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У ДК  902(477.85)
Б. Т. Рідуш, В. М . Степанчук

НЕПОРОТОВЕ VI: НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 
ДОМУСТЬЄРСЬКОГО ЧАСУ НА БУКОВИНІ

Вступ
Місцезнаходження оброблених кременів палеолітичного часу було відкрите Б. Рі- 

душем під час спелеологічних розвідок 1999 р. поблизу с. Непоротове Сокирянського 
району Чернівецької області, на правому березі р. Дністер. Тоді ж було попередньо 
визначено ранньопалеолітичний вік цих знахідок [23]. Кремені були зібрані на схилі 
високої річкової тераси правого берега Дністра. Раніше на землях села були відомі 5 
пізньопалеолітичних місцезнаходжень, розташованих не вище рівня III надзаплавної 
тераси [27, с. 80-81]. Тому новому місцезнаходженню присвоєно назву Непоротове VI. 
Матеріали зберігаються у фондах Буковинського центру археологічних досліджень 
при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

Локалізація місцезнаходження
Місцезнаходження розташоване на високому правому березі Дністра, на захід від 

села Непоротове, за 1,3 км західніше дороги Михалкове-Непоротове. Кремені зібрані 
на поверхні крутого схилу високої тераси, на ділянці, що згори примикає до значного 
скельного відслонення. Деякі знахідки залягали вже безпосередньо на скельній поверхні 
відслонення.

Поверхня схилу в цьому місці задернована, але має сліди опливання ґрунту, тож 
дерновий покрив не є суцільним і крізь нього проступають супіщано-суглинисті 
відклади, слабогумусовані. Латинізовані кремені були розсіяні на площі декілька сот 
квадратних метрів. Скельний вихід, до якого прилягає місцезнаходження, є 
відслоненням міцних органогенних черепашково-детритусових вапняків сармату, які 
складають цоколь високої тераси. Він простягається з північного заходу на південний 
схід на 350 м. Зважаючи на “острівний” характер цього відслонення, він є онкоїдним 
масивом [16, с. 3-4], що уцілів від розмиву в процесі селективної ерозії. Поруч, за 300 м 
на південь та за декілька кілометрів на схід, спостерігаються й інші подібні масиви.

Природний уріз Дністра (зараз рівень піднятий внаслідок влаштування 
Дністровського водосховища) навпроти місцезнаходження складає 74,0 м. Абсолютна 
висота поверхні вапняків складає 225-230 м. Отже, висота цоколя тераси -  біля 150-155 
м. На південний схід місцезнаходження, у шийці меандру^ простежується вирівняна 
поверхня, що, очевидно, є поверхнею даної тераси. ї ї  абсолютні висоти складають 250- 
260 м, а відносна висота, відповідно, 175-185 м. Згідно з І. К. Івановою, це відповідає 
VII терасі Дністра [13].

Розріз алювію тераси охарактеризований І. К. Івановою за відслоненнями у 
гравійному кар’єрі біля с. Грушівці, яке знаходиться за 32 км на захід. Значна частина 
Грушівецького меандру утворена рівною поверхнею VII тераси Дністра, яка тут має 
висоту біля 180 м. Цоколь тераси тут також складений сарматськими онкоїдними 
(біогермними) масивами. Алювіальна товща дуже мінлива. У ній переважають піски, 
рихлі, переважно середньозернисті, у нижній частині товщі виявляють косу верствуватість. 
Забарвлення пісків варіює від світлих, сіруватих та жовтих -  до темно-ржавих та майже 
чорних верств, збагачених залізом та марганцем. У них включені непостійні гравійно- 
галечникові проверстки, що також мають різний характер та забарвлення. Зустрічаються 
поодинокі великі блоки та валуни. Вище залягають мулуваті піски стрічкового типу,
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жовтяво-сірі з проверстками по 10,15,20 см, забарвленими у темніший буруватий колір. 
Початкове горизонтальне залягання цих верств порушене тектонічними та сейсмічними 
явищами. Спостерігається велика кількість скидів найрізноманітнішої амплітуди, що 
зміщують верстви по вертикалі. У зону дроблення втягнуті й тонкі глини світло-сірого 
кольору, які залягають вище та утворюють маркуючий горизонт (30-40 см), що 
простежується скрізь. Над ними залягають жовто-бурі сланцюваті глини з численними 
великими вапняковими конкреціями в основі. Верхню товщу розрізу утворює товща 
жовтявих суглинків потужністю від 0 до 2м, на яких розвинутий голоценовий грунт [13]. 
Звісно, терасовий розріз поблизу Непоротова може дещо відрізнятись від Грушівського, 
адже останній виглядає досить неповним.

Алювіальні відклади цієї тераси датуються верхнім віллафранком, що, згідно з 
І. К. Івановою, відповідає нижньому еоплейстоцену. Висновки щодо віку тераси були 
зроблені на підставі знахідки у русловому алювії решток Equus cf. stenonis та зворотної 
намагніченості горизонту світло-сірих глин, що складають заплавну фацію цього ж 
алювію [13]. З останнього випливає, що вік руслової фації цієї тераси не молодше 780 
тис. р. т.'

І. К. Іванова вважає, що дана тераса відповідає VIII терасі, яка виділяється мол
довськими дослідниками на Нижньому Дністрі [13]. Очевидно, мається на увазі 
кіцканська тераса [7]. Але, згідно, наприклад, з Г. М. Білінкісом, там такому віку 
відповідає щонайменше IX тераса (хаджимуська) із одеським фауністичним 
комплексом, віком понад 900 тис. р. [9].

Зрештою слід визнати, що, на відміну від Нижнього Дністра, відклади високих 
терас Середнього Дністра досі вкрай погано охарактеризовані фауністично, не кажучи

Рис. 1. Розташуваїшяпам’ятки. 
Fig. 1. Location of the site.

1 Межа епох Брюнес-Матуяма, згідно із сучасними уявленнями. (Див. наприклад [34, s. 76]).
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вже про фізичні методи датувань. Так, вік VI тераси визначається як епівіллафранк 
або верхній еоплейстоцен лише опосередковано, за розташуванням між більш давньою 
VII терасою та молодшою V терасою, більш-менш охарактеризованими фауністично. 
Вік же VIII тераси взагалі визначено як “значно давніший” [13]. Отож і верхня межа 
віку VII тераси поки що виглядає достовірно невизначеною.

Особливості розрізу відкладів VII тераси біля Непоротова ще належить виявити 
та описати. На даний момент відмічено лише, що за 0,8 км на південний схід від місце
знаходження, на рівні тієї ж тераси, знаходяться відслонення • стінки відриву зсувів, у 
яких під малопотужною пачкою (1,0-1,5 м) пізньоплейстоценових (?) світлопалевих 
суглинків простежується потужний (5,0-6,0 м) горизонт червоно-бурих суглинків, що 
характерно для еоплейстоценових викопних грунтів регіону.

Щодо віку субаеральної товщі тераси, з якою могли би бути пов’язані кременеві 
знахідки, то її нижня частина мала би бути одночасна із віком руслової фації алювію 
нижчої (VI) тераси. Але, як уже зазначалось, вік цих відкладів визначений поки що 
досить умовно.

Кам’яна індустрія
Зібраний 1999 року матеріал нараховує 31 кремневий і 1 кварцитовий предмет. 

Переважна більшість зібраних артефактів покрита глибокою патиною, невелика 
частина предметів корадована. Два кременевих відщепи повністю позбавлені патини 
і, судячи за цією ознакою, а також морфологічними особливостями, є значно пізнішими, 
ніж основний комплекс знахідок. Таким чином, більш ранній комплекс нараховує ЗО 
предметів, у тому числі нуклеус і нуклеподібні предмети, знаряддя і сколи.

Опис раннього комплексу знахідок
Тафономічні показники
Латинізація. Усі кременеві предмети вкриті патиною. Ознаки окатаності відсутні. 

П’ять артефактів демонструють ознаки слабої коразії. Загалом стан артефактів за 
ознакою патинованості дуже близький. Тим не менш, за станом збереженості можна 
розрізняти три групи артефактів. Перша з них складається з трьох предметів і 
характеризується біло-голубою патиною. Друга, найчисленніша, нараховує 21 предмет 
і характеризується насиченою білою патиною. Третя група (5 предметів) складена 
такими ж глибоко патинованими предметами, як і друга група, але додатково 
демонструє ознаки коразЇЇ. Потужність патинованого шару в середньому складає 0,5 мм, 
але в межах одного предмета може коливатися в межах від 0,5 до 1,2 мм.

Інтерес становлять спостереження за ступенем інтенсивності патини на різних пло
щинах виробів. Для 15 предметів інтенсивність патини однакова для вентральної і 
дорсальної площин. Для 7 -  більш інтенсивна патина асоціюється з вентральною 
поверхнею, для 5 -3  дорсальною. Ділянки коразії в усіх випадках асоціюються з більш 
патинованою поверхнею артефактів. Звертає на себе увагу той факт, що предмети з 
неоднаковою інтенсивністю латинізації різних площин -  найбільш масивні і великі за 
розмірами. Це безпосередньо вказує на те, що такі предмети протягом тривалого часу 
зберігали певне незмінне положення, залягаючи або на черевці, або на спинці. У свою 
чергу, це може слугувати певною вказівкою на, так би мовити, міру перевідкладеності 
матеріалів. Завдяки своєрідній локалізації зон інтенсивної латинізації, реконструюється 
положення на ребрі для виробу з високоякісного темно-сірого кременю.

Загалом, рівень інтенсивності латинізації опосередковано вказує на відносно ста
родавній вік кам’яних виробів. З іншого боку, значна близькість стану фізичної 
збереженості артефактів може розглядатися як індикатор гомогенності колекції.
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Механічні пошкодження. Вторинні механічні пошкодження артефактів оцінюються 
як мінімальні, оскільки комплектність виробів загалом висока. Судячи з наявної 
колекції, комплекс виробів пережив найбільший рівень поломок і пошкоджень у час, 
близький до формування. Зокрема, на одинадцяти виробах зафіксовані ділянки дрібної 
псевдоретуші, яка виникла як результат механічного пошкодження лез або утворилася 
внаслідок утилізації сколів як знарядь. Негативи цієї псевдоретуші вкриті такою ж 
інтенсивною патиною, як і вся поверхня виробів. Цілком не виключено що такі 
пошкодження і фрагментація пов’язані з життєдіяльністю виготовлювачів і 
користувачів кам’яними виробами місцезнаходження. Пізніші механічні пошкодження 
обмежуються кромками виробів. Загалом, невеликі вилами лез, злами, пошкодження 
у вигляді невеличких негативів відносно свіжих сколів, морозобійні пошкодження 
простежуються на 13 предметах (до уваги не бралися згадані вище пошкодження у 
вигляді псевдоретуші). Частина кременевих виробів була фрагментована в час, близький 
дол утворення комплексу, оскільки інтенсивність патини на зламах така сама як і на 
поверхнях. Таких предметів в колекції чотири. Стан збереженості ще однієї частини 
виробів можливо свідчить про ймовірну зміну умов зберігання матеріалу у певний 
момент часу. Це фіксується наявністю в колекції двох виробів з невеличкими 
пошкодженнями кромок, які встигли патинуватися, але патина на них молодша. Ця 
молодша, патина адекватна за своїми параметрами патині на негативі морозобійного 
сколу, який пошкодив поверхню одного із знарядь колекції. Наступні чотири предмети 
демонструють свіжі, непатиновані негативи лусочок, які пошкодили кромки виробів. 
Можливо, що до цієї групи пошкоджень хронологічно тяжіє предмет, який є 
морозобійним фрагментом древнього виробу, вкритого білою глибокою патиною. 
Поверхня черевця цього морозобійного сколу також зовсім позбавлена ознак 
латинізації.

Рис. 2. Матеріали домустьєрського місцезнаходження Непоротове VI. Нуклеподібне рубило. 
Fig. 2. Lower Paleolithic locality o f Neporotove VI, Dniester River 7th terrace. Core-like hand-axe.
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Отже, різниця в ступені латинізації поверхонь граней, механічних пошкоджень 
виробів колекції начебто вказує на кілька хронологічно різних моментів особливо 
інтенсивного руйнування виробів. Перший момент видається співпадаючим із часом 
формування цілого комплексу. Два наступні, не виключено, пов’язані з хронологічно 
не співпадаючими періодами суворих кліматичних умов. Зрозуміло, що не слід 
перебільшувати значення спостережень за ступенем інтенсивності патини й її кореляції 
з поверхнями зламів кромок виробів. Навіть вказівки на різночасність пошкоджень 
слід розцінювати як дуже попередні. Відсутність слідів окатування й інших ознак 
руйнування предметів у потоці виключає можливість асоціації знахідок з алювіальними 
відкладами.

Типи кам’яної сировини. За вихідну сировину використовувався кремінь сірого ко
льору, тонкозернистий, із включенням ділянок середньої зернистості. Судячи з багатьох 
ознак, рівень ізотропності кремневої сировини цього типу -  непостійний. При 
розщепленні утворювалися як якісні сколи, так і сколи, поверхні або ділянки поверхонь 
яких не дозволяють із впевненістю реконструювати напрямок ударів. Невелика кількість 
останніх, можливо, є свідченням на користь попереднього тестування кам’яної сировини 
і цілеспрямованого відбору фрагментів якіснішого кременю. Інший тип кременевої 
сировини представлений лише одним сколом темно-сірого тонкозернистого кременю 
з високою ізотропністю. Обидва типи кремневої сировини належать до місцевих 
різновидів. Одним предметом представлений також світло-сірий середньозернистий 
кварцит.

Метричний склад колекції. Найменший за розмірами артефакт -  дистальний 
фрагмент сколу -  не перевищує 17 мм. Найбільший за розмірами предмет (знаряддя на 
сколі) сягає 138x128x48 мм. Усереднені розміри знахідок становлять 56,8x48,9x17,4 мм. 
Зрозуміло, що в колекції повністю відсутні лусочки і невеликі сколи, що, скоріше за 
все, пов’язано з умовами збереженості пам’ятки.

