини, в 
тому числі археологічної, відчув відповідальність, 
покладену на нього державою, головним чинником 
у збереженості пам’яток археології має стати 
визначення їх майнової цінності. Лише коли, на 
бухгалтерському обліку сільських, селищних, 
міських рад буде взято на баланс землі історико-
культурного призначення (вартість пам’ятки та 
землі, на котрій вона розташована), а на балансах 
органів охорони буде взята вартість пам’яток 
археології, тоді пам’ятки археології будуть 
збережені від руйнування, а в разі завдання шкоди 
пам’ятці, це дасть змогу визначити конкретну суму 
збитків [1]. Поки в охоронних договорах не буде 
зазначена вартість археологічної пам’ятки (об’єкта) 
та матеріальна відповідальність за завдання 
їй шкоди, суттєвих змін у вирішені проблеми 
збереженості пам’яток археології не відбудеться.

Згідно із ст. 19 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» [5] кожна пам’ятка має 
майнову цінність, що обчислюється у грошовій 
одиниці України, відповідно до Методики грошової 
оцінки пам’яток [11], затвердженої Постановою 
Кабінету Міністрів України №1447 від 26.09.2002 р.

Оцінка майна, в тому числі пам’яток археології, 
регулюються Законом України «Про оцінку майна, 
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майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» [6] та іншими нормативними актами, 
в тому числі Національним стандартом № 1 
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1440 від 10.09.2003 р. [14, с. 64]. 
Відповідно до  ст. 6 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» здійснювати оцінку пам’ятки 
має оцінювач, який склав кваліфікаційний іспит та 
одержав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

П р о в е д е н н ю  о ц і н к и  а р хе о л о г і ч н о ї 
пам’ятки передує підготовчий етап, на якому 
здійснюється аналіз всіх інформаційних джерел 
про пам’ятку, зазначається мета оцінки; аналіз 
можливих обмежень та застережень, які можуть 
супроводжувати процедуру проведення оцінки 
та використання її результатів. По закінченню 
оцінки складається звіт про оцінку та висновок про 
вартість пам’ятки на дату оцінки. У зв’язку з цим, 
незважаючи на наявність паспорта на пам’ятку або 
інших облікових документів, оцінювач повинен 
мати повну картину сучасного стану пам’ятки на 
дату оцінки.

Основою для визначення вартості археологічної 
пам’ятки має бути Висновок археологічної 
експертизи щодо сучасного стану збереженості 
археологічної пам’ятки, де має бути зазначено 
місцезнаходження, площа пам’ятки, потужність 
культурного шару, насиченість знахідками, час, 
культурна належність, стан збереженості, коли 
відкрита, ким та коли досліджувалась; якщо 
досліджувалась, то подана аналітична інформація 
про знахідки.

Оцінка пам’ятки археології залежить від якості 
проведеної експертизи, яка потребує спеціальних 
знань фахівця – археолога.

У цій статті неможливо пояснити всю 
складність при визначені оціночної вартості 
пам’ятки археології. Кожна пам’ятка одного 
типу, виду та часу потребує свого власного 
підходу. Можна встановити загальній підхід, як 
це зроблено методикою. Проте, кожна пам’ятка є 
унікальною і на цей не існує однакових пам’яток, 
є тільки деякі структурні елементи схожості. Це 
як сучасні населені пункти. Отже, якщо на цей 
час близько 65 тис. пам’яток археології [8, c. 1], то 
таку ж кількість розрахунків оціночної вартості 
потрібно зробити. Тому в статті розглядається лише 
комплексний підхід, який дає понятійний рівень та 
порядок визначення оцінки на прикладі пам’яток 
давньоруської доби.

Згідно з «Методикою грошової оцінки 
пам’яток» [11] в основу грошової оцінки 

археологічних пам’яток покладено витрати на 
роботи з їх археологічних досліджень за цінами, що 
встановлюються Держбудом і Мінкультури. Саме, 
стільки коштує інформація, яка може бути отримана 
при дослідженні пам’ятки археології, а отже це 
основна складова майнової цінності пам’ятки. 
Проте, у зв’язку з недосконалістю Методики не 
можливо у повній мірі її застосування на практиці 
при оцінці пам’яток археології. В цій методиці 
щодо пам’яток археології відсутній науковий 
підхід і розуміння, що дуже тяжко оцінити витрати 
на дослідження пам’ятки, якщо ти повністю 
не знаєш, що буде знайдено під час розкопок. 
Іноді затрати на реставрацію, мікробіологічні, 
хімічні та інші аналізи важко передбачити, а їх 
результати впливають на наукові висновки щодо 
реконструкції життя стародавнього населення, його 
побуту, природи. У методиці для грошової оцінки 
археологічних пам’яток застосовується витратний 
підхід. Такий підхід можна було розглядати раніше. 
Коли, щоб не руйнувалася пам’ятка будівництвом 
чи іншими земляними роботами, замовнику цих 
робіт краще було б профінансувати археологічні 
розкопки чи інші дослідження, чим зруйнувати 
пам’ятку. Зараз, коли археологічна спадщина 
признана одним з найцінніших надбань нашого 
народу, такій підхід не можливий. Необхідно 
встановити такі штрафні санкції, щоб ніхто не 
прагнув без дозвільних документів руйнувати 
свідків далекого минулого (пам’ятки археології) 
[13]. Для дійсної майнової оцінки пам’яток треба 
інший підхід. Необхідно проводити порівняльний 
аналіз з подібними вже дослідженими пам’ятками. 
До запропонованих коефіцієнтів треба підійти з 
науковим обґрунтуванням. Наприклад, одним із 
коефіцієнтів врахування вартості кургану береться 
насип. Так при запропонованій методиці, вартість 
кургану, якщо він нерозораний збільшується, 
у разі його часткового розорення – вартість 
зменшується. Це дає привід для руйнування 
насипів курганів. Проте його наукова та історична 
цінність може значно перевищувати нерозораний 
курган. Коефіцієнт, який визначає культурну 
цінність археологічної пам’ятки заплутаний з 
історичною, історичний коефіцієнт заплутаний 
з ступенем вивченості пам’ятки. В першу чергу, 
культурну цінність пам’ятки складає сукупність 
її історичної, наукової, архітектурної значимості 
тощо. Коефіцієнт, що враховує належність 
археологічної пам’ятки до певної хронологічної 
групи, переплутаний з коефіцієнтом, що 
враховує історичну цінність пам’ятки археології. 
Саме поняття, яке закладено у коефіцієнт, що 
враховує історичну цінність пам’ятки археології, 
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визначається ступенем відомості про пам’ятку із 
літописних або інших писемних джерелах. Але 
більшість пам’яток археології, не були описані, 
бо раніше до ХVІІ ст. пам’ятки археології не 
вивчалися, не було і самої методики їх вивчення 
та дослідження. І саме історична цінність щойно 
виявлених пам’яток не нижча ніж тих, які вже 
були описані і вивчені, наприклад у ХІХ-ХХ ст. 
Потрібно ввести коефіцієнт наукової значимості 
пам’ятки, що буде враховувати відомості про цю 
пам’ятку та її дослідженість. Не менш значиму 
групу серед пам’яток складають пам’ятки пізнього 
середньовіччя, але в методиці вони визначаються 
на рівні пам’яток давньоруського часу – „створених 
після ХІІ ст. н.е.”.

Для визначення вартості давньоруських 
пам’яток або комплексу потрібно знати методику 
дослідження кожного об’єкту. Давньоруські 
пам’ятки складають значну частину відомих 
пам’яток археології і представлені всіма типами 
(міста, городища, поселення, хутори, курганні та 
ґрунтові могильники).

Давньоруські городища складаються з трьох 
частин, а саме дитинця, посаду, передгороддя, де 
мешкало населення та могильника (курганного 
чи ґрунтового). Відомі давньоруські городища 
поділяються на два типи: 1- городища „сховища”; 
2 – городища, які були князівськими чи боярськими 
замками, або великими укріпленими садибами. 
Останні найбільш часто розташовувалися поблизу 
великих міст. Городища „сховища”, як правило, 
мають незначний культурний шар і займають 
невелику площу порівняно із загальною площею 
посаду. Можливо зробити припущення, що площа 
городища „сховища” забудовувалась з урахуванням 
чисельності мешканців посаду. З часу прийняття 
християнства на усіх городищах могли будуватися 
церкви. Городища, які були князівськими чи 
боярськими замками, або великими укріпленими 
садибами, звичайно мають досить потужний 
культурний шар. Городища, на яких існували 
князівські резиденції, були дуже добре укріплені і 
більшість з них мала декілька смуг оборони (ровів 
та валів).

Треба зазначити, що окрім потужності 
культурного шару, велике значення для визначення 
вартості його дослідження має його насиченість 
рештками археологічного матеріалу.

Окремим видом досліджень є розкопки 
ровів та валів городищ. Рів, якщо це можливо, 
досліджується по всій площі, яка збереглася, з 
метою отримання археологічного матеріалу, який 
знаходиться в його заповненні, та з’ясування 
конструктивних особливостей. Робиться повний 

розріз рову з ретельною фіксацією глибини 
залягання археологічних знахідок, ретельною 
графічною та фото фіксацією на всіх етапах його 
дослідження. При дослідженні валу робиться 
його повний розріз, з метою встановлення 
його конструктивних особливостей. При 
можливості робиться повний розріз всього 
комплексу фортифікаційних споруд (рову та 
валу). Тому при розрахунках вартості дослідження 
ровів враховуються об’єми вийнятого ґрунту, 
зачистка внутрішніх конструкцій (якщо вони є), 
з урахуванням як графічної так і фото фіксації. 
При дослідженні валів також обраховується об’єм 
вийнятого ґрунту з розрізу необхідного для його 
дослідження, зачистка внутрішніх конструкцій 
(якщо вони є) та ретельна графічна та фото фіксація 
на всіх етапах дослідження.

Як правило, біля городищ знаходиться 
неукріплена частина, так званий посад. На 
території посаду проживало основна частина 
населення городища. Окремим видом пам’яток 
є поселення. В деяких випадках поселення, як і 
посади городищ, мали незначні оборонні споруди 
у вигляді невисокого валу і неглибокого рову [7, с. 
152]. В давнину на валу розташовували дерев’яний 
частокіл. У деяких випадках посад чи поселення 
огороджували тільки дерев’яним частоколом. 
При розрахунках вартості дослідження посаду чи 
поселення також необхідно враховувати вартість 
пошуку і досліджень різноманітних ремісничих 
майстерень, які виносилися за їх межі. В першу 
чергу, це відносилося до пожежонебеспечних 
виробництв, пов’язаних із виробництвом та 
первісною обробкою металів (заліза, бронзи). 
Як правило, такі майстерні розташовувалися за 
декілька сот метрів за межею посаду чи поселення. 
Їх розташування, в першу чергу, було пов’язано 
з існуванням постійних джерел води, необхідної 
для виробництва металів. Так при дослідженні 
Києва залишки однієї з таких майстерень були 
відкриті на відстані біля 500 м від крайніх будівель 
посаду. Треба зазначити, що знахідки майстерень 
давньоруського часу, такого типу, на цей час майже 
невідомі. 

Могильники давньоруського часу поділяються 
за обрядом поховання на язичницькі та християнські. 
Перші – представлені, головним чином, курганними 
могильниками, в яких при небіжчику знаходився 
іноді досить коштовний поховальний інвентар. 
Другі – головним чином, ґрунтовими похованнями, 
з нечисленним супроводжуючим інвентарем. 
Давньоруські кургани у більшості за розмірами 
мають висоту від 0,5 до 2,0 м, діаметром не 
більше 10-15 м. Розкопки проводяться тільки 
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вручну без застосування техніки. При розрахунках 
вартості досліджень курганів враховується об’єм 
курганного насипу та поховальної камери, разбірка 
та фіксація (фото та графічна) поховальних споруд 
(якщо вони є), а також ретельна графічна та фото 
фіксація на всіх етапах дослідження.

При дослідженні ґрунтових могильників 
враховуються об’єми ґрунту, зняття якого необхідно 
для виявлення поховань на дослідженій території, 
об’єми ґрунту вийнятого з поховань, зачистка 
поховань (з урахуванням конструктивних деталей 
поховання, якщо вони є) та ретельна графічна та 
фото фіксація на всіх етапах дослідження.

Варт ість  археолог ічних  до сл іджень 
встановлюється на підставі державних розцінок, 
які сформовані на підставі Тимчасового збірника 
цін на науково-проектні роботи по нерухомих 
пам’ятках історії та культури Української РСР /
ТЗЦНПР-91/, затвердженого наказом Державного 
комітету будівництва та архітектури УРСР № 75 від 
24.06.1991 р. [15], який на даний час залишається 
чинним відповідно до постанови Верховної 
Ради України від 12.09.1991 р. № 1545-ХІІ «Про 
порядок тимчасової дії на території України 
окремих актів законодавства Союзу РСР». Лише 
в ньому визначена вартість робіт, які необхідно 
проводити при археологічних дослідженнях 
на території України. У додатку 2 до «Правил 
визначення вартості проектно-вишукувальних 
робіт для будівництва, що здійснюється на території 
України» (ДБН Д.1.1-7-2000), які затверджені 
наказом Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України № 285 
від 14.12.2000 р. (із змінами) ТЗЦНПР-91, також 
визначено „діючим збірником цін”. Таким чином, 
ТЗЦНПР-91 на сьогодні є єдиним збірником, на 
підставі якого можна визначити вартість робіт із 
археологічного дослідження земельної ділянки. 
До таблиць ТЗЦНПР-91 додатком 2 ДБН Д.1.1-
7-2000 застосовується коефіцієнт 1,25, який 
регулює співвідношення між вказаними в збірнику 
цінами в карбованцях (на момент введення в 
дію ТЗЦНПР-91) та національною грошовою 
одиницею України, а також індекс визначення 
кошторисної вартості проектно-вишукувальних 
робіт та показники цієї вартості в розрахунку 
на один люд.-день, який періодично вводиться 
наказом Міністерства регіонального розвитку та 
будівництва України.

Грошова оцінка археологічної пам’ятки 
проводиться шляхом застосування до витрат 
на роботи з археологічних досліджень (у цінах 
на дату оцінки) коефіцієнтів, що залежать від 
археологічної, культурної цінності, ступеня 

схоронності, раритетності пам’ятки, її місця у 
стародавній історії, розміру земельної ділянки, на 
якій вона розташована, за такою формулою:

Ва = Вад (Кх+Кк+Кс+Кі+Кп) + Врап + Вз,
де Ва - вартість археологічної пам’ятки у 

гривнях.
     Вад - витрати на роботи з археологічних 

досліджень пам’ятки.
Кх - коефіцієнт, що враховує віднесення 

пам’ятки до певної археологічної хронологічної 
групи. Кх давньоруських пам’яток дорівнює 1 
або 1,1.

Кк - коефіцієнт, що характеризує культурну 
цінність археологічної пам’ятки. На даний час 
городищ відомо декілька сотень, проте ніхто не 
перераховував їх, бо суцільного археологічного 
обстеження території України не було зроблено.

Виникає також питання, що брати для 
визначення цього коефіцієнту за одиницю у 
курганному могильнику. є курганні могильники, 
які налічують декілька курганних насипів, а є які 
налічують від декілька сотень до декілька тисяч, 
наприклад давньоруський курганний могильник 
у с. Липове Чернігівської області налічує до 500 
курганів, що збереглися; у с. Зелений Гай Сумської 
області збереглося більше ніж дві з половиною 
тисячі насипів і декілька тисяч насипів зруйновано 
при посадці лісу, але як показали археологічні 
дослідження самі поховання збереглися.

Отже, цей коефіцієнт, що характеризує 
культурну цінність археологічної пам’ятки, таким 
чином неможливо оцінювати. При визначені даного 
коефіцієнта, що визначає культурну цінність 
необхідно інший підхід, а не ступінь раритетності.

Кс  -  коефіцієнт, що враховує ступінь 
схоронності археологічної пам’ятки. Відомо, що 
збереженість городища оцінюється станом валів 
і ровів, проте, цей коефіцієнт можна визначити 
лише після ретельного обстеження пам’ятки за 
допомогою шурфування.

Кі - коефіцієнт, що враховує історичну цінність 
археологічної пам’ятки і визначається на підставі 
відомостей про пам’ятку в історичних джерелах. 
Чіткого  визначення,  що в ідноситься  до 
історичних джерел, в методиці не зазначено. 
Наприклад, у м. Києві у літописах вміщено згадки 
про закладання та будівництво більшості існуючих 
християнських храмів давньоруського часу на 
території стародавнього міста Києва. В той же час 
у літописах немає жодної згадки про будівництво 
світських кам’яних будівель, наприклад палаців, 
яких на цей час відомо не більш десяти. Вони 
несуть таку ж історичну цінність ніж вищезгадані 
культові споруди.
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Кп - коефіцієнт, що враховує цінність 
археологічної пам’ятки залежно від її площі. За 
допомогою сучасних GPS приладів можна чітко 
визначити межі пам’ятки. Давньоруські пам’ятки 
займають площу меншу ніж 1 га до понад 20 га і 
витрати на роботи з їх археологічних досліджень 
визначаються в залежності від площі, яку займає 
пам’ятка. Отже площа пам’ятки вже врахована, 
то не зрозуміло, чому береться коефіцієнт, що 
враховує площу пам’ятки, як він впливає на саму 
цінність археологічної пам’ятки. З точки зору 
археології, іноді поселення давньоруського часу 
більшої площі можуть дати більш цікавіший 
матеріал для історії, ніж поселення того ж часу, яке 
займає меншу площу. Крім того, вони потребують 
значно більших трудовитрат по переміщенню 
відвалів розкопів, що має враховуватися при 
визначенні вартості дослідження пам’ятки. 

     Врап - вартість рухомих археологічних 
предметів, які не можна  відокремити від пам’ятки 
без завдання їй шкоди. Визначається на підставі 
результатів відповідної наукової, історичної та 
мистецтвознавчої експертизи. Оцінка окремих 
рухомих предметів (знахідок) ускладнюється 
необхідністю визначення вартості тої або іншої 
деталі предмета, бо матеріальна вартість предмета 
знаходиться в прямій залежності від його художньої, 
наукової, історичної та культурної цінності, 
обумовлених багатьма факторами, зокрема часом 
створення, ступенем збереженості, значимості для 
культурної спадщини і т.і. 

Проблемою у визначені вартості рухомих 
археологічних предметів є той факт, що невідомо, 
які речі можуть бути знайдені при розкопках. Щоб 
вийти з цієї ситуації потрібно:

1. Розглянути декілька однотипних пам’яток 
одного часу, близької площі, з однаковою 
потужністю культурного шару, які вже досліджені 
не менш ніж на 25 % від загальної площі пам’ятки.

2. Зробити аналіз знайдених речей на величину 
площі та культурного шару.

3. Серед них відокремити характерний масовий 
матеріал та кількість ексклюзивних знахідок.

4. Визначити вартість  масового матеріалу 
знайденого на визначеній площі на підставі 
існуючих виставочних каталогів з врахуванням 
ринку на даний момент. Також визначити вартість 
ексклюзивного матеріалу.

При визначені вартості знахідок у основу 
розрахунків частіше закладають страхову оцінку 
музейних предметів, які вивозять на виставки 
у держави Західної європи та США. Реальну 
вартість предметів, на думку фахівців, визначити 
неможливо з огляду на їх унікальність.

5. Вивести закономірність на середньо-
статистичну вартість для 1-10 куб. метрів 
площі пам’ятки даного типу, часу та культурної 
належності.

 Вз - ринкова вартість прав, пов’язаних із 
земельною ділянкою відповідної категорії, на якій 
розташована археологічна пам’ятка. Оцінка земель 
відповідної категорії проводиться із застосуванням 
витратного, дохідного та порівняльного підходів 
згідно з нормативно-правовими актами з оцінки 
майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. Вз визначається згідно із Методикою 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1531 від 11.10.2002 р. [12, с. 144]. 
При проведені експертної грошової оцінки 
земельної ділянки, на якій розташована пам’ятка, 
використовується методичний підхід, що базується 
на капіталізації чистого операційного або рентного 
доходу і передбачає визначення розміру вартості 
земельної ділянки від найбільш ефективного 
використання земельної ділянки з урахуванням 
установлених обтяжень та обмежень.

На мою думку, при визначені збитку нанесеного 
пам’ятці потрібно відокремлювати вартість землі, 
бо при проведені земельних робіт знищується 
(руйнується) сама пам’ятка, а земля залишається. 
А до грошової вартості самої пам’ятки має 
враховуватися і вартість земельної ділянки.

З цього аналізу визначення варто сті 
давньоруських пам’яток випливає, що при 
визначені грошової оцінки пам’ятки археології 
потрібно при розрахунках до кожної пам’ятки 
застосовувати свій індивідуальний підхід.

Для збереженості пам’яток археології необхідно 
розробити і затвердити державну програму оцінки 
пам’яток з чітким зазначенням термінів виконання 
етапів цієї програми, бо зволікання цього процесу 
погрожує подальшому знищенню пам’яток 
археології. 
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Every archaeology relic is unique, there are no 
identical relics, there are only some structural elements 
of likeness. Every relic of one type, sort and time needs 
the own approach during the cost evaluation. The 
complex approach which gives a concept level and the 
order of the estimation determination on the example of 
the Old Russian time relics are reviewed in this article.
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У статті проводиться аналіз археологічних 
досліджень лівобережної Черкащини другої 
половини ХХ ст.