О т е знахідок. Техніко-типологічні показники.
Колекція раннього комплексу кам’яних виробів місцезнаходження Непоротове VI 

включає одне нуклеподібне рубило (або нуклеус), один нуклеподібний уламок, 10 цілих 
і фрагментованих предметів з вторинною обробкою і 18 сколів. Один із сколів 
відноситься до типу так званих “занурених” (plunging flakes) і також частково може 
бути використаний при охарактеризуванні застосованих способів розщеплення.

Нуклеуси і нуклеподібніуламки або пуклеподібні знаряддя. До цієї категорії залучені 
предмети, які можуть бути корисними для визначення способів розщеплення окремостей 
кам’яної сировини.

Грубо оббитий предмет (88x78x61 мм) формально може бути визначений як 
двобічний дископодібний нуклеус. Наявні певні левапуазські елементи, які проявилися в 
тому, що на кожній із поверхонь присутній негатив останнього великого сколу, який 
зняв найбільш опуклу ділянку робочої поверхні, можливо, спеціально підготованої (рис. 
2). З виробу знято мінімум сім великих відщепів. Глибокі профільовані негативи сколів 
свідчать про використання твердого відбійника. Предмет може бути інтерпретований і 
як нуклеподібне рубило. На користь більшої ймовірності саме такого визначення свідчить 
наявність акомодаційних елементів у вигляді навмисного притуплення ретушшю гострих 
кромок предмету в частині, яка протилежить кромці, що зберігає сліди використання у 
вигляді забитостей і псевдоретуші.

Занурений скол (66x56x30 мм). Ударна площадка одного зняття, огранення суб- 
перпендикулярне. На 4/5 зберігає тилову поверхню нуклеусу. Тилова частина покрита
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коркою і залишки негативів сколів, які можна інтерпретувати як рештки підготовки 
робочих площадок нуклеусу. Сліди ретушування площадок відсутні.

Видовжено-підтрикутний у плані уламок дрібнозернистого кварциту (84х65х 
31 мм). Несе на собі негативи мінімум трьох великих сколів, знятих за допомогою 
твердого відбійника. Будь які сліди підготованих площадок відсутні. На короткій 
стороні виробу зроблено одиничну ретушовану виїмку. Предмет може бути визначений 
як виїмчасте знаряддя або скобель. Певні аналогії можна вбачати в так званих 
виїмчастих трикутниках (тип 52 за Ф. Бордом), але в нашому випадку знаряддя 
виготовлене не на уламку сколу, а на нуклеподібному фрагменті сировини.

Загалом, нуклеподібні предмети колекції одностайно свідчать про застосування 
техніки розколювання шляхом безпосереднього удару твердим відбійником. Відсутні 
жодні ознаки навмисної підготовки робочих площадок. Хоча й присутні деякі посередні 
ознаки використання певних принципів левалуазського розщеплення, сколи з 
фасетованими п’ятками в колекції місцезнаходження повністю відсутні. Можливо, це 
є результатом відсортованості серії виробів, але загальне враження скоріше таке, що 
майстри Непоротового VI не були обізнані з левадуазськими прийомами розщеплення.

Сколи. Сколи колекції представлені відщепами (15) (Рис. 7 ,1, 2) і пластинчастими 
сколами (3). Колекція містить також 10 цілих і фрагментованих знарядь на сколах. Середні 
розміри непошкоджених або практично непошкоджених сколів становлять 66х56х 19 мм.

Наведені нижче дані отримані з урахуванням предметів з вторинною обробкою. 
За ограненням сколи розподіляються так: одного зняття (1), конвергентні (2), суб- 
конвергентні (3), суб-конвергентні з кіркою (1), суб-паралельні (3), суб-паралельні з 
кіркою (3), суб-доцентрове (6), суб-доцентрове з кіркою (1), доцентрове (2), суб- 
перпендикулярні (2), з невизначеною огранкою (2). За характером відбивної площадки 
і прилягаючої зони удару сколи розподіляються на: вкриті кіркою (1), одного зняття 
прямі (7), одного зняття прямі двогранні з елементами редукування (1), одного зняття 
випуклі (1), одного зняття ввігнуті (1), двогранні (2), двогранні з елементами 
редукування (1), багатогранні (1), лінійні (1), зламані або видалені (7), невизначені (5).

Показник видовженості становить 123,65; показник перетину -  33,71; індекс маси
вності -  27,26. Наведені показники розраховані по серії в 27 сколів. Показник масивності 
вказує на відносно стародавній вік індустрії [2, 6]. Високий показник масивності 
характерний більшості сколів колекції Непоротового VI. Найменш масивний скол серед 
виробів більше 5 см має показник 15,0, найбільш масивний -  48,5. У цілому група 1 
(показник масивності менше 20) нараховує 6 предметів, група 2 (показник між 21-30) -  
10 предметів, до групи 3 (показник більше 30) належать 11 виробів.

Розщеплення велося твердим відбійником. На користь цього свідчать: конуси ударів, 
які іноді (5 випадків) простежуються на поверхні ударних площадок сколів; великі 
відбивні бугорки (абсолютно переважають), які часто (9 випадків) супроводжуються так 
званими із’янцями, розмір яких іноді сягає 46x21 мм. Середні розміри ударних площадок: 
27,8x10,8 мм. Треба наголосити, що для більшості діагностичних в цьому відношенні 
сколів кут між п’яткою і черевцем становить 90° (11 сколів); представлені сколи з кутом 
100-115° (Зекз.)і 135° (Зекз.) (Рис. 5 ,3). Специфічність серії сколів полягає також в ціл
ковитому переважанні прямовисних в профілі сколів: 19 проти 3 злегка зігнутих в профілі. 
Поєднання прямовисності профілю і поширеності ударних площадок в 90° посередньо 
свідчить про потужність силового імпульсу, який докладався при розщепленні кам’яної 
сировини. На відносний архаїзм індустрії вказує також абсолютне переважання 
двоскатних в перетині сколів (18 екз.).

Загалом, особливості сколів колекції вказують на нерозвинений характер індустрії.
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Вироби з вторинною обробкою. До знарядь може бути віднесено дванадцять пред
метів. Окрім описаних вище нуклеподібного рубила та скобеля, у матеріалах місцезна
ходження представлені знаряддя на сколах, рубляче знаряддя на великому і масивному 
відщепі та своєрідна скребло-/нукле-подібна форма. Коротко опишемо ці знаряддя.

Рис. 3. Матеріали домустьєрського місцезнаходження Непоротове VL Ножі (1 ,2 ), скребло (3).
Fig. 3. Lower Paleolithic locality of Neporotove VI, Dniester River 7th terrace. Knives (1 ,2 ),

sidescraper (3).
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Скребло поздовжнє опукле на масивному відщепі (93x74x19 мм). Лезо розташоване 
вздовж лівої кромки, заходить на ділянку ударної площадки (Рис. 3,3). Ретуш дорсальна 
нерегулярна одно-дворядна лускова, притуплююча (60-80°). Знаряддя може бути ви
значене як просте скребло.

Ніж однолезовий на відщепі (56x54x14 мм), лезо поздовжньо розташоване, пряме, 
ретуш дорсальна нерегулярна лускова однорядна виположена, пригострення до 40° 
(Рис. 3 ,1). Знаряддя визначено як ніж, оскільки ретуш пригострююча.

Ніж із обушком (природні грані вихідної окремості сировини) на відщепі 
(66x38x16 мм), основне лезо поздовжньо (?) розташоване, злегка опукле, ретуш 
дорсальна нерегулярна одно-дворядна, пригострення 50-60°, на окремих ділянках ретуш 
двобічна (Рис. З, 2). Поперечне лезо злегка опукле, ретуш дорсальна нерегулярна 
однорядна лускова, пригострення до 40 °. Поздовжнє лезо не доведене до кінця кромки 
і не поєднане з поперечним. Знаряддя визначено як ніж, оскільки ретуш обох лез 
пригострююча, додаткова ознака для визначення -  наявність природного обушка.

Дзьобоподібний різчик на відщепі (63x83x21 мм). Права кромка виробу на 
невеликій ділянці біля бази сколу оброблена нерегулярною однорядною лусковою 
ретушшю (Рис. 4 ,1). Лезо збереглося погано внаслідок коразії. На безпосередньо

Рис. 4. Матеріали домустьєрського місцезнаходження Непоротове VI. 
РЬчики або атипові знаряддя типу bill-hook.

Fig. 4. Lower Paleolithic locality of Neporotove VI, Dniester River 7th terrace. 
"Cutters” or atypical bill-hooks (1 ,2 ).
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Рис. 5. Матеріали домустьєрського місцезнаходження Непоротове VI. Різчик або атиповий bill
hook (1), фрагмент шилоподібного вістря (2), аморфне вістря на фрагменті масивного сколу (3). 
Fig. 5. Lower Paleolithic locality of Neporotove VI, Dniester River 7th terrace. “Cutter” or atypical

bill-hook (1), fragment of barb-like point (2), atypical point on fragment of massive flake (3).

прилягаючій ділянці з боку ударної площадки на черевці зроблено ретушовану виїмку. 
В результаті утворена ріжуча кромка між виїмкою й ретушованою ділянкою. Знаряд дя 
може відноситися до атипового bill-hook. Ударна площадка сколу відсутня, можливо, 
навмисно видалена.

Дзьобоподібний різчик на відщепі (71x67x11 мм), який за певних застережень і 
великого бажання можна визначити як атипове левалуазське вістря (Рис. 4,2). Виріб 
практично аналогічний до вищеописаного. Ліва кромка виробу на невеликій ділянці 
біля бази сколу закріплена дорсальною регулярною мікро-лусковою ретушшю під кутом 
70-80 градусів. На ділянці ударної площадки сколу, що безпосередньо межує з 
ретушованим лезом з дорсальної поверхні, виготовлена ретушована виїмка. Метою 
вторинної обробки, скоріш за все, було оформлення ріжучої кромки між виїмкою і 
ретушованою ділянкою. Загалом знаряддя нагадує атиповий bill-hook..

Знаряддя на невеликому сколі (33x31x11 мм). Має три леза, ретушованих нерегу
лярною однорядною лусковою ретушшю (Рис. 5 ,1). Ліве лезо злегка увігнуте, ретуш 
дорсальна. Праве лезо увігнуте, альтернативно-ретушоване. Поперечне лезо - звивисте, 
ретуш дорсальна. Може бути визначене як атипове подвійне кутасте скребло, або, 
швидше, як атиповий bill-hook.

Рубляче макрознаряддя на сколі (138x128x48 мм). Ліве поздовжнє і поперечне 
скошене леза мають сліди підправки і спрацьованості у вигляді двобічно розташованих 
надщерблень, ретушованих і клектонських виїмок (Рис. 6). За площадку могла правити
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Рис. 6. Матеріали домустьєрського місцезнаходження Непоротове VI.
Рубляче знаряддя (сікач) на масивному сколі.

Fig. б. Lower Paleolithic locality o f Neporotove VI, Dniester River 7th terrace.
Flake cleaver (“sękach”).

ділянка ударної площадки сколу і прилегла зона, вкрита жовневою кіркою. Знаряддя 
може бути визначене як сікач (за термінологією В.М. Гладиліна).

Скребло-подібне знаряддя / нуклеус (98x58x28 мм). Брускоподібний виріб 
видовжених прямокутних обрисів на фрагменті дуже масивного (природного ?) сколу. 
Обидва поздовжніх і поперечне леза оброблені великими сколами, які нагадують 
ядрищне розщеплення. Виразної безсумнівної ретуші нема. На куті ділянки короткої 
сторони, яка лежить навпроти поперечного леза -  сліди ядрищного розщеплення, які 
за результатами формально нагадують серединно-кутовий багатофасетковий різець. 
Виріб із великими застереженнями може бути віднесений до скребло-подібних знарядь. 
Не менш ймовірним є використання предмету як нуклеусу для коротких і широких 
відщепів клектонського вигляду.

Фрагментоване дволезове конвергентне знаряддя на сколі (37x25x10 мм). Леза офо
рмлені на черевці сколу однорядною лусковою ретушшю, під кутом від 50 до 90 градусів. 
Обидва леза увігнуті, на поєднанні між ними утворене шилоподібне вістря (Рис. 5,2). 
Пошкоджене морозобійним сколом. Може бути визначене як уламок шилоподібного 
вістря.

Вістряне знаряддя з елементами потоншення ядрищного типу, виготовлене на ба
зальній частині навмисно розсіченого або зламаного великого і масивного сколу 
(68x71x33 мм). Дуже важко ідентифікується в морфологічному відношенні. Теперішній 
стан: уламок бази великого сколу, на конвергентних кромках якого дорсальною 
нерегулярною однорядною лусковою ретушшю оформлені два леза, зведені під кутом 
близько 85° в проколюючий кінчик. Ретуш не формуюча, слідує за обрисом кромки, 
ліве лезо оформлене більш старанно, кут близько 40-50°. Виріб додатково ускладнений 
наявністю ділянки ядрищного потоншення на черевці справа. Що собою являв виріб 
до фрагментації або поломки? Не виключено, що базальна частина вихідного масивного 
сколу використовувалася як рубляча кромка знаряддя, на зразок колуна. Є сліди 
потужних ударів твердим відбійником по грані між негативами сколів на спинці виробу:
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Рис. 7. Матеріали домустьєрського місцезнаходження Непоротове VI. Відщепи (1 ,2 ).
Fig. 7. Lower Paleolithic locality of Neporotove VI, Dniester River V n-th terrace. Flakes (1 ,2 ).

можливі сліди спроб навмисної фрагментації виробу. Точне типологічне визначення 
виробу неможливе (Рис. 5 ,4).

Отже, у колекції представлені наступні типи знарядь: нуклеподібне рубило (1), 
просте скребло (1), ножі (2), дзьобоподібні знаряддя, що нагадують bill-hooks (3), сікач 
(1), шилоподібне вістря (1), аморфне вістря з елементами ядрищного потоншення (1), 
скобель (1), масивне скребло-подібне знаряддя (1). До загальних рис, притаманних всім 
без винятку виробам з вторинною обробкою, треба віднести також архаїчний характер 
ретуші, як правило, нерегулярної однорядної лускової, для виготовлення якої вірогідно 
використовувався твердий відбійник.

Загальне визначення індустрії
Загалом індустрія Н епоротового VI може бути визначена як архаїчна, 

домустьєрська, нелевалуазська, нефасетована, непластинчаста, з виразними 
клектонськими рисами. Основні технічні індекси: ІС1=66,7; IFs=0; IF=22,2; IL=0; llam=0.
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Типологічний склад колекції цілком відповідає нерозвиненому характеру техніки 
розщеплення і має прямі відповідники в ранньопалеолітичних індустріях.

Аналоги
Архаїчний характер матеріалів із колекції Непоротового VI унеможливлює будь- 

які зіставлення з досить добре відомими в регіоні матеріалами мустьєрського часу. 
Індустрії вюрмських мустьєрських шарів Молодового I, V, Кормані IV, Кетрос, 
Пронятина, Єзуполя та інших стоянок Подністров’я та Поділля [4, 6, 25-26, 28-30] у 
техніко-типологічному відношенні не мають нічого спільного з матеріалами 
Непоротового VI. Аналоги не знаходяться й у рис-вюрмських і вюрмських мустьєрських 
матеріалах Закарпаття [17, 22, 36]. Певну подібність індустрії Непоротового можна 
вбачати у матеріалах так званої стінківсько-дуруіторської єдності (за М.К. 
Анісюткіним), зокрема в більш древніх пізньоашельских матеріалах таких пам’яток як 
Мерсина, Ярове, Південний комплекс Кишлянського Яру, які вірогідно датуються 
інтер-рисом або часом останнього міжльодовиків’я та містять численні дзьобоподібні 
форми [3]. Проте більш архаїчний вигляд індустрії Непоротового й локалізація 
місцезнаходження на високій Дністровській терасі змушує шукати аналогії у більш 
стародавніх індустріях регіону та суміжних територій. Відсутність пласких біфасів у 
наявній колекції Непоротового дозволяє залишити поза увагою відомі в Криму і на 
континентальній Україні комплекси або поодинокі, часом досить сумнівні, знахідки 
пізньоашельського часу з добре вираженим біфасовим компонентом [14,15,18]. Певні 
аналогії колекції Непоротового VI можна вбачати у давніх зборах Луки Врублевецької 
[11], а також у деяких інших, територіально віддаленіших, ранніх відщепово-галькових 
комплексах, відомих на території Східної Європи [20-21,38]. Але, зрозуміло, найбільший 
інтерес у відношенні пошуку аналогій становлять стратифіковані матеріали географічно 
сусідніх або недуже віддалених ранньопалеолітичних пам’яток Прут-Дністровського 
межиріччя, Закарпаття і Поділля, серед яких можна назвати: місцезнаходження біля с. 
Погребя і м. Дубосари [1, 5, 10], Королеве І і його регіональні аналоги [12, 32-33], 
Великий Глибочок І і верхній шар Буглова V [24-25]. Матеріали Непоротового VI 
можуть бути зіставлені з інтер-риською індустрією першого шару Буглова, близькими 
за часом матеріалами III стратифікованого комплексу Великого Глибочка І, 
матеріалами гюнц-міндель / інтер-риського часу VII-V культурно-хронологічних 
комплексів Королевого І і міндель / міндель-риськими матеріалами з VII тераси Дністра 
Молдовських місцезнаходжень. Найбільшу подібність, наскільки це можна встановити 
за опублікованими даними, матеріали Непоротового мають до І шару Буглова V і до 
VII-VI комплексів Королевого І. Подібність простежується у примітивізмі технічних 
показників, наявності архаїчних типів рубил, масивних рублячих знарядь на сколах, 
неусталеності морфології скребел, відсутності гостроконечників. Порівняно з 
матеріалами Буглова, колекція Непоротового VI виглядає більш архаїчно, хоча тут не 
представлені знаряддя на гальках. Проте не виключено, що відсутність знарядь на 
гальках пояснюється нечисленністю вибірки Непоротового VI. Певні аналогії 
простежуються також із матеріалами Погребя і Дубосар; розбіжності, можливо, 
зводяться тут до відсутності чоперів у матеріалах Непоротового VI і мікро-габітусу 
молдовських індустрій. Таким чином, із археологічної точки зору, колекція 
місцезнаходження Непоротове VI знаходить досить надійні аналогії серед відомих в 
регіоні і на суміжних територіях індустрій широкого хронологічного спектру: від гюнц- 
мінделю до інтер-рису. Зрозуміло, що зважаючи на кількісну нечисленність матеріалів 
Непоротового і стратиграфо-хронологічну непевність позиції індустрії цього місце
знаходження, запропоноване зіставлення є попереднім.
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Висновки
Техніко-типологічний аналіз колекції кам’яних виробів, зібраних на високій терасі 

правого берега Дністра поблизу с. Непоротове, дозволяє вбачати найближчі аналогії 
в ранньопалеолітичних індустріях, хронологічні рамки яких лежать у межах від гюнц- 
мінделю до інтер-рису. На жаль, колекція з Непоротове не (^ратифікована. Це 
унеможливлює більш точне визначення віку знахідок. На користь порівняно раннього 
віку матеріалів з Непоротового VI свідчить локалізація матеріалів VII тераси Дністра. 
Вік тераси цього рівня визначається нижньо-еоплейстоценовим часом і може датуватися 
між 780 та 900 тис. років по TL [7,31,35,37]. Вигляд кам’яної індустрії Непоротового 
VI, її техніко-типологічні показники не суперечать цій ймовірній хронології. У 
загальному контексті на користь раннього заселення території Буковини свідчать 
близькі за віком і географічним положенням знахідки домустьєрських матеріалів на 
території Молдови й українського Закарпаття. Тут доцільно згадати знахідки на шостій 
терасі Дністра біля с. Бабин (пункт І) Кельменецького району Чернівецької області, 
які були віднесені до ашельского часу [27]. Із рівнем шостої Дністровської тераси в 
околицях м. Чернівці пов’язані також випадкові знахідки кісток тварин із досить 
ймовірними нарізками кременевим знаряддям [23]. Найближчою метою подальшого 
вивчення місцезнаходження Непоротове VI може стати пошук культуровміщуючих ша
рів, що дозволить уточнити хронологічне положення матеріалів місцезнаходження.
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УДК 903.4(477)
М . П. Сиволап

ПОСЕЛЕННЯ ЯМНОЇ КУЛЬТУРИ 
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Одне з найбільш важливих і заплутаних питань світової етноісторії -  проблема 
походження індоєвропейців та локалізації їхньої прабатьківщини. Саме народи індо
європейської мовної сім’ї, мовами якої розмовляє 40% населення Землі, і стали творцями 
сучасної цивілізації. Незважаючи на більш, ніж два століття спроб розв’язання цієї 
проблеми, вона все ще далека від остаточного вирішення. Існує цілий рад суперечливих 
гіпотез, котрі розміщають прабатьківщину індоєвропейців на просторах Євразії. 
Чимало сучасних, добре аргументованих гіпотез, зокрема ті, що розвивають 
етногенетичну лінію Чайлда-Гімбутас-Меллорі, так чи інакше розміщають її на північ 
від Чорного моря. У епоху ранньої бронзи територія степової і лісостепової смуг Схід ної 
Європи була зайнята племенами ямної культурно-історичної спільноти, що багатьма 
дослідниками співвідноситься з пізнім етапом розвитку усе ще єдиного протоіндо- 
європейського масиву1. На заключному етапі свого існування ці племена займали 
простори від Середнього Дунаю до Уралу і від північних схилів Балканських гір і 
Північного Кавказу до Нижнього Подесення і Жигулів на Середній Волзі. При цьому 
на цій величезній території відчутне зростання різноманітності археологічного 
матеріалу окремих регіонів, що дозволяє виділити близько 10 локальних варіантів, 
котрі, ймовірно, відображали поділ початково цілісного протоіндоєвропейського ядра 
на окремі племена, а  протоіндоєвропейської “прамови” - на окремі діалекти. У межах 
України виділяються донецька, середньодніпровська, південно-західна, нижньо
дніпровська, приазовсько-кримська і південнобузька локальні групи. Намічені вони і 
для інших районів поширення ямних племен, наприклад, дінська, волзько-уральська, 
передкавказька2 та ін. Вже неодноразово робилися спроби якось локалізувати на 
території поширення ямної культури початкове розташування окремих груп 
індоєвропейського населення -  індо-іранців, греків, вірмен, македонців, фрігійців, балтів 
та ін.3, зокрема, існує спроба локалізації предків германо-балто-слов’ян на Середньому 
Дніпрі4.

На території Центральної України поширені пам’ятки середньодніпровського (або 
північно-західного) варіанту ямної культури5, одного з найменш досліджених; він 
охоплює лісостепову Середню Наддніпрянщину від нижньої Десни до гирла Ворскли, 
насамперед, власне долину Дніпра і басейни його приток - правих: Стугна, Рось, 
Вільшанка, Тясмин, Цибульник і Омельник і лівих: нижня течія Десни, Трубіж, Супій, 
Золотоношка, Ірклій, Коврай, Баталій і нижні течії Сули і Псла, а  також, басейн деяких 
правих приток Південного Бугу, передусім, рр. Гірського і Гнилого Тікичів. У цілому 
загальна територія поширення д аних пам’яток приблизно дорівнює площі такої країни, 
як Болгарія.

Пам’ятки тут представлені передусім курганними могильниками. Судячи з 
кількості похованих у курганах, а також трудовитрат на спорудження курганних 
насипів і могильних ям, у курганах були поховані нерадові члени ямного суспільства. 
Кількість курганів у даному ареалі убуває зі сходу на захід і з півдня на північ: на 
південному сході, у більш остепнених районах, 1 курган у середньому припадає на 2,5- 
3,5 км2, а в більш західних - на 20-30 км2 і більше. Розміри курганів різні; 0,5-1 м, рідше 
2-Зм, іноді до 4-5м. У  більшості їх можна простежити різночасові досинки. Досилки 
суцільні кругові, кільцеві або локальні. Відкрито триразово повторені ступнеподібнї
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досипки6. Навколо стародавнього насипу іноді простежуються рови. Відомі також 
переривчасті рови7, що мають по 8, іноді по б перемичок, і за своєю будовою близькі 
до центрально- і західноєвропейських пам’яток типу ронделів і хенджів, що 
інтерпретуються багатьма фахівцями як астросвятилища з календарними функціями8. 
Поховання в курганах є основними, кількість їх у межах 1-3, рідше до 5-6. Конструкція 
поховальних ям основних і впускних поховань практично однакова. Могильні ями 
чотирикутні, з чіткими або заокругленими кутами, рідше овальної або неправильної 
форми. Трапляються ями з уступами. Як правило, на рівні давнього горизонту ями 
перекривались поздовжніми або поперечними дерев’яними плахами (рідше корою) і 
комишем. У дні простежені ямки від зотлілих кілочків (завжди 8). Дно поховальних ям 
вкривалось корою, комишем, посипалося червоною вохрою. Відомі фрагменти 
ритуальних малюнків вохрою на дні могил9. Посипка вохрою черепа, ступнів, рідше 
рук і всього корпусу - характерна і постійна ознака поховального обряду всіх племен 
ямної культури. Традиційне положення похованих скорчене на спині, рідше і пізніше - 
на правому боці. Серед основних поховань абсолютно переважає західна орієнтація, у 
впускних вона найчастіше поєднується з орієнтацією на основне поховання за трьома 
основними принципами: послідовним, круговим і радіальним.

Переважають безінвентарні поховання. При похованих знайдені підтрикутної 
форми вістря стріл із виїмкою в основі, ножі, скребла, відщепи з кременю, рідше з 
кварциту, зрідка кості тварин і, ще рідше, посуд. Відомі кам’яні бойові сокири-молоти, 
також товкачі і розтиральники. Зрідка трапляються комплекси кістяних прикрас із 
молоточкоподібними булавками і нарізними кістяними пронизками, одиничні круглі 
мідні бляхи. Дуже рідкісні речі з металу - ножі, шила, провушні сокири, підвіски, 
сережки та ін.

Серед характерних рис середньодніпровських ямників -  відсутність у похованнях 
возів і кам’яних стел, мала кількість поховань у курганах і бідність інвентарю, те ж 
спостерігається і в інших периферійних групах ямної культури.

Проте донедавна поселень цього часу у середньодніпровській локальній групі не 
було відомо, а тому скласти повне уявлення про спосіб життя цих племен було важко.