Територія на схід від Дніпра, між Києвом та 
К р е м е н ч у ком ,  охо п л ю є  о с о бл и ву 
ландшафтно-географічну зону серед-

ньодніпровського Лісостепу. Це безліса, слабо 
пересічена і слабо дренована рівнина шириною 
100-120 км, утворена стародавніми терасами 
Дніпра. За рельєфом місцевості, характером 
ґрунтів і рослинності вона багато в чому нагадує 
південноукраїнський степ, позначаючи собою 
ніби широкий степовий коридор, який далеко 
простежується вздовж лівого берега в глиб 
лісостепової смуги.

Через сильну засолоненість ґрунту ліси тут 
дуже незначні. Переважає степова та лугова 
рослинність. Із заходу терасова рівнина прилягає до 
заплави Дніпра. Природньо, що цей район чудових 
пасовиськ не міг залишитися невикористаним в 
скіфський час [2, с. 155].

Наприкінці  кам’яного та  на  початку 
мідно-бронзового віку Черкаське Подніпров’я 
окреслювало своєрідну контактну територію, де 
зустрічалися та взаємодіяли різні за походженням, 
господарством та культурою групи первісного 
населення України. Тут широко представлені 
поселення дніпро-донецької культури. Сюди 
доходять пам’ятки середньостогівської та 
трипільської культур, які певний час співіснували 
з місцевим неолітичним населенням. Взаємодія 
цих різноплемінних культур мала великий вплив 
на подальший розвиток первісного населення 
дніпровського Правобережжя. Тому не дивно, 
що територія сьогоднішньої Черкащини постійно 
привертає увагу фахівців, які досліджують 
найдавніше минуле України [6, с. 27].

Пам’ятки неоліту і міді в межах України 
вивчені далеко нерівномірно. Поряд з територіями, 
де уже проведено широкі археологічні роботи і 
розкопано значну кількість стоянок, поселень і 
могильників того часу (Надпоріжжя, Донеччина, 
Нижнє Подніпров’я) є цілі області, які в галузі 

УДК 902. 1(477.46) Микола Губочкін
(м. Переяслав-Хмельницький)

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ЧЕРКАЩИНИ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

досліджень стародавніх пам’яток представляли 
собою білі плями. Саме такою білою плямою була 
долина Дніпра в межах Полтавської і Черкаської 
областей.

У зв’язку з будівництвом Кременчуцької 
гідроелектростанції і спорудженням водоймища 
довжиною понад 200 км виникла загроза затоплення 
великих площ надзаплави Дніпра, з якою, звичайно, 
пов’язується поширення стародавніх пам’яток. 
Саме тут на підвищених сухих місцях долини, біля 
річки і озер були найкращі умови як для первісного 
мисливця і рибалки, так і для примітивного 
скотаря і землероба. Для виявлення і врятування 
археологічних цінностей від неминучого знищення 
Інститутом археології Академії наук Української 
РСР було створено кілька експедицій і загонів, які 
протягом чотирьох років детально обстежували 
чашу майбутнього водоймища.

У результаті систематичних розвідок, 
проведених під керівництвом В.К. Гончарова 
(1955 р.), Д.Я. Телегіна (1956-1958 рр.) і Р.А. Юри 
(1956 р.) у досліджуваному районі по обох берегах 
Дніпра виявлено багато неолітичних стоянок і 
поселень епохи міді, зібрано підйомний матеріал – 
знаряддя праці, прикраси, уламки древнього посуду 
та ін., що дало можливість визначити час існування 
того чи іншого поселення та його культурну 
приналежність. Внаслідок проведених розвідок 
археологічна карта Середнього Подніпров’я в 
межах Черкаського, Золотоніського, Іркліївського 
і Градизького районів доповнилась десятками 
нових пунктів.

Деякі  виявлені  розвідками пам’ятки 
відрізнялись досить доброю збереженістю 
культурного шару, що дало можливість провести тут 
стаціонарні розкопки. Серед неолітичних пам’яток 
найкращі результати одержані Д.Я. Телегіним 
(під час розкопок) на стоянці біля с. Бузьки, 
Іркліївського р-ну, Черкаської обл. Тут у заплаві 
лівого берега Дніпра на піщаному підвищенні в 
кінці IV і на початку ІІІ тисячоліття до н.е. жила 
невелика родова група кам’яного віку.

За два роки польових досліджень була 
розкрита площа майже всієї стоянки (802 кв. м). 
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В нашаруваннях ґрунту на глибині від 0,50 до 1 
м виявлено залишки кількох відкритих вогнищ. 
Особливо цікавим було центральне вогнище, що 
складалося із скупчення попелу і перепалених 
черепашок. Тут мешканці стоянки запікали перед 
вживанням в їжу принесені з річки молюски. 
Свідченням цього є розміщені поруч два скупчення 
черепашок. Разом з черепашками в скупченнях 
виявлено велику кількість роздроблених щитків 
черепах, кісток диких і свійських тварин. Древні 
жителі полювали не лише на дрібних тварин 
і птахів, а й на таких тварин лісостепових 
просторів, як благородний олень, що тоді водився 
на Черкащині. В районі центрального вогнища 
було, очевидно, легке наземне житло, яке, на жаль, 
не збереглося.

Навколо вогнищ у культурному шарі виявлено 
велику кількість знарядь праці, виготовлених 
переважно з кременю, а також вироби з каменю, 
рогів, іклів кабана і кісток. Крем’яні знаряддя – 
ножі, скребки, наконечники стріл, різноманітні 
проколки, – виготовлялись на місці стоянки з 
крем’яних жовен, які можна було знаходити на 
місцях виходу льодовикових відкладів. Цікавою 
категорією крем’яних знахідок на стоянці є 
так звані мікролітичні вироби – трапеції, які 
служили примітивними вістрями стріл. На 
поселенні виявлена одна мотика із рогу оленя. Ця 
знахідка, що є першою на неолітичних стоянках 
Подніпров’я, свідчить про обробіток неолітичним 
населенням Черкащини ґрунту і говорить про 
зачатки землеробства.

Найчисельнішими знахідками на стоянці 
є уламки глиняного посуду. В деяких випадках 
виявлені скупчення черепків, що належать 
окремим горщикам. Посуд тут не відрізнявся 
особливою різноманітністю форм. У комплексі є 
лише горшки різних розмірів, висотою від 10-12 
до 35-40 см. Вони мають гостре дно. Тут, проте, 
вже зустрічається посуд з невеликим плоским 
денцем, що, як гадають, є показником появи 
стола. Неолітичні горщики, звичайно, прикрашені 
складним і різноманітним орнаментом від вінець 
і до самого дна. Інколи узор вкриває навіть 
денце і заходить на внутрішню поверхню вінець. 
За типом орнаменту ця кераміка носить назву 
гребінцево-накольчатої. Вона знаходить аналогію 
не лише серед неолітичних матеріалів Черкащини і 
Полтавщини, а виявляє близькість і до керамічного 
посуду більш північних (Київщина, Волинь, 
Донеччина) і південних (Надпоріжжя) територій 
[5, с. 162-164].

Крім описаної вище неолітичної стоянки 
Бузьки, розвідкові роботи були проведені на 
ряді інших неолітичних стоянок Черкащини 

і Полтавщини. Невеликі площі зокрема були 
розкриті на стоянках, розміщених поблизу сіл 
Мутихи і Пищики, Іркліївського району. Значна 
частина виявлених розвідкою пам’яток епохи 
неоліту прошурфована. Серед останніх слід назвати 
Домонтове та Коробівку, Золотоніського району, 
Черкаської області, Радуцківка, Градизького 
району, Полтавської області та інші. Виявлені 
на цих стоянках матеріали типологічно не 
відрізняються від знахідок, зібраних у Бузьках. 
Проте слід відмітити, що в Пищиках, крім 
звичайних для більшості стоянок цього району 
знахідок, відмічено також привізну трипільську 
кераміку – знахідку досить рідкісну для цього 
району. Наявність фрагментів трипільського посуду 
в культурному шарі Пищиків при відсутності тут 
інших, більш пізніших знахідок, має важливе 
значення для синхронізації пізніх неолітичних 
пам’яток Черкащини з початком середнього етапу 
Трипілля [5, с. 162-164].

Підводячи загальний підсумок дослідження 
неолітичних стоянок Черкащини і Полтавщини, 
треба насамперед відзначити, що відмінною рисою 
неолітичної культури цього району в порівнянні 
з неолітом сусідніх територій є співіснування 
плоскодонних і гостродонних форм глиняного 
посуду. Отже, неоліт Черкащини і Полтавщини 
поєднує в собі культурні ознаки як більш північних 
і північно-східних територій (Моства, Микільська 
слобідка, Козловка, Бондариха), так і пам’яток 
Надпоріжжя (Ігрень, Собачки, Вовниги). З 
північчю неоліт Черкаського Подніпров’я єднає 
гостродонність форм посуду, наявність деяких 
явно північних елементів орнаменту (“лапки”, 
ямки під вінцями і т.п.), а південні надпорізькі 
риси простежуються в плоскодонності посуду, 
наявності графітної кераміки, деяких типів знарядь 
(човники), насиченість шару черепашками і т.п.

Отже, археологічними роботами в зоні 
будівництва Кременчуцької ГЕС внесено певний 
вклад у розуміння деяких питань первісної 
історії України. Матеріали цих досліджень 
дали можливість виділити дніпро-донецьку 
неолітичну культуру IV-початку III тисячоліття до 
н.е., що територіально охоплювала все Середнє 
Подніпров’я. На основі розкопок одержані також 
додаткові дані для вирішення питань хронології, 
в тому числі проблеми синхронізації відомої 
Трипільської культури Правобережжя і пам’яток 
Подніпров’я [5, с. 164].

За раннього періоду епохи бронзи територія 
Золотоніщини залюднювалася племенами 
середньодніпровської культури – однієї з культур 
шнурової кераміки (19-16 ст. до н.е.). На осадах 
відкрито рештки наземних жител із кам’яними 
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вогнищами. Досліджено поховання в курганах 
і ґрунтових могильниках з трупопокладенням і 
трупоспаленням. Середньодніпровці виготовляли 
кам’яні та бронзові знаряддя праці, зброю (бойові 
сокири, стріли) та прикраси і посуд із відтисками 
шнура чи прокресленими лініями. Основою 
господарства було скотарство і рільництво. 
Суспільний устрій – патріархально-родовий лад 
з ознаками майнової нерівності. На Золотоніщині 
пам’ятки цієї культури відкрито в Домонтові та на 
Кединій Горі.

Середньодніпровська культура змінилася 
культурою багатоваликової кераміки (XVI-XV ст. 
до н.е.). Знахідкою останньої є напівземлянки і 
наземні житла, кургани і поховальні ями, зруби, 
зрідка – кам’яні скрині. Мерців ховали в скорченому 
положенні на боці. Для посуду типові високі 
горщики біконічної форми з наліпним валиком і 
прокресленим орнаментом. Основне заняття цих 
племен – скотарство, рільництво і рибальство. 
Сліди культури багатоваликової кераміки виявлено 
в Новій Греблі, Чапаєвці, Прохорівці, Гусиному, 
Вереміївці, на Кединій Горі [4, с. 8-9].