У результаті майже десятилітніх пошуків автора і його колег у Середній Наддніп
рянщині було виявлено понад півтора десятки поселенських пам’яток ямної культури. 
Були встановлені топографічні закономірності їх розміщення і виділені їх типи, що 
істотно полегшує подальше виявлення подібних пам’яток. Найпоширеніший тип 
нововиявлених пам’яток -  це 1) поселення на островах v широких заплавах рік 
(14 пам’яток -  Десятини, Скиртище, Пристань, Попове Озеро, Попів Горб, Бондаренків 
Горб, Гасанів Брід, Корчн, Чайка, Усть-Коврай, Придніпровське, Струга, Підлісся, 
Підгори). Крім цього у 1992 році Н.Шевченко відкрила поселення Ланок у м. Каневі 
21 на високому корінному березі (терасі) Дніпра. Також автором виявлено ще два 
поселення: Сонечко, 3) на вершині вододілу, поряд із джерелом води, та Дурна Гребля, 
4) у верхів’ї  яру, поряд із джерелом води. На даний час ямні поселення вже відомі у 
долинах Дніпра (5 пам’яток) та його приток: Тясмину (8 пам’яток), Вільшанки 
(2 пам’ятки), Супою (1 пам’ятка), а також у басейні Гірського Тікича (1 пам’ятка), що 
належить до басейну Південного Бугу. Три останні типи поселень розташовані на 
ділянках з чорноземним ґрунтом. Заплавні ж поселення розташовані на островах з 
глинистим (5 пам’яток), піщаним (8 пам’яток) та чорноземним ґрунтом (1 пам’ятка). 
Цікаво, що комплекс знахідок майже на усіх цих поселеннях досить однаковий, майже 
завжди абсолютно переважає кераміка ямної культури; є лише деякі варіації складу 
іншокультурних домішок: найпоширенішою з них є кераміка раннього залізного віку 
(скіфи, ранні слов’яни).
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Більшість із заплавних поселень це невеликі пам’ятки (0,5-1 га) з порівняно бідним 
і тонким культурним шаром, розташовані на глинистих і піщаних островах у широких 
заплавах рік, що протікають по розгалуженій системі прохідних льодовикових долин 
обох берегів Дніпра. Високі береги цих рік усіяні ланцюжками і групами курганів. 
Таким чином, очікується виявлення ще десятків подібних поселень у цьому регіоні в 
тих же топографічних умовах. Оскільки основною інокультурною домішкою на 
більшості з цих поселень служить кераміка ранньозалізного віку, можна припустити, 
що, тільки у ямний і ранньозалізний час склалися відповідні посушливі кліматичні 
умови, котрі сприяли постійному або епізодичному заселенню тих же низовинних форм 
заплавного рельєфу. Розміри терасових поселень відповідають розмірам заплавних, 
але їхнє виявлення і детальне дослідження ще попереду. Найближчим завданням 
вияснення топографічних закономірностей розміщення ямних поселень є подальше 
розширення джерельної бази по чотирьох уже відомих групах пам’яток та пошук ще 
не відкритих поселень на малих ріках з вузькими долинами, відомих у інших регіонах.

Як найяскравіший приклад заплавних поселень можна навести короткий опис 
першої з нововиявлених пам’яток - поселення Десятини, відкритого в 1993 році, як 
найбільше дослідженого.

Поселення розташоване в ур. Десятини на колишньому острові в нині осушеній 
заплаві правого берега р. Тясмин, за 0,5 км на північ від с. Новоселиця Чигиринського 
району Черкаської області та близько 50м на південь від сучасного річища Тясмину. 
Заплава Тясмину, яка у цьому місці досягає ширини 2-3 км, у середині 1950-х рр. була 
осушена. Вся заплава всіяна великими і малими, округлими і видовженими (інколи 
валоподібними), глинистими і піщаними згладженими підвищеннями, які до осушення 
були островами. Деякі з них не затоплювалися навіть у повінь, інші, нижчі, 
підтоплювалися. Решту року весь простір між островами був зайнятий річищем та 
рукавами Тясмину, відкритими плесами, старицями, протоками, озерами і болотами, 
зарослими очеретом, комишем та іншою рослинністю. Тут водилося безліч риби, 
птаства та різних звірів. За розповідями старожилів, у ті часи можна було пропливти 
човном по плесах та протоках від одного корінного берега до іншого. На думку ряду 
фахівців10, Тясмин на даному відрізку протікає по льодовиковій прохідній долині 
давнього західного річища р. Дніпро, відомого з перських джерел ТХ-Х ст. як ріка 
Ruta", котра обтікала із заходу Острів Русів або Артанію, тобто сучасне Дніпро- 
Тясминське межиріччя. Урочище Десятини, до осушення, було одним з невисоких 
островів, оточених зусібіч мілкою водою. Місцеве населення плавало човном на 
Десятини на сінокіс, а у межень їздило возами через броди, тобто жодних земляних 
робіт на острові ніколи не велося. Після осушення територію острова, як і майже усієї 
заплави, почали орати. У даний час острів укритий відновленою природною 
рослинністю, остання оранка на пам’ятці мала місце не пізніше осені 1993 р. Таким 
чином, після осушення поселення піддавалося оранці 30-20 разів, що, безсумнівно, дуже 
поруйнувало верхню частину його культурного шару і дало можливість виявити 
пам’ятку за підйомним матеріалом. З 1995 року пам’ятка вимежувана із сівозміни.

Навколишня територія, колись затоплена водою, зараз є досить плоским полем з 
торф’янистим грунтом. Власне ур. Десятини є досить сплощеним останцем неправильно- 
підпрямокутної форми, витягнутим з півдня на північ, складеним з твердих вапнистих 
глин. Північно-західний його кінець видовжено-звужений, а з південно-східного боку 
є вузький, загострений виступ, спрямований за течією ріки (колишня коса). Розміри 
острова близько 150-110 х 60-50 м. Висота над навколишнім торфовищем 0,6-0,9 м (0,6 
м із заходу, 0,8-0,9 м з півдня та сходу). Найбільш крутим є південний схил, решта ж 
схилів, а особливо західний та північний, маловиразні, дуже похилі. Північно-західний
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кінець острова присипаний валом-викидом, складеним з ледь гумусованого річкового 
піску з великою кількістю мушель молюсків. Цей викид утворився при поглибленні 
меліораторами річища Тясмину. Південна третина острова відділена неглибокою (до 
0,15 м) улоговинкою, непомітною на заході і більш виразною на сході. За 10-15 м на 
схід від південної частини Десятин знаходиться невеличкий острівець Десятинка, 
розміром бл. ЗО х 15м, витягнутий довгою віссю по лінії захід-схід, поверхня острівця 
на 0,15-0,25 м нижче найвищої точки острова Десятини.

У вересні 1994 р. поселення було обстежене М.П. Сиволапом, при цьому проведено 
шурфування і збір підйомного матеріалу на всій площі острова методом суцільного 
прочісування. Площа поширення культурних решток близько 0,6 га, найбільша 
концентрація їх у центрі і на півдні острова. Серед вигорілої рослинності острова в 
його південній, найбільш плоскій частині були помітні 3-4 плями більш зеленої трави. 
Як показали розкопки, на місці найпівденнішої з цих плям виявилися рештки дещо 
заглибленого житла, заповненого знахідками. Стратиграфія пам’ятки: 1) торф’янисто- 
вапнистий орний шар (0,2-0,3 м) коричневого кольору з подрібненими культурними 
рештками; 2) вцілілі рештки культурного шару (до 0,35-0,4м від поверхні) -  дещо 
гумусованої сірої і сіро-жовтої глини з об’єктами in situ і карбонатними конкреціями; 
3) материк -  вапниста глина білувато-жовтого кольору, дуже тверда і щільна, часто 
щебенистої структури, знахідки практично відсутні. Найглибший виявлений об’єкт 
(0,81м) -  яма на північ від дослідженого житла. Усього ж досліджено близько двох 
десятків подібних ям, очевидно, господарських.

Завдяки вапнистому компонентові ґрунту абсолютна більшість ямних знахідок 
вкрита товстою (до 1 -3 мм) вапняковою кіркою чи її залишками; у ґрунті на різній глибині 
трапляються карбонатні конкреції, особливо багато їх виорюється на східному “березі” 
острова. Рослинність на поселенні досить рідка, вигоріла і миршава (завдяки глинистому 
ґрунтові), у той час як на торфовищі -  густа, висока та зелена, тому дуже добре видно 
межі колишнього урізу води. Більшість закономірностей, простежених для Десятин, 
характерні і для решти поселень, зокрема вапняковий наліт на знахідках ямного часу.

У липні-серпні 1995 року автором було розпочато стаціонарні розкопки поселення12. 
Здійснено геодезичну зйомку пам’ятки і найближчих околиць (у т.ч. сусіднього ямного 
поселення Попове Озеро), проведено суцільну розбивку острова квадратами 1 Ох 10 м та, 
частково, 2x2 м, визначено методику розкопок, територію поселення і його охоронну 
зону вимежувано із сівозміни (2 га), забетоновано постійний репер, встановлено 
металевий охоронний знак. З розкопу взято численні зразки для радіокарбонового, 
палінологічного і ботанічного аналізів та увесь зоологічний матеріал.

На західному березі острова знайдено рештки скелета свійського коня (визначення 
палеозоолога Інституту археології О. П. Журавльова), що лежав in situ на одному рівні 
з фрагментами кераміки ямної культури. За даними Київської Радіовуглецевої 
Лабораторії його некалібрована радіовуглецева дата 3880170 рр. (Кі-9196), а 
калібрована коливається у межах 2495-2193 до Р.Х. Тобто, це один з найдавніших 
уцілілих скелетів свійського коня у світі. Біля східного берега, нижче давнього рівня 
води, у глеюватому ґрунті на похилому давньому дні (глибина до 1,2 м) були виявлені 
фрагменти кераміки ямної культури і три перехрещені дерев’яні плахи (настил?). Таким 
чином, є потенційна можливість знайти у прибережній смузі поселення уцілілі дерев’яні 
вироби (човни, посуд та ін.). З глибини 0,5-0,8 м починається шар торфу, у його нижній 
частині трапляється кераміка раннього залізного віку. Таким чином можна вважати 
доведеним, що у часи ямної культури річище Тясмину (на цій ділянці -  колишнє західне 
річище Дніпра) ще залишалося протічним, а близько двох тисяч років тому почалося 
його замулення, заболочування і утворення торфу.
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У результаті збору підйомного матеріалу і чотирирічних розкопок (1995, 2000- 
2002), у ході яких на різну глибину було розкрито 672 м2, отримана значна кількість 
археологічних знахідок. їх процентне співвідношення найкраще можна показати на 
прикладі результатів розкопок 2000 року. У цей польовий сезон було розкрито 139 м \ 
знайдено і розкопано плями 12 господарчих ям12. Усього на розколі 2000 року було 
виявлено 14 147 різноманітних знахідок, з них фрагментів кераміки: 2860 одиниць 
(20,22% від загальної кількості усіх знахідок) -  3 фрагменти епохи неоліту (0,1%), 1323 
ямної культури (46,26% усього керамічного комплексу розкопу), 523 дрібних 
невизначених фрагменти епохи бронзи (18,28%), 148 фрагментів КБК (5,18%), 566 
раннього залізного віку (19,78%) та 272 пізніх чи пізньосередньовічних (XVII ст.) 
фрагменти (9,51%); непосудна кераміка представлена 23 фрагментами печини (0,8%) і
2 фрагментами обмазки (0,068%); є 2 фрагменти скляного пізньосередньовічного посуду 
(0,01% усіх знахідок); камені і вироби з каменю: 195 одиниць (1,38% усіх знахідок); 
кісток тварин і їх фрагментів: 11090 одиниць (78,39% усіх знахідок), з них 180 зі слідами 
вогню (1,62% усіх кісток) та 3 кістяні знарядця -  проколки. Крім основних знахідок ще 
було виявлено мушлі їстівних сухопутних 138 молюсків Helix і 39 фрагментів Helix та 
99 фрагментів Unio.

Як бачимо, на 1 м2 у середньому трапляється близько 100 знахідок різного 
характеру, з них -  близько 20 фрагментів кераміки (з яких 9,5 ямної культури) та близько 
79 фрагментів кісток тварин. При цьому потрібно взяти до уваги, що кількісний аналіз 
фрагментів кераміки різних культур не повністю дає уяву про справжній розподіл 
керамічного матеріалу, адже більш товсті черепки ямного посуду мають, як правило, і 
більший розмір, на відміну від дуже подрібнених фрагментів посуду КБК, скіфського 
чи ранньослов’янського часу чи епохи пізнього середньовіччя. Справжню картину може 
розкрити лише зважування кераміки, що буде здійснене згодом. Тоді відсоток ямного 
матеріалу радикально збільшиться.

Усього у колекції виробів із каменю (кварцит, кремінь, піщаник, граніт, сланець)
3 Десятин сотні артефактів: ножеподібні пластини, кінце-бічні скребки, скребла, скобелі, 
відщепи, реберчасті сколи, терочники, розтиральники, нуклеуси і уламки каменю та 
крем’яних жовен. Усі камені принесені на острів людиною з навколишніх місць, 
головним чином, з виходів порід на правому корінному березі долини; кремінь, 
переважно, з долини Дніпра. Кістяні знаряддя представлені фрагментом робочої 
частини мотики з трубчастої кістки тварини, проколками, фрагментом кістяного 
штампу для орнаментації кераміки. Знайдено також глиняну ллячку. З прикрас відомо 
лише дрібний фрагмент трубчастої нарізної пронизки. Метал представлений трьома 
підпрямокутними в перерізі мідними шилами, мідним втульчастим шилом та сточеним 
мідним ножиком. На цьому та інших поселеннях відомі також гранітна зернотерка, 
обух і висвердлок кам’яної сокири-молота, кам’яний товкач, велетенські кварцитові 
відщепи-мотики, свердлене грузило з піщанику, глиняне грузило та кістяний штамп 
для орнаментації кераміки. Як бачимо, знайдений матеріал достатньо повно 
характеризує заняття населення ямних поселень.

Співвідношення знахідок кераміки за їхньою культурною належністю показує, що 
на острові поселення існувало лише в ямний час, в інші ж епохи його лише відвідували 
(найінтенсивніше у ранньому залізному віці), тому більшість кам’яних виробів і кісток 
тварин можна також датувати ямним часом. На це також непрямо може вказувати 
товстий шар вапнякового нальоту, що вкриває як ямну кераміку, так і абсолютну 
більшість кісток тварин і каменів, хоча на інокультурних фрагментах кераміки наліт 
або зовсім відсутній, або трапляється рідко і менш інтенсивний (як на КБК та кераміці 
раннього залізного віку).
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Фауністичні матеріали Десятин, інших середньодніпровських поселень і курганів, 
показують переважання в раціоні ямників м’яса саме свійських тварин. До складу 
ямного стада входили свійський бик (Bos taurus), вівця (Ovis aries), коза (Capra hircus), 
свиня (Sus scrofa) і кінь (Equus caballus); перше місце у стаді належало бику, що 
аналогічно даним Михайлівського поселення на Нижньому Дніпрі14. Крім того, на 
поселеннях трапляються кості риб, обпалені фрагменти панцира болотяної черепахи 
(Emys orbicularis), розколоті кістки бобра річкового (Castorfiber), у культурному шарі 
численні фрагменти мушлів їстівного річкового молюска родини Unio і сухопутного 
молюска Helix (досі живе на Десятинах). Серед залишків тризн у насипах курганів 
траплялись кості шляхетного оленя, вовка і собаки (визначення О.П.Журавльова).

Кераміка ямної культури з Десятин, в основному, позбавлена орнаментації, але 
вкрита горизонтальними і різнонаправленими розчосами зубчастої гребінки, що 
утворюють своєрідний декор посуду. Ці орнаментальні розчоси утворюють паркетні 
зони, косу і пряму сітки. Вінчики, переважно, товстостінні, прямі чи слабовідігнуті та 
плоскозрізані, часто безорнаментальні, лише з вертикальними розчосами по вінчику. 
Ряд вінчиків прикрашено пальцевими вдавленнями-защипами, поперечними насічками 
і відбитками перевитого шнура. Основна орнаментаційна зона -  верхня частина плеча. 
Тут використовувалися відбитки перевитого шнура, прокреслені широкі лінії, відбитки 
зубчастого штампа або насічки, пальцеві вм’ятини, що знаходить аналогії серед посуду 
із основних поховань ямних курганів цієї зони. Зрідка на плічках посуд прикрашався 
плоскими напіпами. Основні орнаментальні композиції досить прості: горизонтальні і 
діагональні ряди, горизонтальна “ялинка”, лінії і зони відбитків, інколи трикутні 
композиції вершиною донизу. На відміну від поховальних пам’яток, на Десятинах частіше 
трапляються плоскі, а не гострі чи округлі денця. У цілому форми і орнаментація кераміки 
з Десятин знаходить аналогії серед інших ямних пам’яток, хоча трапляються окремі 
чужорідні впливи, зокрема, катакомбної (плоскі наліпи, композиції з наліпних валиків, 
розсічених насічками) чи північнокавказької культур (вінчик ріпуватої посудини).

Навколо Десятин місцевими жителями було знайдено ряд кам’яних бойових сокир- 
молотів епохи бронзи (цілих, напівфабрикатів і фрагментованих), очевидно, також і 
ямного часу, котрі нині зберігаються у шкільному музеї с. Новоселиця та Черкаському 
археологічному музеєві Середньої Наддніпрянщини Черкаського державного 
університету імені Богдана Хмельницького. Судячи із знахідки обуха на Десятинці та 
висвердлка від сокири на сусідньому з Десятинами поселенні Попове Озеро, ці предмети 
озброєння виготовлялися тут же.

Важливим свідченням способу життя ямних племен стало відкриття 2001 року тим
часової стоянки, розташованої на вершині вододільного гребеня плато правого берега 
р.Тясмин в ур. Сонечко, поряд з джерелом води. Тонкий розораний культурний шар 
стоянки, крім нечисленних фрагментів ямної кераміки, виробів з кременю і кварциту 
(останній добувався тут же) та їхніх фрагментів, містив знахідки епохи бронзи і, 
особливо, передскіфського і скіфського часу. Очевидно, тут знаходилося тимчасове 
стійбище пастухів, типу карпатської колиби, котрі виганяли худобу на випас із долини 
на вододіл на теплу пору року. Тобто, за даними нововиявлених поселень можна 
припустити, що ямники Середньої Наддніпрянщини практикували відгінне скотарство, 
незначно Доповнюючи свій раціон з допомогою рибальства, полювання, можливо, 
слабкорозвинутого присадибного землеробства і збиральництва. При цьому більшість 
населення постійно проживало у невеликих поселеннях, розташованих на острово- 
подібних підвищеннях у заплавах рік, колективами по 50-100 чоловік (ймовірно, велика 
патріархальна сім’я), котрі разом із жителями сусідніх поселень могли об’єднуватися у 
роди. На літо чоловіки продуктивного віку відходили з худобою на тимчасові стоянки, 
жінки, діти і старі могли лишатися на місці.
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У процесі розкопок навколо Десятин, у радіусі декількох сотень метрів, на сусідніх 
острівцях були виявлені ще 3 аналогічних ямних поселення. Можливо, це не група 
одночасових поселень, а результат розвитку в часі того ж самого поселення. На 1-й і 
ІІ-й надзаплавних терасах навпроти даної групи поселень розташована група ще 
недосліджених курганів, деякі з яких займають панівні висоти, тобто, можливо, 
належать ямному населенню.

Поселення Десятини є досить перспективною для подальших досліджень пам’яткою 
ямної культури, найпридатнішою для розкопок серед усіх відомих на даний час у 
Середній Наддніпрянщині. На відстані 5км на північний захід розташоване ще одне 
гніздо поселень (усього 9, з них 2 ямні) -  біля с. Трушівці на острові Дубина, на місці 
колишнього Медведівського Миколаївського монастиря; на високому березі навпроти 
них ще одна група курганів. Як показали поверхові обстеження території, подібні 
комплекси пам’яток, при більш детальному дослідженні, можуть бути відкриті протягом 
усієї нижньоїтечіїТясмину (від м. Сміли), та на інших, подібних за походженням ріках.

Важливість дослідження Десятин полягає в тому, що досі до наукового обігу не 
введено ще жодної поселенської пам’ятки середньодніпровського варіанту ямної 
культури, не краще з цим і в більшості інших варіантів. Подібні матеріали могли б 
бути гідним внеском українців у рішення одного з аспектів індоєвропейської проблеми. 
Інтерес до даних розкопок вже давно виявляють і зарубіжні фахівці15. Історичні долі 
окремих груп населення ямної культури різноманітні. У Середній Наддніпрянщині 
племена ямної культури в пізній фазі розвитку вступили в контакт із племенами 
катакомбної культури і підпали під їхній вплив, у результаті подібної взаємодії та інших 
факторів виникла середньодніпровська культура епохи бронзи, що належить до 
горизонту шнурових культур Європи. У зв’язку з цим викликають інтерес лінгвістичні 
дані, відповідно до яких область поширення культур шнурової кераміки відповідає 
району розселення північної групи індоєвропейських племен - германців, венедів, балтів 
і слов’ян16. У даний час ще цілком недостатньо археологічних даних, щоб обгрунтувати 
внесок середньодніпровських ямників у етногенез германо-венедо-балто-слов’ян, але 
ця гіпотеза, на думку автора, все ж має право на існування.
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У Д К  903’1(4)
С.П. Пачкова

РОЛЬ ЯСТОРФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УТВОРЕНШ  
ЛАТЕШЗОВАНИХ КУЛЬТУР ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Ясторфська археологічна культура територіально охоплює, головним чином, 
Німеччину. Німецькими дослідниками ця культура поділяється на ядро та периферію. 
Центр культури займає лісисто-болотисті рівнини Шлезвіга-Гольштінії, Ганновера, 
захід Мекленбурга і Бранденбурга, тобто в основному правобережжя нижньо? течії 
ріки Ельби у Середній та Північній Німеччині. Периферія складається з різних 
культурних груп, які за проявами артефактів є близькими до ядра ясторфської 
культури. Вважається, що вони утворилися в усіх випадках або за участю вихідців з 
ядра ясторфської культури, або за їхнього культурного впливу на місцеві елементи. 
Периферійні групи ясторфської культури охоплюють велику частину Німеччини, за 
винятком Баварії, і розповсюджуються на півострів Ютландія (Данія), країни 
Бенілюкса, на південну частину Скандинавії [22:87 -  95, Abb. 15,186 -196 , Abb. 50; 
15:18-19].

Становлення ясторфської культури починається ще на рубежі Гальштату D2 і D3, 
тобто у другій половині VI ст. до н. е., і відбувається паралельно до формування 
латенської культури. Спочатку ясторфську культуру хронологічно поділяли на ступені 
Ясторф, Рипдорф і Зеєдорф, дві останні відповідають середньому та пізньому 
латенським періодам. Проте з часом з’явилася серія локальних хронологічних більш 
детальних і, можливо, більш точних розробок, які не в усьому співпадають із 
початковим поділом. Вони корелюються з новими розробками латенської хронології 
та хронології пізнього передримського часу. До пам’яток Німеччини після рубежу нашої 
ери термін ясторфська культура, як правило, не застосовується.

Тобто ясторфська культура на ступенях Рипдорф і Зеєдорф є частково синхронною 
зарубинецькій та поєнешти-лукашівській культурам, а територіально значно від них 
віддаленою. Однак історичні події в давньому світі розвивалися таким чином, що 
населення всіх цих культур виявилося втягненим в одні й ті ж історичні події і процеси, 
які призвели до створення низки так званих латенізованих культур, домінантою у 
залишках матеріальної культури яких є речі латенського (кельтського) стилю. Проте 
інтерпретація процесу виникнення та етнічної характеристики латенізованих культур 
у роботах сучасних дослідників знаходить різне тлумачення.

В останні роки активно розробляється ідея про привнесення латенізованих культур 
на різні території практично вже в готовому вигляді вихідцями з окраїн ясторфської 
культури. Найбільш докладно вона викладена в роботах дослідників у двох варіаціях.

Згідно з однією, спочатку були латенізовані окраїни ясторфської культури. 
Передумовами цього процесу слугувала зона археологічної безперервності між 
ясторфською й латенською культурами на теренах Верхньої Ельби, що існувала 
впродовж кількох століть, типологічна близькість ясторфського поховального ритуалу 
одного з різновидів східнокельтского, а також якісь інші поки що невідомі чинники 
[1:1-17; 15:107-191; 2:121-172].

За цими авторами, зарубинецька культура в Прип’ятське Полісся та на Середній 
Дніпро була привнесена, найвірогідніше, з теренів губинської групи, пам’ятки якої 
зосереджені на Нейсі та Одері, населенням, яке відомо за античними письмовими 
джерелами під ім’ям бастарнів і скірів. На Верхній Дніпро вона потрапила з кімврами, 
які просувалися з Південної Ютландії і Данії, а також із районів оксивської культури
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Польського Помор’я [2: 56-70, 189, 193-200]. Мігранти йшли територіями, вільними 
від попереднього населення поморської, мілоградської та лісостепової культур скіфської 
доби, але стали все ж таки змішаним угрупуванням племен, що включало як основні 
компоненти германський і кельтський етноси, а як додаткові - гетський, балтський і на 
пізньому етапі сарматський, проте останні археологічно дуже слабо фіксуються [2:200]. 
На думку М.Б. Щукіна, переселенці рухалися невеликими воєнізованими групами, 
значущість яких у перетворенні територій, що освоювалася ними, була істотною, 
оскільки нові культури не мали контактів із місцевим населенням [15:13,111]. За В.Є. 
Єременком, зайняття території зарубинецької культури відбулося у три етапи: перший 
маркірувався початком формування латенізованих культур (225-190 р. до н.е.), другий, 
пов’язаний із поверненням бастарнів після балканських походів (180-170 р. до н.е.), 
третій (150-120 р. до н.е.) був викликаний пересуванням кімврів до околиць Меотиди 
і закінчився зайняттям верхньодніпровського зарубинецького регіону [2:13,14,18].

Друга версія, викладена в роботах К. В. Каспарової, за суттю досить близька до 
попередньої й відрізняється лише тим, що формування всіх регіонів зарубинецької 
культури вважається одночасним, але сама культура визнається пізнішою у порівнянні 
з іншими латенізованими, оскільки її поява пов’язується з поверненням бастарнів з 
балканських походів [5:291; 6:172 -177]. У формуванні зарубинецької культури, на її 
думку, брали участь також племена поморської культури, хоча в деяких її роботах 
проглядає вагання з приводу значущості їхнього внеску [4:22-25].

Проблемою утворення поєнешти-лукашівської культури займалися румунські та 
радянські вчені. їхні погляди або були протилежні: культура привнесена бастарнами, 
вихідцями із широких просторів від узбережжя Балтики до передгір’їв Карпат [24:103- 
119; 17:13-235], чи кимсь із германців з одного регіону ясторфської культури [25:423- 
424; 19:77-92; 20:117-120], або належала місцевому гетському населенню [14:22 — 25; 12: 
81-95] або були компромісними -  культура являла собою поєднання прийшлих та 
місцевих компонентів [11:48-78].

Тобто при вирішенні проблеми становлення цих культур перед дослідником 
постають питання, пов’язані з проявами слідів міграції та наслідків розвитку місцевого 
населення.