Історико-культурна своєрідність місцевості 
на схід від Дніпра, між Києвом та Кременчуком, 
в епоху бронзи та раннього заліза з’ясована ще 
недостатньо. В той же час вивчення скіфських 
пам’яток цієї території представляє певний інтерес, 
оскільки вона є безпосередньою зоною контакту 
степових і лісостепових культур і проміжною 
зоною між двома групами землеробських 
племен скіфської культури – правобережного та 
лівобережного Лісостепу.

Слідами перебування племен скіфської 
культури є кургани, а також знахідки різноманітних 
речей на розвіяних піщаних дюнах вздовж краю 
борової тераси Дніпра, де знаходилися тимчасові 
стійбища [2, с. 155].

Однією з локальних груп пам’яток скіфської 
культури на території Українського Лісостепу 
була черкаська. Черкаська локальна група одна з 
найважливіших територій зосередження пам’яток 
скіфської культури – охоплює територію від басейну 
р. Ірпеня до басейну р. Тясмину. Пам’ятками цього 
часу є городища, поселення й кургани.

На Черкащині виявлено городища (Крутьки, 
Васютинці), селища (Коробівка, жовнине, 
Мельники), кургани (Гладківщина, Софіївка, 
Келеберда, жовнине) і кераміку (желізки, Хрести, 
Домонтів). У Домонтові досліджено впускне 
поховання скіфської доби в кургані ямної культури 
[4, с. 9].

С е р е д  в і д о м и х  у  Л і в о б е р е ж н о м у 
Придніпровському терасовому Лісостепу курганів 

скіфської епохи значна частина відноситься 
до V-IV ст. до н.е. Пам’ятки періоду скіфської 
архаїки (VII-VI ст. до н.е.) відомі тут в обмеженій 
кількості. Майже всі вони, за деякими винятками, 
походять із дореволюційних розкопок В.В. Хвойки 
біля с. Вереміївка і М.Ю. Бранденбурга біля 
с. Гладківщина. Обмежений характер такого 
роду джерел загальновідомий. Це сумарний 
і розпливчастий опис поховальних споруд та 
інвентаря, втрата знахідок, що суттєво ускладнює 
вивчення цих пам’яток і не дає про них необхідного 
повного уявлення.

У зв’язку з вищесказаним значний інтерес 
викликають матеріали розкопок поховання 1 
кургану Роблена Могила біля с. Придніпровське 
Чорнобаївського району Черкаської області, яке 
було досліджене в 1988 р. Поховання 1 кургану 
Роблена Могила (основне) знаходилось під 
зруйнованим насипом, висота якого в 1970-х рр. 
була біля 6 м. За свідченнями очевидців, при 
вивозі з кургану чорнозему для потреб колгоспу, 
в центральній частині підкурганної поверхні “на 
шарові глини” (очевидно, на викиді із могили) 
знайдені “розташовані по колу обвуглені колоди”, 
які представляли собою, очевидно, залишки 
спаленої в ритуальних цілях надмогильної споруди 
шатрового типу. Саме поховання здійснене у 
великій (5,6х5,9 м) округлій в плані ямі глибиною 
4,2 м з розташованим із заходу дромосом. Могила 
мала, очевидно, дерев’яне перекриття, підтримане 
двома стовпами – підпорами, вкопаними в східній 
частині ями.

Поховання пограбоване. На дні і в заповненні 
могильної ями знайдені уламки залізного 
панцирного обладунку (рис.1), фрагменти клинка 
меча, два бронзових трилопатевих наконечники 
стріл з овальною голівкою, втулка одного з яких 
оснащена шипом (рис.2) і невеликі фрагменти 
стінок ранньоскіфської чорнолощеної корчаги, 
кухонного горщика, амфори і чорнолакової 
посудини. На підлозі могили знаходився хаотичний 
розвал кісток від двох коней, один з яких, можливо, 
був верховим (череп і інші кістки від цілого скелету). 
Кістки неповного скелету іншого коня, пофарбовані 
оксидами бронзи, являли собою, очевидно, 
залишки напутньої м’ясної їжі, яка знаходилась 
спочатку в бронзовому казані, що був викрадений 
при пограбуванні. В грабіжницькому лазі знайдено 
окремі людські кістки, кородовані уламки залізних 
предметів і кам’яну антропоморфну стелу, яка 
передає образ дорослого чоловіка з гривною 
на шиї, ритоном і різноманітними військовими 
аксесуарами, включаючи широкий захисний пояс 
і косо підвішений до нього попереду кинджал 
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з брусковидним навершям і серцеподібним 
перехрестям (рис. 3) [1, с. 58-60].

Не дивлячись на грабунок описаного вище 
поховання, в ньому був знайдений яскравий 
і достатньо показний по складу набір речей, 
характерних для періоду скіфської архаїки.

Датування поховання кургану Роблена Могила 
визначається на основі хоча і небагаточисельних, але 
достатньо виразних знахідок. До них відноситься 
кам’яна скульптура, яка, судячи з умов знахідки, 
без сумніву, пов’язана з дослідженим похованням. 
І в свій час, можливо, була встановлена на вершині 
кургану. Стилістично скульптура примикає 
до архаїчної групи скіфських стел (Ерделівка, 
Безскорбна, Київ, Сібіоара, Грушівка) і по типу 
зображеного архаїчного кинджалу може бути 
датована не пізніше VI ст. до н.е. Раннє датування 
скульптури підтверджується знахідкою в складі 
інвентаря поховання двох бронзових наконечників 
стріл келермеського типу, час побутування яких 
припадає на другу половину VII-початок VI ст. 
до н.е.; в сагайдачних наборах середини-другої 
половини VI ст. до н.е. такі наконечники не 
зустрічаються. Таким чином, аналіз знахідок із 
кургану Роблена Могила дозволяє датувати його не 
пізніше початку VI ст. до н.е. [1, с. 61-62].

У 1961 р. в долині р. Супою біля с. Піщане 
знайдено рештки човна,  к істяк  людини 
середземноморського типу і 15 античних бронзових 
посудин для вина з рельєфним орнаментом. Цей 
унікальний комплекс датується V-початком IV 
ст. до н.е. Піщанський скарб, що має велику 
мистецьку цінність, та амфора з Тири (ІІ ст. до н.е.), 
знайдена біля Чапаєвки, свідчать про торговельні та 
культурні зв’язки між людністю Наддніпрянщини 
й античними центрами [4, с. 9-10].

Ще одним підтвердженням слідів перебування 
племен скіфів на лівобережжі сучасної Черкаської 
області є знахідки з “Робленої могили”, що на 
Золотоніщині. За один кілометр на північ від 
м. Золотоноші, на краю другої дніпрової тераси, 
знаходиться могила під назвою “Роблена”. Вона 
входить в систему курганів, густо розкиданих 
у сідловині між дніпровою та золотоніською 
долинами. Ця могила відзначається великими 
розмірами (360 м в окружності і 6 м у висоту). 
Приводом до дослідження могили послужило 
наступне. При будівництві шосейної дороги, 
яка проходить біля “Робленої могили”, один з 
робітників приніс першу знахідку з могили – 
великий срібний панцир з позолотою. Ця знахідка 
навела на думку провести розвідувальні розкопки 
для встановлення часу спорудження самої могили 
і виявлення експонатів для Золотоніського 
краєзнавчого музею.

Своєю формою “Роблена могила” нагадує 
давні земляні споруди оборонного характеру другої 
половини І тис. до нашої ери. У північній частині 
могили було проведено розчистку горизонту. 
При цьому було виявлено основи чотирьох 
напівзгнилих стовпів, що стояли на відстані 
близько двох метрів один від одного. За словами 
очевидців, над місцем, де виявлено стовпи, під 
час будівництва шосе екскаватор зруйнував склеп 
з дерев’яним зрубом. На відстані одного метра від 
правого північного стовпа знайдено кілька тонких 
залізних пластинок, очевидно, залишків панцира. 
У двох метрах на південь від стовпів виявлено 
поховання людини. Кістяк розсипаний, хоч грунт 
і не був порушений. Черепа знайти не вдалося – 
його міг зачепити екскаватор. Поруч з кістяком 
виявлено уламки амфори. За визначенням фахівців, 
це хіоська амфора VI-V ст. до н.е. Знайдено всі 
її уламки. Знахідки, виявлені при вибірковому 
археологічному дослідженні, дозволяють віднести 
“Роблену могилу” до скіфських курганів. Це ще раз 
підтверджує думку багатьох археологів про те, що 
скіфи-орачі мешкали і в лівобережному Лісостепу 
[3, с. 170].

Таким чином, можна висунути припущення, 
що “Роблена могила” – це один із скіфських 
курганів, що розміщені на території сучасних 
Золотоніського, Чорнобаївського та Драбівського 
районів Черкаської області. Більшість з них так і 
залишаються не дослідженими науковцями. При 
більш детальному їх дослідженні стане можливим 
науково довести осіле перебування племен скіфів 
в сучасних Черкаській та Полтавській областях.

О с в о є н н я  с к і ф а м и  Л і в о б е р е ж н о ї 
Придніпровської терасової рівнини з її чудовими 
пасовиськами відкривало широкі можливості 
для проникнення в ближні і віддалені райони 
Лісостепу, зокрема на правобережжя Середнього 
Подніпров’я, де знаходився один з найбільших 
у Східній європі центр землеробства, ремесла і 
обширних торгівельних зв’язків з античним світом.

На думку М.І.  Артамонова, однією із 
основних причин освоєння скіфами Лісостепу 
було те, що кочове скотарське господарство не 
могло раціонально розвиватись без зв’язку із 
землеробською економікою. В силу того, що цей 
зв’язок ще не мав форми розвинутого обміну, 
необхідного як для землеробів, так і для кочівників, 
останні вимушені були здійснювати його в 
односторонньому порядку – озброєним шляхом. 
Зовнішньоексплуататорська діяльність відігравала 
основну роль в житті скіфів не тільки через 
обмежені економічні можливості екстенсивного 
скотарства, а також завдяки військовій перевазі 
кочівників над осілим населенням.
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Про далеко не мирний характер взаємовідносин 
войовничих номадів із землеробами свідчить 
не тільки початок спорудження городищ на 
правому (Трахтемирівське) і лівому (Каратульське, 
Васютинське, Крутьківське) берегах Дніпра, але і 
сам характер аристократичних поховань вершників 
Лівобережного терасового Лісостепу (наявність 
в інвентарі різноманітних предметів озброєння, 
поховання верхових коней і супроводжуючих 
осіб, можливо, із середовища місцевого залежного 
населення). Враховуючи вищесказане, уявляється, 
що в скіфах, похованих в курганах біля сіл 
Гладківщина, Придніпровське та ін. слід, очевидно, 
вбачати не просто скотарів, які з’явилися лише 
епізодично в Лівобережному терасовому Лісостепу, 
а перш за все професійних воїнів – кочівників, 
які оселилися тут на правах завойовників, основу 
існування яких складало насильницьке відчуження 
продуктів ремесла і землеробства в осілого 
автохтонного населення – нащадків племен 
чорноліської культури.