Проблемою міграції займалися археологи різних країн. Різновидів міграцій та їхніх 
складових багато, принаймні декілька головних, і вони залишають різні археологічні 
сліди [9: 67, Рис. 9]. Для деяких епох вчені допускають можливість таких варіантів, 
коли мігранти з’являються в регіонах незаселених або дуже слабо заселених, або 
залишених попередніми племенами [13:99-101]. Існує також думка, що сама міграція є 
великим струсом, який призводив до швидкої трансформації культури. Розрив старих 
зв’язків і встановлення нових, вихід із старої системи відносин, зміна природного та 
соціального середовища, послаблення старих норм та авторитетів -  усе це породжувало 
різку перебудову культури прибульців [21:70-172; 8:1-17]. До того ж склад мігрантів 
та привнесеної ними культури, як правило, не ідентичний тому комплекту компонентів, 
який був у наявності на батьківщині мігрантів. Мігрує часто не все суспільство, а лише 
одна з фракцій, наприклад, молода воїни [7:27 -  35]. Кінцеву неідентичність культури 
пояснюють також тим, що різні компоненти вихідної культури опиняються в різних 
нових регіонах, або тим, що рухлива група прибульців на своєму шляху ввібрала у 
свою культуру різнорідні компоненти та включила до себе представників сусідніх 
племінних груп з досить широкого ареалу з їхніми культурними традиціями, що швидко 
були переплавлені у єдину культуру [21:70-172]. Тобто досліди та міркування археологів 
із проблем міграції немовби підтверджують правомірність різних побудов щодо 
виникнення латенізованих культур Південно-Східної Європи. Тому для підтвердження
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Рис. 1. Карта-схема розповсюдження фібул у латенізованих культурах (за М . Бабешем):
1 -  територія зарубинецької культури, 2 -  територія поєнешти-лукашівської культури,

З -  територія ясторфської культури, 4 -  ясторфські групи Ю тландії, 5 -  територія 
оксивської культури, б -  територія пшеворської культури.

тієї чи іншої з них спробуємо порівняти якісний та кількісний внесок ясторфської 
культури в зарубинецьку та поєнешти-лукашівську культури.

На мій погляд, віднесення початку процесу латенізації і складання латенізованих 
культур в Європі (у тому числі і в Південно-Східній) до одного хронологічного періоду, 
який збігається з першими відомостями про пересування скірів і бастарнів, є цілком 
слушною ідеєю. У пам’ятках зарубинецької культури цьому періоду відповідають 
окремі знахідки на могильниках та поселеннях (одна середньолатенська фібула з 
кульками, й одна з вісімкоподібними петлями на спинці та уламки амфор із найбільш 
ранніми клеймами, деякі типи гривен-коронок). У поєнешти-лукашівській культурі 
цьому хронологічному відрізкові відповідає значно більше матеріалів. Його 
представлено великою кількістю поховань із десятками різноманітних фібул, що 
маркують ранню фазу латенізованих культур -  середньолатенські фібули з двома і 
трьома кульками на спинці, довгі та короткі прямокутні пізньолатенські фібули, деякі 
типи гривен-коронок, деякі типи поясних гачків (рис. 1,2).

Зарубинецькій, поєнешти-лукашівській та ясторфській культурам притаманний 
обряд кремації покійника поза місцем поховання та очищення кісток від залишків 
вогнища. Якщо розчленувати поховальний обряд зарубинецької культури на окремі 
ознаки (їх 78), то подібних ознак у ясторфській культурі налічується 59. Якби ці риси 
були притаманні тільки ясторфській культурі, то за тенденцією розподілу появу 27 із 
них в окремих регіонах зарубинецької можна було б вивести з губинської групи, а 34 із 
германського Ясторфа. Впадає в очі обряд поховання у вигляді компактних
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лінзоподібних купок кальцинованих кісток. Його у зарубинецькій культурі можна 
пов’язати, безумовно, з ясторфською культурою. А деякі з поховань із компактною 
купкою кальцинованих кісток, в яких не зустрінуті специфічні зарубинецькі речі, можна 
відносити безпосередньо до ясторфських об’єктів. Такі поховання досі зарубинецькі 
дослідники відносили до типу ямних. Проте вірніше відносити їх до типу урнових, 
коли урнами слугували ємності з органічного матеріалу. Подібні поховання в 
ясторфській культурі Німеччини складали 5% від загальної кількості могил, у губінській 
групі Польщі -  7% [18:72-86; 23:13-40].

Останнім часом я переглянула типологію зарубинецького поховального обряду. 
На зарубинецькому могильнику Вишенки майже у 28% поховань зафіксовано компактні 
лінзоподібні скупчення кальцинованих кісток. Але тільки 6,4% поховань були більш- 
менш близькі до ясторфських, тому що в них знаходилося по одній компактній купці 
кальцинованих кісток. З них три поховання не мали контурів могильних ям, у двох 
серед кісток залишки перепалених прикрас або фібул. Проте не ясторфська, а суто 
зарубинецька риса -  у трьох із них був посуд -  стравниці, й лише в одному дрібні 
уламки кераміки (можливо, невипадкові). Тобто ясторфський обряд поховань 
остаточно не витриманий в усякому разі у 3 похованнях і лише в одному випадку 
(поховання №11) можна вважати ясторфським (щоправда, на дрібні уламки посуду 
серед кальцинованих кісток не вказують дослідники ясторфської культури).

У могильнику Пирогів нараховується майже 29% поховань з кальцинованими 
кістками у вигляді компактної купки, причому поховань, у яких кістки знаходяться в 
одній купці, досить багато -  майже 20%. Проте лише одне поховання відповідає всім 
ознакам, притаманним ясторфській культурі, -  це поховання № 286. Воно не має слідів 
поховальної ями, кальциновані кістки зосереджені у компактній купці й серед них 
знайдено бронзову дротяну фібулу пізньолатенської схеми, з сильно вигнутою спинкою 
та суцільним приймачем (тип М ів). Тобто поховання досить пізнє і, можливо, 
відповідає вже пересуванням кімврів, а не басгарнів. Ще декілька поховань за ознаками 
загалом відповідають ясторфським похованням, але серед інвентарю знаходяться 
фібули ЗТ (зарубинецького типу), які не трапляються в ясторфських похованнях, або 
поряд із ними зафіксований ще посуд, цілий або фрагментований.

В усіх інших похованнях з компактними купками кальцинованих кісток і у 
Вишенках, і у Пирогові зафіксовані риси, які не притаманні ясторфькій культурі. 
Наприклад, лінзоподібні купки кісток знаходяться у прямокутній могилі (а в 
ясторфських могильниках за такого способу поховання контурів могили не виявлено), 
або у зарубинецьких похованнях налічується кілька подібних скупчень кісток в одній 
могилі, або окремі компактні купки кісток в одному похованні сполучено з іншими 
способами розташування залишок кремації.

На поєнешти-лукашівських могильниках ямних поховань зовсім небагато. Як 
вважає М. Бабеш, до їх числа, головним чином, потрапили зруйновані поховання. 
Проте є й такі, що здійснені саме за ямним обрядом. Це поховання в Круглику, де в ямі 
розміром 2,0 х 1,3 м були виявлені кальциновані кістки на дні, уламки посуду та інший 
супроводжуючий матеріал. Крім того, є декілька поховань на могильнику в Боросешті, 
де в похованнях у формі кола або еліпса знайдені у невеликій кількості кальциновані 
кістки, перемішані з уламками посуду, та в деяких із них зафіксовано по одній фібулі. 
Інколи серед кісток є в невеликій кількості рештки поховального вогнища. Але з 14 
так званих ямних поховань цього могильника основну їх кількість треба віднести до 
урнових, де урнами слугували ємності з органічного матеріалу, оскільки кістки в них 
були репрезентовані щільними компактними купками, до того ж прикритими мисками. 
Найбільша кількість ямних поховань, з чистими кістками, розпорошеними на дні
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Рис. 2. Карта -  схема розповсюдження поясних наборів у латенізованих культурах 
(за М. Бабешем): 1 -  територія зарубииецької культури, 2 -  територія поєнешти-лукашівської 

культури, 3 -  територія ясторфської культури, 4 -  ясторфські групи Ю тландії, 5 -  територія 
оксивської культури, б -  територія пшеворської культури.

поховання, походить з могильника Долиняни, відношення якого до поєнешти- 
лукашівської культури сумнівне.

Основним типом ясторфських поховань є урнові, де урнами правили глиняні 
посудини, здебільшого горщики або супові миски-вази, які були у більшості випадків 
накриті покришкою-мискою.

У Пирогові зафіксований один випадок, коли горщик був прикритий мискою, але 
він виконував роль не урни з покришкою, а слугував стравницею, і кальциновані кістки 
лежали компактною купкою осторонь (поховання № 36).

У зарубинецьких могильниках є урнові поховання, у яких урнами слугував 
керамічний посуд. У Пирогові їх налічується 12, у Вишенках -  6. Деякі з них, наприклад, 
у Пирогові №3, 6, 13, ЗО, 254 відрізняються від ясторфських лише тим, що не були 
прикриті мисками (проте покришки могли бути й з дерева), а самі урни зроблені вже 
на Дніпрі, тобто за технологією та й за формою суто зарубинецькою. У Вишенках два 
урнові поховання також досить подібні за обрядом до ясторфських, хоча і не прикриті 
мисками, та одне з них супроводжується фібулами зарубинецького типу (поховання 
№ 4 і 6). Проте у корчуватівському могильнику урнові поховання складають майже 
30% від їх загальної кількості.

Превалюючу кількість поховань на поєнешти-лукашівських могильниках 
здійснено за обрядом урнових, де урнами та покришками слугував глиняний посуд. 
Залишки кремації в урні, як правило, були чисті від поховального вогнища. Проте 
сліди поховального вогнища у невеликій кількості відмічені у 35 урнах з 136 поховань
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на могильнику Боросешті. Крім цього, серед кісток іноді траплялися також дрібні 
уламки перепаленого глиняного посуду. Урнами були зазвичай посудини мишопо
дібних пропорцій -  супниці, а покришками -  миски. Але в похованнях з багатшим 
інвентарем урнами були горщики або глеки. У невеликій кількості поховань не було 
покришок. Дослідники припускають, що, можливо, в них урни були накриті 
дерев’яними дошками або тканиною. Форма могильних ям зазвичай була близькою 
до кола, проте часто вона невловима.

У деяких зарубинецьких похованнях відзначені такі ясторфські риси, як невелике 
каміння, навмисне пошкодження посуду (пошкоджена горловина, відбиті ручки, 
пробита дірка в стінці). Подібні риси зафіксовані і в поєнешти-лукашівських 
похованнях, в останніх з ясторфських рис зафіксовано, крім того, шматочки смоли.

Таким чином, поховальний обряд поєнешти-лукашівської культури досить 
близький до ясторфського, хоча треба відзначити, що багато рис його було притаманно 
й поховальному обряду місцевого гетського населення.

Але більшість зарубинецьких поховань відрізняються за обрядом від ясторфських. 
Майже половину з них здійснено за різними варіантами ямного типу, та 15—17 % -  за 
варіантами ямно-урнового типу, які не характерні для ясторфської культури.

Порівнюючи фібульні комплекси зарубинецької, поєнешти-лукашівської та 
ясторфської культур, бачимо, що для них характерні фібули середньо- і пізньо- 
латенських схем. Загальними в основному є фібули В -  Ю. Костшевського, які в окремих 
зарубинецьких могильниках складають від 10% (Велемичі І) до 23% (Пирогів), а в 
ясторфських від 11% (могильник Грефенхайніхен на середній Ельбі) до 23% (у губинській 
групі). Велику кількість цього типу кількох модифікацій знайдено і в поєнешти- 
лукашівських пам’ятках. Взагалі вони були широко розповсюджені у пшеворській 
культурі та в кельтських пам’ятках. У Східній Європі трапляються ще у пізніх скіфів, в 
Ольвії та інших місцях.

У поєнешти-лукашівській культурі виявлена група фібул, близьких до типу В, але 
невеликих за розмірами, прямокутним перегином ніжки та з довгою спіраллю (8-16 
витків). У зарубинецькій культурі подібні є, але вони відрізняються деякими деталями 
(плавним перегином ніжки, меншою за кількістю витків спіраллю тощо). Близькі фібули 
зустрічаються в ясторфських матеріалах, але найчастіше вони походять з північно- 
західних Балкан, з теренів кельто-іллірійського кола культур [17:245].

Є типи доволі поширені, наприклад, в зарубинецькій культурі (фібули 37), але в 
поєнешти-лукашівськії та ясторфській вони відмічені по одному екземпляру. І навпаки, 
фібули з кульками на спинці й ніжці -  поширене явище й у поєнешти-лукашівській, і в 
ясторфській культурах, а у зарубинців - лише одна. У похованнях і в окремих випадках 
на поселеннях поєнешти-лукашівської культури часто трапляються фібули типу А -  
Ю. Костшевського, така ж ситуація і в ясторфських, в пшеворських та кельтських 
матеріалах [17:220,221,222]. Проте в зарубинецькій культурі лише один екземпляр із 
могильника Пирогів можна віднести до пізньої модифікації цього типу.

Кількома екземплярами в поєнешти-лукашівській культурі та одиничними в 
зарубинецькій репрезентовано фібули подібні до типу D/E —Ю. Костшевського, які є 
в ясторфі й пшеворі, але більш типові для північно-західних Балкан [17:224].

У поєнешти-лукашівській культурі виявлено значну кількість фібул, близьких до 
типів G/H -  Ю. Костшевського (хоча і не ідентичних їм). У зарубинецькій культурі 
вони - поодинокі екземпляри, а в Ясторфі, як і в пшеворській, є типовими.

Пізньолатенські фібули зарубинецької культури значно відрізняються і від 
поєнешти-лукашівського набору, в якому вони репрезентовані, головним чином, 
ранніми типами, і від ясторфського, в якому є і ранні, і пізні типи. Більшість
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Рис. 3. Карта -  схема розповсюдження шийних -  коронок у латенізованих культурах 
(за М. Бабешем): 1 -  територія зарубинецької культури, 2 -  територія поєнешти-лукашівської 

культури, 3 -  територія ясторфсько! культури, 4 -  ясторфські групи Ю тландії, 5 -  територія 
оксивської культури, б -  територія шиеворської культури.

пізньолатенських фібул знайдено в могильнику Поєнешти. Це майже прямокутні за 
формою скоби вироби із заліза, які мають довгу спіраль в яку встановлено металевий 
стрижень. У зарубинецькій культурі таких фібул немає, натомість для ясторфа вони 
характерні.

І навпаки, модифікацій пізньолатенськіх фібул типу М та N -  Ю. Костшевського 
в зарубинецьких пам’ятках достатня кількість, особливо в Чаплині та Вишенках, а в 
поєнешти-лукашівських -  лише окремі екземпляри.

Тобто набір типів фібул зарубинецької культури доволі відрізняється і від 
поєнешти-лукашівської, і від ясторфської культур, які за цим показником близькі між 
собою.

Не принесли ясторфські переселенці на зарубинецьку та поєнешти-лукашівську 
територію й свій характерний тип жител - довгі багатокамерні будинки, обкладені 
каменем (хоча двохкамерне житло зафіксоване у Круглику на Дністрі). Але 
напівземлянки підпрямокутної форми зі стінами зрубної конструкції (як у Поліссі) і 
наземні однокамерні житла з вогнищами та стовповою конструкцією стін, як у Чаплині, 
були схожі в обох культурах. Для поєнешти-лукашівської та середньодніпровського 
регіону зарубинецької культури були характерні наземні або трохи заглиблені житла 
зі стінами каркасно-тинової конструкції з відкритими вогнищами. Проте за внутрішнім 
облаштуванням жител є розбіжності (наприклад, за розташуванням опалювальних 
пристроїв, наявністю лежанок у поєнешти-лукашівських житлах та відсутністю їх в 
зарубинецьких). У поєнешти-лукашівських житлах нерідкі знахідки підсгавок-коньків
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для вогнища, аналогічних до тих, що знаходять у ясторфських пам’ятках, у зарубинців 
їх поки що не знайдено (рис. 4).

Для порівняння керамічних комплексів цих культур використано посуд різних 
зарубинецьких і ясторфських регіонів (1569 зарубинецьких і 283 ясторфських посудин). 
Потрібно зупинитися на зауваженнях щодо методики, застосованою мною для типології 
кераміки, які висловив В. Є. Єременко [3: 15]. Метод обрахування пропорцій, 
розроблений математиками на замовлення В. Ф. Генінга, точно відображає каркас 
посудини за пропорціями і надає можливості працювати з цілими формами та з 
фрагментами. Оскільки обраховується кожна посудина окремо, то можна порівнювати 
одну посудину з іншою за кожним показником пропорції з точністю до тисячної долі. 
Але для кожного показника встановлюються інтервали (які, до речи, можна змінювати), 
як і при користуванні кластерним методом. Але за методикою В. Ф. Генінга 
обмірюються всі частини посудини, в тому числі й горловина (на відміну від методики 
В. Є. Єременка). Застосована мною методика наочна, оскільки базується на ознаках 
кожної посудини, й помилки, як правило, пов’язані з їхнім уведенням, можна одразу 
виправити. А головне те, що крім пропорцій, на відміну від кластерного метода 
В. Є. Єременко, запропонована мною типологія враховує лінії форми, тобто обриси 
посудини. А саме більшість із них виступає хронологічним репером, а не показники 
пропорцій. А щоб різні посудини не були математично подібними, на що зауважує 
мені В. Є. Єременко, то треба порівнювати посуд не за категоріями (мископодібний 
посуд з мископодібними, і горщикоподібний з горщикоподібними), а за видами 
(горщики з горщиками, глеки з глеками і т.п.). І в цьому сенсі зауваження опонента 
має рацію. По-друге, В. Є. Єременко вважає, що порівнювати треба посуд не культурних 
груп в цілому, а ранніх комплексів однієї культури з пізніми комплексами попередньої 
за умови, що між ними не має хронологічного розриву.’ Але в цьому я не згідна з 
опонентом. Ми не знаємо механізму передачі й збереженості традицій та їх тривалості 
в часі. Існує думка, що пам’ять про будь-яку традицію триває за життя трьох поколінь. 
Проте, вона, мабуть, не була настільки короткочасною, інакше, людству треба було б 
постійно “винаходити велосипед”. До того ж до рук археологів потрапляє зовсім 
незначна кількість матеріалу з кожного періоду існування культури, тому не можна 
бути впевненим, що якась форма посудини з попередньої культури не була запозичена 
наступною. І, нарешті, кожний дослідник має своє уявлення про час виникнення та 
зникнення культур, про їхню внутрішню періодизацію і тим паче про наявність між 
культурами хіатусів. У цьому питанні мої погляди не співпадають з В. Є. Єременко. 
Тому порівняння доступних керамічних комплексів культурних груп, на мій погляд, 
призводить до менших помилок, ніж порівняння матеріалів за окремими хроноло
гічними відрізками, які рідко співпадають у різних дослідників. Однак повернемося до 
аналізу посуду.

Зарубинецький та ясторфський посуд близький за структурним складом, хоча серед 
ясторфського переважають посудини з ручками та посуд мископодібних пропорцій, 
де велике місце займають вази-супниці, які дуже рідкісні в зарубинецьких пам’ятках, 
але в ясторфському -  практично немає кухлів. Схожість за типами між зарубинецьким 
посудом з Полісся і губинським складає до 30%, із території сучасної Німеччини -  
близько 23%, із городищ північної Ютландії -  майже 21% (кількість такого посуду в 
Поліссі складає відповідно 33%, 29% і 23%). Схожість за типами зарубинецького посуду 
середньодніпровського варіанту з губинським становить 23% (або 34% посудин в 
середньодніпровському комплексі), із території Німеччини -  20% (або 26% посудин у 
середньодніпровському комплексі), північної Ютландії -  32% (36% екземплярів у 
середньодніпровському комплексі). Верхньодніпровський зарубинецькій посуд за



33

типами схожий із тувинським на 27% (що становить 37% екземплярів серед верхньо
дніпровського посуду), з території Німеччини -  12% (що становить 16% екземплярів 
серед верхньодніпровського посуду), із північноютландським за типами -  11% (що 
становить 12% екземплярів серед верхньодніпровського посуду). Тобто висновки В. Є. 
Єременко про привнесення готової зарубинецької культури ясторфськими 
переселенцями перебільшений, як і висновок про появу верхньодніпровського варіанту 
внаслідок імпульсу з північної Ютландії, оскільки, судячи за керамічним комплексом, 
північноютландський елемент найбільший вплив мав на середньодніпровське 
зарубинецьке населення, а найменший на верхньодніпровське; у кількісному відношенні 
на верхньодніпровській регіон уплинула, головним чином, губинська група.

Також неспроможною є теза дослідників про те, що майже всі типи зарубинецького 
посуду, які мають аналогії у поморській культурі, відомі і в ясторфській. Детальний 
порівняльний аналіз кераміки цих культур показав, що міра подібності типів глиняного 
посуду між зарубинецькою, ясторфською та поморською вибірками становить всього 
15%. При цьому за тенденцією розподілу окремих типів посуду у вибірках культур, що 
порівнюються, появу частини типів у зарубинецькій культурі можна пов’язати 
конкретно або з поморською або з ясторфською, і тільки деякі типи однаково можуть 
бути пов’язаними з обома культурами.

Порівняння поєнешти-лукашівського та ясторфського (губинської групи та півночі 
Німеччини) комплексів посуду виявляє велику схожість за його структурою. За 
розподілом посуду за класами вона становить вище 90%, за категоріями посуду -  понад 
80%, за окремими видами -  близько 70%. За розподілом за типами поєнешти- 
лукашівській посуд найбільш подібний до посуду губинської групи (схожість 39%), 
трохи менше з посудом із Північної Німеччини (32%), що знаходиться в межах схожості 
за типами між локальними варіантами (наприклад, у зарубинецькій культурі). У 
поєнешти-лукашівській вибірці за кількістю екземплярів посуд подібний за типами 
тому, що є в губинській групі, складає 63%, а тому, що є в ясторфі південної Німеччині 
майже 41%. Схожість з посудом із городищ північної Данії лише 22%. За тенденцією 
розподілу такого посуду в вибірках цих культур витоки окремих типів можна вивести 
з того чи іншого регіону ясторфської культури.

Порівняння структур керамічних комплексів зарубинецької та поєнешти- 
лукашівської культур свідчить про їхню значну схожість, тому, що основу в обох 
складав посуд класу А, тобто з шийкою, плічками, придонною частиною та денцем. 
Посудин без шийок або без шийок та плічок (класів Б, Г) небагато.

У зарубинецькому комплексі в кількісному відношенні переважає посуд горщи- 
коподібних пропорцій, а саме горщиків, кухлів, кубків та глеків більше, ніж мисок, 
супниць тощо, тобто посудин мископодібних за пропорціями. У поєнешти-лукашів- 
ському комплексі, навпаки, більше мисок та супниць, ніж горщиків, глеків та інших 
видів горщикоподібного посуду. Тільки у верхньодніпровському регіоні зарубинецької 
культури керамічний комплекс за категоріями дуже близький до поєнешти-лукашів
ського. Але за окремими видами схожість комплексів менша -  близько 53%. Серед 
зарубинецького посуду багато кухлів, які рідко трапляються на поєнешти-лукашів- 
ських пам’ятках; проте у поєнешти-лукашівців було багато супниць, яких у свою чергу 
майже не було у зарубинців. Крім того, в поєнешти-лукашівській культурі значна 
кількість горщиків, глеків, мисок, супниць мали іксоподібні за формою ручки, що в 
зарубинецькій культурі траплялося зрідка. За ознаками зарубинецький та поєнешти- 
лукашівський посуд класу А досить схожій, а класів Б і Г виявляє велику своєрідність.

Найбільша різниця у посуді цих культур виявляється в оформленні. Так, велика 
кількість зарубинецького посуду має округлий зріз вінець, непотовщену горловину,
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яка без фацетування з внутрішнього боку та плавно переходить до плічок, лінія яких у 
великій кількості випадків пряма. Значна частина поєнешти-лукашівського посуду 
характеризується потовщеною фацетованою горловиною, гранчасте оздобленими 
вінцями, опуклими плічками, що різко поєднуються з шийкою.

За окремими типами посуду зарубинецький комплекс виглядає як більш строкатий, 
ніж поенешти-лукашівський. Схожість за типами проаналізованих комплексів майже 
32%, тобто перебуває у межах схожості, типових для варіантів зарубинецької культури. 
Але в кожній з цих культур багато посуду за типами становить саме той, який є 
притаманним для неї самої, тобто зафіксований тільки в її пам’ятках, або в незначній 
кількості в пам’ятках іншої з порівнюваних. У зарубинецькій культурі такий посуд 
становить майже 75% всього посуду, а у поєнешти-лукашівській -  близько 72%.

Таким чином, наслідки порівняльного аналізу провідних категорій матеріальної 
культури зарубинецьких, поєнешти-лукашівських та ясторфських культур дозволяють 
виявити певний набір традиційно-побутових рис, що констатують самобутнє ядро 
кожної з культур. Це приводить до висновку, що перенесення матеріальної культури з 
будь-якої групи ясторфської культури не мало місця. Хоча процес переформування на 
шляху переселення мігрантів, мабуть, відбувався. В усякому разі засвідчені археологічні 
пам’ятки на теренах Польщі та України (наприклад, пам’ятки черніченської групи, 
Горошова на Середньому Дністрі, пізньолатенські пам’ятки Західної Волині) дають 
для того підстави. їхні матеріали ще тільки накопичуються та знаходяться у процесі 
осмислення, однак уже сьогодні зрозуміло, що вони не ідентичні жодній із 
порівнювальних культур.

Зарубинецька культура за своїми артефактами має спільні риси з ясторфським 
колом культур, особливо з тувинською, за керамічним комплексом та іншими проявами, 
проте розбіжності їх за головними елементами поховального обряду, фібульним 
комплексом тощо дозволяє зробити висновок про часткову участь ясторфської 
культури у формуванні зарубинецької, яке, безумовно, проходило на теренах кожного 
з її регіонів. Більш значний вклад ясторфської культури виявляється у формуванні 
поєнешти-лукашівської культури. Саме на теренах останньої і закінчувався шлях 
мігрантів з обширних теренів ясторфської (і не тільки) культури Середньої та Північної 
Європи. Проте її також не можна вважати сформованою без участі місцевого (гетського) 
компоненту, як це припускає М. Бабеш [17]. Територія зарубинецької культури 
знаходилась осторонь основного шляху мігрантів -  бастарнів, хоча якісь групи 
мігрантів (здебільшого ті, що ховали своїх померлих в урнах з органічної сировини, а 
не в керамічному посуді) опинилися на Прип’ятському Поліссі та Подніпров’ї й зробили 
не тільки безпосередній внесок у формування зарубинецької культури, а й 
опосередкований, тим, що залучили до своїх рядів войовничу частину місцевого 
населення. Саме ця частина місцевого населення, повернувшись додому після освоєння 
бастарнами Подунав’я на рубежі ПІЯІ ст. до н.е., принесла елементи латенської культури 
з північно-західних Балкан. Звідти ж вона, вірогідно, перенесла й етнічну назву венеди, 
під якою було відоме населення, що мешкало між сарматами та фенами за часів Тацита 
(хоча не виключено, що етнонім венеди був занесений ще носіями поморської культури).

Результати порівняння розподілу ясторфських компонентів у зарубинецькій та 
поєнешти-лукашівській культурах приводять до висновку, що своїм формуванням 
обидві безумовно, пов’язані з ясторфською, але зарубинецька культура перебувала під 
значно меншим її впливом, ніж поєнешти-лукашівська. Наявність незначної кількості 
артефактів у зарубинецькій культурі, походження яких можна пов’язати з ясторфським 
колом, великі розбіжності в головних ознаках культури (поховальному обряді, 
фібульному наборі, незначній кількості об’єктів, пов’язаних із початком формування
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Рис. 4. Карта -  схема розповсюдження вогнищних приставок у латенизованих культурах 
(за М . Бабешом): 1 -  територія зарубинецької культури, 2 -  територія поєнешти-лукашівської 

культури, 3 -  територія ясторфсько! культури, 4 -  ясторфські групи Ю тландії, 5 -  територія 
оксивської культури, б -  територія пшеворської культури.