Го в о р я ч и  п р о  р ол ь  Л і в о бе р е ж н о го 
Придніпровського терасового Лісостепу в скіфській 
історії, слід відзначити, що вона була не тільки 
своєрідним плацдармом скіфської експансії в 
глибинні райони Лісостепу і зоною етнокультурних 
контактів племен Лісостепового Правобережжя, 
Лівобережжя і Степового Півдня, але і місцем 
постійного проживання певного контингенту 
іраномовних номадів, які продвинулись сюди 
одразу після закінчення передньоазіатських походів 
[1, с. 63-64].
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Сучасне Канівське лівобережжя у давнину 
відігравало значну роль у житті Переяславщини. У 
повідомленні робиться огляд відомих археологічних 
пам’яток та їх сучасний стан.

Сучасна лівобережна Канівщина займає 
частину однойменного району, що з півночі 
межує з Переяслав-Хмельницьким районом 

Київської області, зі сходу – із Золотоніським 
районом Черкаської області, з заходу та північного 
заходу обмежена Канівським водосховищем, а 
з півдня та південного заходу – водами Дніпра, 
частинка якого поки-що дивом збереглася в області 
після бурхливої людської діяльності протягом ХХ 
ст. по виправленню та вдосконаленню природи. 
При створенні Канівського водосховища були 
затоплені як сучасні села, так і археологічні 
пам’ятки. Берегова зона Канівського водосховища 
постійно розмивається. Русло Дніпра, крім 
основного, має безліч рукавів, річищ та заплав. 
У геоморфологічному відношенні лівобережна 
Канівщина розташована в межах Придніпровської 
низовини південно-західного борту Дніпровсько-
Донецької впадини. У великій мірі місцевість 
заліснена, частково заболочена. 

Звичайно, археологічно та історично ця 
територія тісно пов’язана як з відповідною 
ділянкою правого берега, так і з прилеглими 
землями Переяславщини і Золотоніщини, 
оскільки лівобережна Канівщина частково займає 
прибережну територію між Дніпром та Супоєм у 
його нижній течії (ширше – частину лівого берега 
Дніпра між Трубежем і Супоєм).

Здавна в піщаних розсипах люди знаходили 
цікаві речі: крем’яні вироби, уламки посуду, 
прикраси, «площики» (стріли) та іншу зброю, 
ножі, пряслиця, монети тощо. Уже в ХІХ ст. 
археологія та історія краю привернули пильну 
увагу дослідників, зокрема, й тих, хто як М. 
Максимович та М. Біляшівський, проживав на 
цих землях [9; 16; 20; 5]. Значна колекція, до якої 
входили і матеріали із Канівського лівобережжя, 
була зібрана наприкінці ХІХ ст. В.В. Хвойкою [16, 
с. 70]. У 1899 р. М.Ю. Бранденбургом досліджено 
курган біля Гладківщини [9, с. 38, 42, 43], у 1906 р. 

УДК 903(477.41) Віра Нерода, Валентина Нестеренко
(м. Черкаси)

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ КАНІВЩИНИ

розвідки на давньоруському городищі та розкопки 
на курганному давньоруському могильнику у 
селі Ліпляве проводив М.є. Макаренко [18, с. 
43-46], у 1913-1914 рр. дослідження могильника 
продовжив В.М. Щербаківський [7, с. 33; 25, с. 
40]. Роботи у 1914 р. проводилися і на курганному 
могильнику Х-ХІІІ ст. у Гельмязеві [25, с. 40]. У 
1917 р. в Полтаві з’являється книга М.є. Макаренка 
«Городища и курганы Полтавской губернии», що 
оприлюднює дані, зібрані у 1873 р. за ініціативою 
Д.Я. Самоквасова. Нова хвиля вивчення краю 
наступає у післявоєнні роки. У 1947 р. Ліплявське 
городище обстежив І.І.Ляпушкін, у 1948 р. – 
В.А.Богусевич, у 1949 р. дослідження могильника 
та розвідкові роботи на городищі проведені 
спільною експедицією Інституту археології та 
Київського університету під керівництвом Р.І. 
Виєзжева та В.А. Богусевича [7, с. 33-38; 21, с. 
274]. У 1960 р. розвідувальні роботи здійснили 
І.Г. Шовкопляс та є.Ф. Покровська. Зокрема, ними 
обстежене Ліплявське давньоруське городище, 
виявлене поселення доби бронзи біля села 
Решітки [21, с. 274, 302]. У другій половині ХХ ст. 
територія Канівського Лівобережжя була об’єктом 
дослідження відомого золотоніського краєзнавця 
М.Ф. Пономаренка. Він постійно обстежував відомі 
пам’ятки, виявляв нові, поєднував працю археолога, 
історика, топографа, етнографа та мовознавця 
(один з авторів ґрунтовної праці «Історія міст і сіл 
Української РСР. Черкаська область» – К., 1972). 
Михайло Федорович став учасником багатьох 
археологічних пошуків, організованих Інститутом 
археології. У 70-х роках ХХ ст., зокрема, брав 
активну участь у експедиціях під керівництвом 
М.П. Кучери, що здійснювали вивчення Змійових 
валів [15, 15]. Цікавими виявилися результати 
дослідження Змійових валів у Решітках, Келеберді, 
Прохорівці, Сушках, Бубнівській Слобідці. В 
процесі роботи також були виявлені і частково 
досліджені поселення доби бронзи, київської та 
пеньківської культур, ХІV ст. На поселенні в селі 
Сушки розкопки продовжувались і у 1980 р. 

У 70-х рр. ХХ ст. здійснювалася паспортизація 
взятих на облік пам’яток. Розвідки у селі Ліпляве 
проведені О.В. Білецькою та В.В. Неродою [2, 
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ох. № 636, ох. № 637, паспорт на давньоруське 
городище].  У 1982-1983 рр.  у  зв’язку з 
будівництвом зрошувальної системи чотири 
кургани біля станції Гладківщина розкопані В.П. 
Григор’євим. Надзвичайно цікаві матеріали з цих 
розкопок представлені в Черкаському обласному 
краєзнавчому музеї. У 1986 р. детальне обстеження 
лівобережної Канівщини у зв’язку з роботою над 
Зводом пам’яток провів М.П. Сиволап. [10, с. 3-14] 
У результаті його роботи виявлено та взято на облік 
ряд раніше не відомих об’єктів. А також визначено 
сучасний стан вже відомих пам’яток. Результатом 
обстеження стали статті до Зводу пам’яток історії 
та культури [2]. Серед найбільш значних подій 90-х 
років минулого століття у вивченні археологічних 
пам’яток краю можна назвати продовження 
цілеспрямованих розвідок, здійснених експедицією 
Інституту археології з метою подальшого 
вивчення узбережжя Канівського водосховища, 
що увінчалося створенням капітальної і потрібної 
праці [21]. Важливі матеріали здобуті у 1996-1998 
та 1999-2000 роках експедицією Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
під час дослідження городища «Долудаїв городок» 
[23, 24]. У 2000-х роках ряд нових об’єктів 
археологічної спадщини виявлено розвідками 
О.В.Назарова на території як правобережної, так і 
лівобережної Канівщини [2]. 

Найдавніші знахідки відносяться до неоліту 
[14, с .20]. Енеоліт представлений знахідками 
пивихинської культури [17, с. 3]. Матеріали 
доби бронзи відомі у Ліплявому, Келеберді, 
Прохорівці, затоплених Решітках [6, с. 133-134]. 
У Сушках зафіксовано курганний могильник 
доби бронзи [1, с. 392]. Поховання епохи бронзи 
досліджені також В.П. Григор’євим біля станції 
Гладківщина у 1982-1983 рр. Ранній залізний вік 
представлений городищем (Ліпляве), поселенням 
(Ліпляве), похованнями (Гладківщина, Ліпляве) 
та випадковими знахідками (Келеберда, Ліпляве). 
Вивчення історико-культурної специфіки цього 
району особливо важливе, оскільки ця територія була 
не тільки зоною контактів племен Лісостепового 
Лівобережжя та Правобережжя, але і зв’язків 
безпосередньо між лісостеповим населенням 
та скіфо-іранським етносом Степового Півдня. 
Рішення ряду проблем етнокультурної і соціально-
політичної історії Скіфії в даний час не уявляється 
можливим без врахування археологічних матеріалів 
VII-IV ст. до н.е. з території Лівобережного 
Придніпровського терасового Лісостепу [13, с. 
58]. В цьому відношенні цікаві дослідження з 
одного боку на Долудаєвому городку [23; 24], а 
з другого боку – степові поховання скіфів-воїнів 
із курганів, досліджених М.Ю. Бранденбургом 

у 1899 р. та В.П. Григор’євим у 1982-1983 рр. 
біля станції Гладківщина [9, с. 38, 42, 43; 11; 12; 
13]. Не можна не згадати і визначну знахідку із 
суміжної території – човен-однодеревку, рештки 
кістяка людини та набір грецького бронзового 
посуду V ст. до н.е., що були виявлені у старому 
руслі Супою біля села Піщане [8]. Якщо матеріали 
рубежу н.е. поки-що репрезентовані випадковими 
знахідками у Ліплявому [19, с. 49] та керамікою 
зарубинецького типу на Долудаєвому городку [23, 
с. 141; 24, с. 45], то пам’ятки І тис. н.е. і виявлені, і 
вивчені значно краще. В літературі є повідомлення 
про окремі знахідки у Келеберді та поселення і 
могильник черняхівської культури у Ліплявому 
[2, список Махно є.В.]. Поселення київської 
культури виявлені і досліджувалися у Решітках 
(затоплене) та Сушках, пеньківської – у Сушках 
[15, с. 68-70], ранньослов’янська кераміка виявлена 
на багатошаровому поселенні у Ліплявому [21, 
с.273]. Вироби з виїмчастими емалями V-VІ 
ст. відомі із Келеберди та Ліплявого [16, с. 70]. 
Пам’ятки лівобережної Канівщини є надзвичайно 
цікавими для осмислення процесів, що проходили у 
давньоруському суспільстві: поселення (Озерище, 
Ліпляве, х.Діброва), городища (Ліпляве, Сушки, 
Каленики, Піщане), курганні могильники (Ліпляве, 
Келеберда, Гельмязів) та Змійовий вал [1, с. 411; 
2; 3; 15; 21]. Вже сам характер пам’яток, зокрема, 
велика кількість городищ, Змійові вали свідчать 
про значну роль цієї місцевості в оборонній 
системі Київської Русі. Аналізуючи матеріали 
Ліплявського могильника, Б.О. Рибаков перший 
висловив припущення, що могильник є місцем 
захоронення різноплемінного гарнізону, що мешкав 
у Ліплявському городищі, яке входило в оборонну 
лінію, створену за наказом князя Володимира 
Святославовича [7, с. 33, 38]. Матеріали розкопок 
підтверджують свідчення літописця, який під 988 
роком пише: «И рече Володимер: «се не добро, еже 
мало городов около Киева». И нача ставити грады 
по Десне и по Остри, и по Трубежеви, по Суле и по 
Востугне; нача порубати мужи лутшие от Словен 
и от Кривич, от Чюди, и от Вятич, и от сих насели 
грады; бе бо рать от Печенег, и бе воюяся с ними и 
одолевая их» [22, с. 313]. 

Південні землі Переяславського князівства 
відігравали значну роль у захисті підступів до Києва, 
бродів через Дніпро, Поросся та Правобережжя в 
цілому. Важливим є факт знаходження культурного 
шару ХІV ст. у селах Сушки, Ліпляве, Піщане [15, 
с. 70-71; 21, с. 275; 3; с. 11-12]. 

Не стояли осторонь землі Канівського 
лівобережжя і в бурхливих подіях періоду 
пізнього середньовіччя, формування козацтва 
та Української козацької держави, визвольної 
боротьби українського народу.
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Археологічна спадщина описаної території 
висвітлює її специфіку, зумовлену географічним 
розташуванням. Ці землі, як уже згадувалося, 
споконвіку були ланочкою, що з’єднувала 
Правобережжя та Лівобережжя, Степ та Лісостеп, 
часто першими брали на себе удари нападників. 
Незважаючи на те, що Канівське лівобережжя здавна 
привертало увагу дослідників, в археологічному 
плані територія ховає ще дуже багато таємниць 
і, безперечно, збагатить науку ще не одним 
відкриттям.

Насамкінець кілька слів необхідно сказати про 
проблеми охорони археологічної спадщини краю. 
Як і раніше, основними факторами руйнування 
пам’яток археології, зокрема, в Черкаській області, є: 

1) сільськогосподарська діяльність;
2) руйнування в процесі розвитку населених 

пунктів;
3) розмивання водами Кременчуцького та 

Канівського водосховищ.
Трапляються й факти навмисного пошкодження 

пам’яток господарниками або скарбошукачами [4,с. 
118]. Причому, останнім часом активізувалася 
діяльність «чорних археологів», що практично 
залишається безкарною. Також, незважаючи на те, 
що, згідно з чинним законодавством, відведення 
земельних ділянок та проекти землеустрою в 
обов’язковому порядку повинні погоджуватися із 
органами охорони культурної спадщини, у цій сфері 
залишається дуже багато проблем, пов’язаних як і з 
недосконалістю законів, так і з прагненням за будь-
яку ціну їх обійти. Прибережні землі лівобережної 
Канівщини у зв’язку із їх привабливістю для 
отримання у власність потребують особливого 
піклування та охорони, інакше ми можемо втратити 
безцінну археологічну спадщину назавжди.
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Публікується історія музеєфікації на території 
Переяслав-Хмельницького Музею народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 
унікального житлово-господарського комплексу зі 
стоянки пізньопалеолітичної доби, дослідженої в 
с. Добраничівка Яготинського р-ну Київської обл.

Згідно концептуальних засад створення 
П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь ко г о  м у з е ю 
народної архітектури та побуту передбачено 

побудову такої експозиції, яка могла б показати хід 
історичних і культурних процесів, матеріальне і 
духовне життя багатьох племен і народів, які здавна 
жили на території Наддніпрянщини, а найперше, 
безпосередніх предків українців – ранніх слов’ян 
та русичів-українців. Одним із шляхів втілення 
цієї ідеї було визначено показ еволюції житла 
та домашнього вогнища з найдавніших часів до 
Київської Русі, а потім як результат багатовікового 
розвитку – української хати ХІХ - поч. ХХ ст. 

Ще на початку 60-х рр. ХХ ст. ініціатор 
організації етнопарку – музею просто неба, 
місцевий краєзнавець Іщенко є.Ф. передбачав 
створення археологічного розділу, бо «специфіка 
створюваного музею вимагає починати з етногенезу 
українського народу», при цьому вказуючи: «Але 
оскільки історія в своїй вічності єдина, а в процесі 
розвитку безперервна, то ми повинні відтворити і 
пам’ятки з початку проживання людей на території 
України» [4, с. 9].

Для втілення цього унікального проекту 
були всі передумови. Історична Переяславщина 
надзвичайно багата на археологічні пам’ятки, 
починаючи з кам’яного віку і завершуючись 
козацькою добою ХVІІ-ХVІІІ ст. Цей  незаперечний 
факт виявився основним поштовхом для створення 
в музеї розділу, де були б представлені пам’ятки 
найдавніших епох, які б логічно доповнювали 
основну етнографічну експозицію старого 
українського села ХІХ - поч. ХХ ст. Експозиція, що 
починалася реставрованими пам’ятками археології, 
розкопаними на переяславському Подніпров’ї, 
згодом збагатилися матеріалами особливо цікавих 
археологічних досліджень з території всієї України. 
В експозиції представлені окремі археологічні 
об’єкти, перевезені монолітом або відновлені, їх 

УДК 069.51: 903.3 Ганна Козій
(м. Переяслав-Хмельницький)

З ІСТОРІЇ МУЗЕЄФІКАЦІЇ ПІЗНЬОПАЛЕОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
«ДОБРАНИЧІВСЬКА СТОЯНКА»

реконструкції, що відносяться до найдавнішого 
(кам’яний вік та епоха міді-бронзи), слов’яно-
руського та козацького часів, унікальна колекція 
найдавнішої кам’яної скульптури та поховальних 
скринь.

1965 р. було започатковано створення розділу 
«Матеріальна культура найдавнішого часу», 
який розмістився у найвищій частині музейної 
території, що являє собою виступ високого плато 
над долинами Трубежа та Дніпра. Місцевість 
має давню народну назву «Гора», відому ще з 
літопису за 1149 р.: «…перешед полкы своими не 
съсходя на гору и ста на лоузи протвоу кузнечимъ 
воротомъ…» [3, Стб. 381]. Тут знаходяться залишки 
курганів та поселення епохи бронзи, могильник та 
поселення черняхівської культури, давньоруське 
селище та поселення ХVІІ-ХVІІІ ст. Із краю плато 
відкриваються краєвиди Дніпровської заплави 
та панорама міста Переяслава з його давнім 
дитинцем, «окольним градом» та «передгороддям», 
розміщеним у заплаві Трубежа (урочища Луг 
та Оболонь). Через цю територію в ур. Гора, 
де нині розміщений музей-скансен, проходив 
сухопутний відрізок дніпровського шляху «у грек». 
Тут археологи вбачають найвірогідніше місце 
знаходження літописного «Красного двору» князя 
Всеволода Ярославовича. Колись степове плато 
зараз засаджене різноманітними породами дерев 
та кущів з алеями, відкритими майданчиками 
та галявинами, в які органічно вписані окремі 
експозиційні об’єкти та павільйони.

Першою спробою при створені археологічного 
розділу просто неба була реконструкція житла ХІ 
ст. на основі досліджень 1965 р. напівземлянки 
на посаді давнього Переяслава. У 1966 р. було 
музеєфіковано поховання епохи бронзи у кургані 
«Хрест» поблизу музейної території. Найдавнішою 
археологічною пам’яткою, представленою в 
музеї, стала Добраничівська пізньопалеолітична 
стоянка (10-15 тис. років тому), з якої починається 
знайомство з історією житла та домашнього 
вогнища на теренах України.

Добраничівська стоянка належить до числа 
небагатьох пізньопалеолітичних пам’яток, у 
культурному шарі якої збереглись залишки древніх 
господарсько-побутових об’єктів та комплексів. 
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Дослідження у с. Добраничівка Яготинського р-ну 
Київської обл. проводились у 1953, 1967, 1968, 
1969, 1970, 1973 та 1975 рр. Внаслідок здійснених 
робіт було розкрито площу у 2600 кв. м та відкрито 
чотири житлово-господарських об’єкти поселення 
мисливців на мамонта. [6, с. 62-74; 8, с. 152-154; 
9, с. 79-83; 10, с. 222-223; 11, с. 229-230; 12, с. 363-
364; 13, с. 407-408].

Директор  Переяслав-Хмельницького 
державного історичного музею М.І. Сікорський, 
будучи за фахом археологом, завжди слідкував 
за археологічними дослідженнями в Україні, 
а особливо в регіоні лівобережної Київщини, 
співпрацював з Інститутом археології Академії 
наук УРСР, підтримував ділові та дружні зв’язки 
з багатьма археологами. Такими були відносини 
й з дослідником Добраничівської стоянки І.Г. 
Шовкоплясом. Отож, розкопаний у 1953 р. І.Г. 
Підоплічком та І.Г. Шовкоплясом господарсько-
побутовий комплекс зацікавив молодого директора 
Переяслав-Хмельницького державного історичного 
музею М.І. Сікорського. Коли у 1967 р. відновились 
дослідження стоянки експедицією ІА АН УРСР під 
керівництвом І.Г. Шовкопляса, в археологічних 
розкопках взяли участь переяславські музейники: 
директор М.І. Сікорський, науковець М.І. жам, 
реставратор є.М. Харін [2; 5, с. 167]. Під час 
досліджень 1967 р. були відкриті залишки 
двох житлово-господарських комплексів, які 
складалися з решток двох наземних жител, 
кількох ям-комор з кістками мамонта та т. зв. 
майстерні по обробці кременю, дослідження 
яких були продовжені у наступні 1968 та 1969 
рр. [10, с. 222]. У археологічній практиці після 
відкриття, дослідження та фіксації культурний 
шар та археологічні об’єкти руйнуються, а розкоп 
загортається. М. Сікорський як археолог розумів 
унікальність відкритої пам’ятки, а як музейник 
прагнув зберегти виключно цікаві археологічні 
об’єкти, внісши таким чином нове оригінальне 
рішення у побудову музейної експозиції. Так 
виникає ідея перенести монолітом знайдений 
комплекс до музею народної архітектури та 
побуту [2; 5, с. 167]. Щодо того, який саме 
комплекс був перевезений до музею, в публікаціях 
існують розбіжності: М.І. Гладких вважав, що 
це був комплекс, розкопаний у 1969 р., тоді як 
І.Г. Шовкопляс і М.І. Сікорський засвідчували 
перенесення другого комплексу 1967 р. [7, с. 288]. 
Про це свідчать і спогади учасника розкопок, 
першого завідувача музею просто неба жама М.І. 
[2]. Судячи з усього, третій житлово-господарський 
комплекс, дослідження якого завершилось 1969 р., 
був перевезений у розібраному вигляді у дерев’яних 
ящиках до музею просто неба у Переяславі, де в 

даний час і зберігається.
І.Г. Шовкопляс стверджував, що у його 

багаторічній практиці не доводилося робити 
подібне. Лише один раз йому вдалося перенести 
монолітом скорчене поховання вагою близько 200 
кг до експозиції Дніпропетровського музею [2; 
4, с.169]. Щоб реалізувати ідею М. Сікорського 
музейні реставратори розробили оригінальну 
технологію перенесення монолітом великих 
об’єктів вагою у кілька тонн.

Влітку 1967 р. працівники музею розпочали 
роботи: спочатку археологічні об’єкти – ями-
комори – виокремили з оточуючого ґрунту блоками 
прямокутної або квадратної форми і з боків оббили 
дубовими дошками, які утворили великі ящики, 
поки що без дна, які своїми стінками щільно 
охоплювали відділені блоки, не дозволяючи 
ґрунту розсипатися. Потім своєрідною пилкою з 
металевого колючого дроту підрізали пласт землі 
під утвореними блоками, методично підсовуючи 
в утворені пустоти міцні дубові дошки, які й 
стали дном ящиків. Отже, археологічні об’єкти 
опинилися непорушеними всередині змонтованої 
місткості в товщі оточуючого ґрунту. Внаслідок 
цих робіт одержали величезні контейнери, кожен 
з яких важив близько 2 т. Підйомним краном 
контейнери були навантажені на автомашини, 
перевезені до Переяслава та встановлені у 
заздалегідь підготовлені ями на території музею 
просто неба [2].

Таким чином було перевезено три ями-комори 
з розкопаних у 1967 р. У центрі розпланованої 
площі було реконструйоване житло. За основу 
реконструкції автором розкопок взяте житло 
конічної форми типу куреня – за таким принципом 
споруджувалися житла народів Крайньої Півночі 
(чуми). [8, с. 152; 10, с. 222]. Основу житла, 
його своєрідний фундамент, складали великі 
кістки мамонта, переважно носові частини 
черепів, розміщені по колу діаметром близько 4 
м. За підрахунками для спорудження цоколя було 
використано залишки 10 черепів мамонта та близько 
70 кісток [6, с. 69]. Для реконструкції верхньої 
частини музейними реставраторами використані 
жердини довжиною 3,5 м, які спиралися на крупні 
кістки, вкопані у землю. Реконструкцію житла 
та майстерні по обробці кременю із залишками 
відкритого вогнища та скупченням крем’яних 
відщепів і нуклеусів, три ями-комори, перевезені 
монолітом, намагалися встановити в експозиції на 
місцях, наближених до їх розміщення на стоянці, 
але більш скупчено, тобто на меншій відстані 
один від одного, аніж на розкопі. Над експозицією 
того ж року був зведений дерев’яний павільйон 
під залізною покрівлею, який формою повторює 
первісне житло-курінь. 
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Розділ «Матеріальна культура найдавнішого 
часу» – рідкісна скарбниця археологічних пам’яток 
різних епох. Ця масштабна експозиція – цілий 
музей, який би міг існувати як самостійна одинця. 
Комплекс Добраничівської пізньопалеолітичної 
стоянки тут посідає провідне місце, і є об’єктом 
найбільшого інтересу відвідувачів. За 40 років 
експонування увага до нього не згасла. Сюди 
приїздять по кілька разів, привозять дітей, а потім 
онуків, щоб оглянути кістки загадкових первісних 
тварин – мамонтів, та житла первісних мисливців, 
які на них полювали. Увагу відвідувачів привертають 
відомості щодо технології будівництва житла з 
кісток мамонтів, його обпалення, особливості 
крем’яного виробництва, а також про умови 
існування та побут давніх мисливців, зародження 
первісної сім’ї тощо. Особливу зацікавленість під 
час екскурсії викликає повідомлення про монолітне 
перевезення ям-комір, яке було вперше здійснене 
в таких великих масштабах у музейній практиці 
тих років.

Експонування комплексу пізньопалеолітичної 
стоянки у музеї просто неба є значним досягненням 
в українському музеєзнавстві. Його позитивно 
оцінили археологи, зокрема, М.І. Гладких, який 
відмітив два основних позитивних моменти: 
«По-перше, відвідувачам музею демонструється 
зовнішній вигляд археологічного розкопу, видобуті з 
нього матеріали та методи їх наукової інтерпретації. 
По-друге, залишки пізньопалеолітичного житла, 
перенесені на територію музею, стають в ряд інших 
архітектурних споруд, що визначає їх місце в історії 
будівництва» [1, с. 107]. Цей досвід надихнув 
на створення у 1977 р. музею Добраничівської 
стоянки на місці розкопок у с. Добраничівка. 
Став він у пригоді й для перенесення монолітом 
інших археологічних об’єктів переяславського 
музею-скансена, зокрема, гончарної печі Х ст. із с. 
Білогородка на Київщині. 

На сьогоднішній день існує проблема 
подальшого збереження кісткового матеріалу та 
його консервації. Нагальною є потреба капітального 
ремонту експозиційного павільйону музейного 
об’єкту «Добраничівська пізньопалеолітична 
стоянка».
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УДК 908(477):069.51 Олена Жам 
(м. Переяслав-Хмельницький)

СТВОРЕННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО РОЗДІЛУ МУЗЕЮ ХЛІБА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ПЕРЕЯСЛАВ»

У статті розглядається історія створення 
та принципи побудови  експозиції археологічного 
розділу Музею хліба НІЕЗ «Переяслав».

Се р е д  н и з к и  т е м а т и ч н и х  м у з е ї в 
Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» визначне місце 

посідає Музей хліба. Його створено у 1984 
р. за ініціативою директора тоді ще історико-
культурного заповідника М.І. Сікорського. Ідея 
створення музею виникла у М.І. Сікорського після 
відвідання Всесоюзної наради директорів музеїв, 
яка проходила у Москві в 1982 р. На ній, крім 
багатьох інших питань, йшла мова про необхідність 
створення у країні різнопрофільних тематичних 
музеїв. Оскільки, основним заняттям українців в 
усі часи було хліборобство, то, зрозуміло, перше, 
що спало на думку М.І. Сікорському – створити у 
Переяславі перший в Україні профільний Музей 
хліба.

Тематичним задумом музею передбачалося 
всебічно і комплексно, на широкій матеріальній 
і науковій базі показати історію розвитку 
хліборобства з найдавніших часів і до сьогодення.

В основу музейної експозиції було покладене 
розуміння особливості місця хліборобства і 
хлібопекарства серед інших ділянок матеріальної 
і духовної культури українців, визначення їх як 
надзвичайно давньої і самобутньої сфери діяльності 
нашого народу, як провідної галузі економіки 
сучасної України. Основні принципи побудови 
експозиції – тематичний і історико-хронологічний. 
Застосування цих принципів дало можливість 
в хронологічному порядку і тематичному 
взаємозв’язку показати історичний розвиток 
хліборобства і хлібопекарства, послідовність 
техніко-технологічних процесів виробництва, 
наступність подій і явищ політичного, соціально-
економічного, культурного життя, які його 
супроводжують.

Розпочалося створення експозиції на початку 
літа 1984 р., відразу після того як  майбутній 

музей був повністю укомплектований необхідними 
для створення експозиції будівлями. За наказом 
директора заповідника М.І. Сікорського в 
максимально короткий термін завідуюча філіалом 
заповідника Г.І. Козій розробила структурний план 
майбутнього музею, його наукове обґрунтування. 
Структурним планом музею висвітлювалося вісім 
основних розділів, які в свою чергу підрозділялися 
на самостійні теми і підтеми [6].

За кожним розділом були закріплені окремі 
наукові співробітники, які працюючи над темою, 
детально висвітлювали дане питання, підбирали 
експонатуру. Учасники пригадують, що працювали 
з великим натхненням, емоційним піднесенням і 
вже за 5 місяців експозиція музею була повністю 
готова. Мабуть жодна з музейних експозицій 
заповідника не робилися в такому шаленому темпі 
і з таким емоційним піднесенням. До роботи були 
залучені працівники всіх структурних підрозділів 
заповідника. Якщо  в процесі створення експозиції 
і виникали якісь проблемні питання, то вони 
негайно вирішувалися самими експозиціонерами 
у найрізноманітніші способи. Колективна праця 
заохочувала до роботи, підштовхувала до нових 
несподіваних ідей та задумок. Спрямовував 
роботу в потрібному руслі і всіляко підганяв, як 
згадують учасники тих подій, директор заповідника 
Михайло Сікорський. Йому було важко особисто 
контролювати весь цей складний процес оскільки 
в цей час він хворів, переніс складну операцію 
і тривалий час провів в лікарні. Проте науковці 
загорівшись ідеєю свого директора, перейнявши 
його ентузіазм працювали не для виконання плану 
роботи, а за покликом душі і серця. 

Розгорнулась активна підготовча експозиційна 
робота: проводився монтаж оглядового матеріалу, 
виготовлялися карти, схеми, муляжі, оформлявся 
інтер’єр приміщень. Одночасно продовжувалося 
комплектування фондової колекції тематичними 
експонатами. 

Основою музейної експозиції, базою для 
продуктивної експозиційної роботи стала колекція 
раніше зібраної сільськогосподарської техніки 
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ХІХ – ХХ ст. і хлібопекарського виробництва. 
З 2,5 тис. експонатів левову частину складають 
зразки хліборобської і хлібопекарської техніки, що 
характеризують розвиток технічних вдосконалень 
протягом кількох тисячоліть. 

Розробляти розділи археологічної експозиції 
було доручено завідуючій відділом археології 
Г.М. Бузян. Активну участь у створенні 
археологічного розділу Музею хліба взяли 
науковці-археологи М.Т. Товкайло, Н.М. Тесля 
(Чернікова), І.В. Кузьміцька, художник В.С. 
Савенко.

Розпочинає експозицію археологічний 
розділ, в якому висвітлюється давній період 
зародження хліборобства. Його представляють 
два підрозділи музейної експозиції: «Хліб в 
епоху первісного суспільства» та «Хліб в епоху 
розкладу первіснообщинних відносин та в 
ранньофеодальному суспільстві». 

Ми не маємо на меті  описувати всю 
різноманітність  давніх  землеробських і 
хліборобських знарядь. Головною метою статті є 
показ досвіду репрезентації цих знарядь методами 
і засобами музейної експозиції. Колекція давніх 
знарядь праці давніх хліборобів у зібранні 
Музею хліба НІЕЗ «Переяслав» нараховує 91 
одиницю і є достатньо репрезентативною, оскільки 
представляє всі відомі на той час, типові зразки 
знарядь і механізмів періоду свого історичного 
побутування. Навіть побіжний огляд асортименту 
давніх знарядь засвідчує їх велику різноманітність. 
Прості у виготовленні, практичні в роботі, деякі 
з них (заступи, сокири, серпи і т.п.) збереглися в 
архаїчних формах до нашого часу.

Основний принцип розміщення речей в 
експозиції – простота, достовірність, загальна 
доступність. За їх допомогою виявляються 
економічні умови життя тогочасних хліборобів, 
р о з к р и в а ю т ь с я  о с о бл и в о с т і  ї х  п р а ц і , 
господарювання, побуту. Всебічно осмислюється 
утилітарно-практична, соціально-побутова, 
технічна сторони господарських пристроїв 
та механізмів, розкривається їх мистецьке і 
світоглядне значення. 

Х а р а кт е р н а  з н ач н а  р і з н ома н і т н і с т ь 
представлених матеріалів за хронологією та 
географією: від доби міді та бронзи, зокрема, 
трипільської культури, скіфської доби та до 
часів Давньоруської держави, з пам’яток не 
лише Переяславщини, але й з багатьох регіонів 
України, здобутих безпосередньо під час розкопок 
місцевими археологами або переданими колегами-
археологами з усієї території України.

До основних знарядь ранніх етапів землеробства 
на теренах України належать насамперед 

знаряддями для обробітку ґрунту: мотики, палки-
копалки, рала, а також сокири. Експонуються 
унікальні рогові мотики ще неолітичної доби – три 
оригінальні екземпляри, що походять з пам’яток 
буго-дністровської культури (ІІ пол. VІІ-VІ тис. 
до н.е.), з розкопок В.М. Даниленка (Сокільці, 
Скибинці, Саврань Вінницької обл.) [1], а також дві 
рогові та сланцева мотики з ранньотрипільського 
поселення Бернашівка [2, с. 63, 72]. Ще дві цікаві 
кістяні мотики ІV-ІІІ тис. до н.е. репрезентують 
Переяславське Лівобережжя (із с. Стовп’яги 
Переяслав-Хмельницького р-ну). Палки-копалчи 
та рала представлені реконструкціями: перша – 
досить узагальненого вигляду, а дерев’яне рало 
створене за реконструкцією однієї з найдавніших 
знахідок кривогрядильного рала з торфовища 
поблизу с. Полісся Черніговської обл., що датується 
початком. ІІ тис. до н.е. [7, с. 30-31]. 

Не менш важливі ранні знаряддя для збору 
урожаю – серпи – репрезентовані кількома 
різновидами. Для підсилення ефекту сприйняття 
крем’яні серпи експонуються у реконструкціях. 
Реконструкції трьох типів серпів з дерев’яними 
руків’ями (ранньотрипільського, ранньоджейтун-
ського та хасанського типів, за Г. Коробковою) [3, с. 
38-42; 4, с. 218], а також оригінальна реконструкція 
однолезового крем’яного серпа з кістяним руків’ям 
епохи бронзи були виготовлені М.Т. Товкайлом з 
використанням  крем’яних вкладнів неолітичних та 
трипільських пам’яток Побужжя та Подністров’я. 

Широко представлені в експозиції кам’яні 
сокири, які використовувалися в період раннього 
хліборобства (V-ІІІ тис. до н.е.) для очищення 
земельної ділянки від деревної рослинності: 
шліфовані крем’яні без отвору трипільської 
культури, різноманітні кам’яні з отворами епохи 
енеоліту та бронзи, що походять з пам’яток 
Подністров’я (Хмельницька, Чернівецька обл.) 
та з Середнього Дніпра (Стовп’яги, Дем’янці, 
хут. Чубуки на Переяславщині). Для унаочнення 
виготовлена також реконструкція сокири з 
дерев’яним руків’ям, у якій використаний 
екземпляр, виявлений у м. Переяславі.

У музейній експозиції археологічного розділу 
виставлені унікальні зразки реліктових зернових 
рослин та обвугленого зерна. Знахідкою для 
експозиції стала колекція реліктових злаків 
27 видів, надана Всесоюзним Інститутом 
рослинництва ім. Вавілова (ВІР) у Ленінграді 
(нині Санкт-Петербург), який відгукнувся на 
прохання заповідника й передав по декілька 
екземплярів реліктових пшениць, жита та ячменю. 
Експонуються давні плівчасті пшениці, характерні 
для раннього землеробства. Представлені й 
дикоростучі злаки – пшениця однозернянка й 
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пшениця двозернянка, селекція яких й утворила 
все різноманіття сучасних пшениць.

Викликають жвавий інтерес зразки обвугленого 
зерна різних зернових культур (пшениця-
полба, жито, ячмінь, просо, льон, конопля) із 
археологічних розкопок пам’яток різного часу 
в с. Райки житомирської обл., с. Колодяжин 
житомирської обл., с. Широка Балка Херсонської 
обл., с. Заруб Черкаської обл., с. Рогалик Харківської 
обл., с. Монастирок Черкаської обл., м. Біла 
Церква. Хронологічні межі знахідок досить 
широкі. Найдавнішими є обвуглені зерна ячменя 
із с. Широка Балка, які датуються І ст. до н.е.-І ст. 
н.е.. Датування решти зразків обвугленого зерна 
охоплює період від VІІІ до ХІІІ ст. До знахідок цієї 
групи також варто віднести два шматки глиняної 
обмазки з відбитками зерен ячменю, датованої ІV-
ІІІ тис. до н.е. з розкопок трипільських поселень 
в с. Майданецьке та с. Миропілля Черкаської обл. 
Зразки обвуглених рослин та перепаленої обмазки 
передано відомим палеоботаніком Г.О. Пашкевич 
[5, с. 235-237].

Колекція механізмів, які слугували для 
подрібнення і розтирання зерен злакових 
культур (розтиральників, зернотерок, жорнових 
каменів), складається з 26 од. Вони виготовлені із 
каменів різних порід: піщаника, шиферу, граніту. 
Хронологічні межі експонованих млинарських 
механізмів значні – від ІV тис. років до н.е. – до 
ХІІІ ст. н.е. Територіальні межі, як і культурна 
приналежність, знахідок різноманітні: с. жванець 
Хмельницької обл., с. Майданецьке Черкаської 
обл., с. Михайлівка Миколаївської обл., м. Берислав 
Херсонської обл., с. Пастирське Кіровоградської 
обл., с. Золота Балка Херсонсонської обл. та інші. 
До групи ранніх млинарських пристроїв І тис. до 
н.е. варто також віднести три кам’яні ступи, які 
походять з розкопок античної Ольвії (с. Парутине 
Миколаївської обл.). 

Значний інтерес представляє група металевих 
землеробських знарядь: бронзовий серп із с. 
Стецеве Івано-Франківської обл. та залізна 
сокира-клевець з с. Соснова на Переяславщини, 
обидва знаряддя датовані І тис. до н.е., залізний 
наральник з поселення черняхівської культури 
ІІІ-V ст. з с. Радянське Переяслав-Хмельницького 
р-ну, залізна мотика з Комарівського поселення 
на Київщині ХІ-ХV ст., наральник та чересло ХІ-
ХІІ ст. з с. Студениця Хмельницької обл., сокири, 
оковки до заступів, серпи, коси, ножі з поселень 
давньоруського часу в Середньому Подніпров’ї.

Привертає увагу дерев’яна лопата Х-ХІІІ ст. 
а також фрагменти обвугленого житнього хліба Х 
ст., знайдені під час розкопок Десятинної церкви 
у Києві. 

У експозиції представлена велика кількість 
різноманітних ємкостей для зберігання зерна і 
приготування страв із нього: грушоподібна посудина, 
горщики, миски з поселень трипільської культури 
Київщини та Черкащини, ліпні орнаментовані 
посудини катакомбної культури епохи бронзи (с. 
Старосілля Херсонської обл.), античні амфора (с. 
Львове Херсонської обл.,), лакована мисочка (с. 
Володимирівка Кіровоградської обл.), піфос ІV ст. до 
н.е. з Херсонесу, зерновик (с. Турія Черкаської обл.), 
гончарні горщик та миска (с. Соснова Переяслав-
Хмельницький р-н) черняхівської культури ІІІ-V 
ст., горщик VІІІ ст. н.е. (хут. Чубуки Переяслав-
Хмельницького р-ну), горщики ХІ-ХІІІ ст., форма 
для пасок ХVІІ-ХVІІІ ст. з Переяслава та ін.

Про світогляд ранніх землеробів розповідають 
антропоморфна і зооморфна пластика трипільської 
культури: керамічні жіноча (Київ) та чоловіча 
(Кодряни, Молдова) фігурки (решта пластики 
– муляжі), глиняні ритуальні хлібці (3 шт.) з 
поселення Ташлик-І Миколаївської обл., датовані 
ІІ тис. до н.е., посуд трипільської культури та 
епохи бронзи з рослинною та календарною 
орнаментикою.

Доповнюють експозицію художні ілюстрації 
– карти, малюнки-реконструкції знарядь та 
процесів, копії малюнків з літописів, прорисовки 
зображень на давньоєгипетських фресках, 
античних посудинах, творчі роботи, зокрема, серія 
малюнків художника С.П. Садовнікова (Кишинів) 
«Землеробство трипільських племен» тощо.

Таким чином, в ході створення Музею хліба 
чисельні цікаві знахідки науковців археологічного 
відділу, які до цього знаходилися у фондосховищах, 
побачили світ. Основу музейного зібрання склали 
давні хліборобські знаряддя праці. Варто відмітити, 
що музейна колекція знарядь праці достатньо 
цілісна – в ній представлені всі відомі на той 
час механізми, які характеризують давні етапи 
розвитку традиційної хліборобської техніки. В 
музейній експозиції представлені землеробські 
знаряддя різного призначення: обробітку ґрунту, 
розчищення площадки під посіви, сівби, збору 
врожаю, давні млинарські механізми. Більшість 
предметів музейної колекції давніх хліборобських 
знарядь оригінальні та атрибутовані. Такий 
підхід до показу експонатів був викликаний 
бажанням широкомасштабно та комплексно 
продемонструвати різноманітність хліборобських 
знарядь, технічних механізмів на ранніх стадіях 
хліборобства.

Колекція хліборобської техніки будується 
переважно на основі місцевого матеріалу. Але 
разом з тим, велику групу надходжень складають 
предмети, передані музею Інститутом археології 
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АН України, іншими музеями, краєзнавцями. Речі 
підібрані найбільш типові за своїми формами, 
конструкцією, функціональним призначенням, 
характерні для тих територій і періоду, які вони 
представляють.

Вне с ення  в  експонування  пам’яток 
хліборобства певного логічного хронологічного 
порядку дає змогу відвідувачам музею краще 
зрозуміти призначення того чи іншого знаряддя, а 
також весь процес розвитку хліборобської техніки 
і хліборобства в цілому в той чи інший історичний 
період.

Більшість експонатів – це оригінальні достовірні 
матеріали. Проте побудувати всю експозицію лише 
на оригінальних матеріалах не було можливості. 
Деякі довелося силами музейних працівників 
реставрувати, відновлювати окремі частини та 
деталі. На жаль, багато аналогів прадавніх знарядь 
хліборобських не вдалося виявити. В зв’язку з 
цим їх довелося замінили якісними професійними 
копіями та муляжами, які виготовили музейні 
працівники – науковці та реставратори. Вони хоч 
і не відіграють в експозиції головної ролі, але 
сприяють глибшому розкриттю теми експозиції і 
кращому розумінню її відвідувачами.

Експонування  ранніх  знарядь  праці 
має суцільний характер, спільний з іншими 
підрозділами музейної експозиції тематичний 
задум. Всі експонати подаються у взаємозв’язку і 
обумовленості: так, щоб один допомагав розумінню 
іншого, а всі разом підпорядковувалися основній 
ідеї – показу зразків хліборобських знарядь 
з урахуванням історичного розвитку форм 
хліборобства, починаючи від найдавніших до 
сучасних.
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