культури тощо) не може свідчити про перенесення культури у готовому вигляді з теренів 
Центральної та Північної Європи, зайнятих ясторфською культурою.

Інша річ щодо поєнешти-лукашівської культури. Майже аналогічний поховальний 
обряд, близький за набором комплекс фібул та поясних застібок, велика кількість 
поховальних об’єктів, пов’язаних із періодом формування культури та інші чинники, 
свідчать про значний вплив ясторфської культури у широкому її розумінні на 
формування поєнешти-лукашівської культури, який обумовлювався в першу чергу 
значним зосередженням на її території мігрантів з різних регіонів ясторфської культури.

В. Є. Єременко вважає, що обидві культури були перенесені у готовому вигляді. Але 
тотожних поєнешти-лукашівській і особливо зарубинецькій культур або культурних 
груп у ясторфському колі немає. На шляху мігрантів із ясгорфських теренів найближчою 
за виглядом й територією є губинська група пам’яток. Проте вона не є аналогом ані 
поєнешти-лукашівської, ні, тим більше, зарубинецької культури. В. Є. Єременко 
припускає, що на своєму шляху мігранти вбирали елементи культур тих етносів, які їм 
траплялись (лише терени поморської, мілоградської та скіфської лісостепової культур, 
на його погляд, були вільні від населення вже 50 або навіть 150 років). Проте 
археологічними дослідами останніх десятиріч удалося до деякої міри простежити шлях 
ясгорфських мігрантів за пам’ятками черніченської групи у Південно-Східній Польщі, 
поселенням Горошова на Середньому Дністрі, пам’яткам Західної Волині. Окрім того, 
на пізньоскіфських могильниках, типу Гліноє на Нижньому Дністрі, у похованнях 
зустрінуті чорнолощені миски поєнешти-лукашівського типу, бронзові та залізні фібули
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ранньолатенської та середньолатенської схеми з вісімкоподібними петлями на спинці та 
ніжці, фібули списоподібні або типу ЗТ. За синопськими амфорами цей могильник 
датується останньою третиною III - початком II ст. до н.е. [16:3-28, рис. 2].

У матеріалах черніченської групи і поселенні Горошова поряд з типово ясторф- 
ським зафіксований і поморський компонент, тобто справді на своєму шляху ясгорфські 
мігранти вбирали елементи культур місцевого населення і це було населення насамперед 
поморської культури, яка перебувала на стадії латенізації та трансформації в іншу 
якість. Чи відображають ці пам’ятки процес складання поєнешти-лукашівської та 
зарубинецької культури? Мабуть, ні. Проте процес трансформації культури мігрантів 
-  безперечно, так. Формування зарубинецької і поєнешти-лукашівської культур 
проходило на територіях, де вони залишили свої пам’ятки і в цьому процесі різною мірою 
брало участь місцеве населення, але цій темі присвячені інші розробки [10:6-25].

Дослідниками латенізованих культур Північно-Східної Європи висловлена думка, 
що міграція у зони формування зарубинецької та поєнешти-лукашівської культури 
здійснювалась невеликими загонами вояків, або молодих ізгоїв. Просування цих загонів 
було короткочасним, укладалось в один хронологічний період формування культури. 
Проте міграція здійснювалась хвилями, які маркують періоди формування та розвитку 
зарубинецької та поєнешти-лукашівської культур, тобто окремі періоди розвитку 
культур і формування окремих регіонів.

Можливо, такий характер міграції й був насправді. Але можна дещо скорегувати. 
Створення губинскої групи пам’яток ясторфської культури на Середньому Одері в Сілезії 
та на Верхньому Одері у Польському Помор’ї, пам’ятки черніченської групи, змішані 
ясторфсько-поморські пам’ятки у Західній Волині, ймовірно, свідчать про просування 
не лише невеликих войовничих загонів. Можливо, крім часткової еміграції (войовничих 
загонів, вигнання ізгоїв тощо), мало місце поетапне просування частини ясторфського 
населення до сусідніх регіонів і далі до Волині. Кінцевою метою, можливо, в першу чергу, 
саме військових загонів було Подунав’я, і вони потрапили до нього, закріпившись у 
Карпато-Дністровському регіоні, створивши там разом із підкореною частиною 
місцевого населення поєнешти-лукашівську культуру. Мігранти, відомі за античними 
джерелами як бастарни, підтримували зі своєю батьківщиною практично постійні зв’язки 
та поповнювалися прибульцями з різних регіонів ясторфської культури. Під твердженням 
чому слугують поява ямних поховань на могильнику Боросешті, фібульний склад 
культури та інші артефакти, розповсюдження яких зафіксовано на рис. 1-4.

Територія зарубинецької культури знаходилась дещо осторонь від головного шляху 
вихідців із ясторфської культури у Подунав’я. У зону формування зарубинецької культури 
потрапила, вірогідно, невелика частина мігрантів, але і вона зуміла відіграти значну 
роль в інтеграції населення Прип’ятського Полісся та Подніпров’я й формуванні 
латенізованої зарубинецької культури. Кінцевою метою і цієї частини мігрантів було 
Подунав’я. Тому разом із ними у тому ж напрямі, ймовірно, рушили загони місцевих 
молодиків, про що свідчать карти-схеми розповсюдження речей з ареалу ясторфської 
культури (рис. 1-4). Частина місцевого населення Подніпров’я повернулася після освоєння 
басгарнами Подунав’я і додатково принесла із собою традиції Карпато-Дунайської 
латенської культури та з Нижнього Дністра з пам’яток типу Гліноє [16:12, рис. 2].

Наведені дані дозволяють дійти висновку, що вихідці з різних регіонів ясторфської 
культури та ті, що приєдналися до них на їх шляху у Подунав’я, закріпилися у Прутсько- 
Дністровському регіоні, зайнятому у кінці І тис. до н.е. пам’ятками поєнешти- 
лукашівської культури. У матеріалах поєнешти-лукашівської культури найбільш 
відчутний ястофський елемент, але виявляється й місцевий гетський, а також 
поморський та пшеворський.
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Нове населення, яке з’явилося у Подунав’ї у кінці III ст. до н.е., відоме з античних 
джерел як скіри і бастарни. Серед них, звичайно, були присутні не тільки вихідці з 
ясторфських територій, а й зі всіх тих, якими вони проходили.

Проте значно менше проникнення специфічних рис ясторфської культури у 
матеріали зарубинецької, свідчить й про значно меншу кількість ясторфців, які могли 
проходити повз Полісся та Подніпров’я, а отже і менший вплив на зарубинецьку 
культуру в порівнянні з поєнешти-лукашівською. З повідомлень античних авторів аж 
ніяк не випливає про поширення території заселення бастарнами регіонів зарубинецької 
культури, як це вважають М, Б. Щукін та В. Є. Єременко. Проте повідомлення К. Таціта 
про населення І ст., що мешкало між сарматами та фенами, під назвою венеди цілком 
логічно пов’язується з зарубинецьким. Тому, за аналогією з описами Йордана складу 
війська готів, вояки якого розмовляли на різними мовами, та з сучасним станом, коли 
на Заході всіх вихідців з колишнього Радянського Союзу вважають за “руских”, можна 
припустити, що у Подунав’ї до бастарнів зараховували і зарубинців, які приймали 
участь у бастарнських загонах. Але де б зарубинці не знаходились, самі себе бастарнами 
вони, цілком вірогідно, не вважали.
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Д . Н. Козак

ЗУБРИЦЬКА КУЛЬТУРА 
НА ХРІННИЦЬКОМУ ВОДОЙМИЩІ

Пам’ятки археологи в районі Хрінницького водоймища понад 20 років відомі 
широкому загалу археологів. При обвалі високих берегів водоймища у воду 
звалювалися залишки будівель та культурного шару різних епох. Знахідки з цих об’єктів 
ставали власністю рибалок, випадкових людей, а з часом і любителів старовини. Лише 
у приватних колекціях у м. Луцьку знаходиться понад тисяча предметів унікального 
характеру: фібул, кістяних та металевих гребенів, цілих посудин та інших виробів з 
глини, кремінних знарядь праці і навіть виробів із кольорових металів.

П ам ’ятка інтенсивно руйнується і сьогодні. Кожного року, за нашими 
спостереженнями, обвалюється у східній, найбільш насиченій культурними шарами, 
частині водоймища (між сс. Набережне - Хрінники - Товпижин) 1-3 м берегової смуги. 
На даний час тут знищено понад 30-40 м берега з найбільш інтенсивними скупченнями 
культурних відкладів, починаючи від епохи енеоліту до періоду княжої доби включно.

Рятівні роботи обмеженого характеру проводяться на водосховищі, починаючи з 
1993 р. За цей час розкопками, які велися розкопами шириною до 8 м від берега охоплена 
вся смуга поселень від ур. Цегельня до санаторію Хрінники довжиною понад 1000 м 
(ур. Шанків Яр) (рис. 1).

Предметом цієї публікації є висвітлення матеріалів, здобутих експедицією, які 
належать до поселення зубрицької культури.

Поселення, судячи за залишками об’єктів, було розміщене на високому березі 
широкої заплави р. Стир (сьогодні заплава, залита водою, утворює Хрінницьке 
водоймище).

Очевидно, більша частина поселення, як і поселень інших періодів, знищена зсувом 
берегів. Виявлені об’єкти зубрицької культури концентрувались в 10-12 м від берега, 
приблизно по середині урочища та на західному краї, навпроти реабілітаційного центру 
“Стир”, складаючи три групи (рис. 1). Відстань між групами об’єктів становить 
приблизно 400 м. Культурний шар навколо об’єктів слабо насичений, знахідки у 
невеликій кількості концентруються лише в об’єктах та навколо них.

Житлові господарські будівлі
У групі І  знаходиться житло 6 та господарська споруда II.
Житло № 6 виявлено у р. 1-93 у південно-західній частині урочища Шанків Яр. 

Житло у більшій частині знищено житловою спорудою 3 княжої доби. Судячи із 
збереженої частини, житло було напівземлянкою прямокутної форми, орієнтованою 
довгими сторонами за лінією схід-захід (рис. 2, 1). Ширина житла 2 м, довжина 
збереженої частини 1,1м. Висота земляних стін складає 0,25 м. Стіни дещо похилені до 
дна, долівка материкова, із слідами утрамбованості.

У заповненні виявлено невелику кількість ліпної кераміки, яка дає можливість 
віднести споруду до фази І існування зубрицької культури (рис. 2 ,3-5).

За 16 м від житла на південний захід від нього знаходилася споруда II. Вона мала 
прямокутну форму з витягнутим західним кутом і була заглиблена у материк на 0,22 м 
від рівня долівки. Розміри споруди 2,8 х 1,5 м, орієнтація - стінами за сторонами світу. 
У центрі долівки розміщена стовпова яма округлої форми діаметром 0,3 м від рівня 
долівки.
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При зачистці будівлі знайдено невелику кількість ліпної кераміки зубрицької 
культури, кістки тварин (рис. 2,2).

У групі II (розкоп VI) виявлено житла 16 та 49, споруду V та господарські ями №№ 
4 та 6. Усі господарські об’єкти розміщені навколо житла 16.

Житло 16 має прямокутну у плані форму з заокругленими кутами і орієнтована 
довшими стінами за лінією північ-південь. Стіни житла вертикальні, долівка рівна, 
добре витоптана, в окремих місцях підмазана чистою глиною. Розміри житла 3,2 х 4,7 
м, висота земляних стін 0,35-0,4 м від рівня долівки. У долівці будівлі виявлено чотири 
стовпові ями. Одна з них діаметром 0,35 м та глибиною 0,27 м знаходилася у центрі 
долівки. Ще одна яма округлої форми діаметром 0,3 м та глибиною 0,05 м була у 
південно-західному куті (рис. 3 ,1). Дві стовпові ямки діаметром 0,3 м та глибиною 0,1 
та 0,18 м розміщалися у південно-західному куті на відстані 0,7 м одна від одної, вздовж 
стіни.

Посередині північної, короткої стіни виявлена підвальна яма овальної у плані 
форми розмірами 0,8 х 1,1 м та глибиною 0,2 м від рівня долівки житла. Слідів 
опалювального пристрою не виявлено.

У заповненні споруди знайдено невелику кількість уламків ліпної кераміки, кістки 
тварин, кістяне лощило (рис. 3 ,2-9).

Споруда V знаходилася в 10 м на південний захід від житла і виявлена, як і житло 
16 на глибині 0,8 м від рівня сучасної поверхні, на самому краю берега, що осипається. 
Вона має прямокутну у плані форму і орієнтована довгими стінами по лінії схід-захід. 
Розміри споруди 1,4 х 2 м, висота земляних стін 0,15-0,22 м від рівня дна. Дно рівне, 
материкові стіни прямовисні. Східну частину споруди займає підвальна яма овальної 
у плані форми розмірами 1,2 х 1,8 м та глибиною 0,5 м від рівня дна споруди. З західної 
частини ями розміщений материковий останець, який правив за сходинку з дна споруди 
до підвальної ями (рис. 9).

Споруда була заповнена попелом та перепаленою глиняною обмазкою. Серед 
ліпної кераміки, знайденої при зачистці будівлі виділяється велика частина кухонного 
горщика конічної форми з широкою горловиною та вузьким дном (рис. 10,1-4; рис.
П).

Господарська яма № 4 знаходиться в кількох метрах на південний захід від житла. 
Вона має овальну у плані форму з вертикальними стінами та рівним дном. Розміри 
ями 2 х 1,2 м, глибина 0,3 м від рівня виявлення. При зачистці знайдено кілька уламків 
кераміки та кістки тварин.

Господарська яма № 6 виявлена в 2 м на захід від житла на краю берега. Частина 
ями знищена обривом берега. Вона має овальну у плані форму розмірами 0,8 х 1,6 м та 
глибину 0,6 м від рівня сучасної поверхні. Стіни ями похилі, дно лінзоподібне. У гумусі 
заповнення було кілька ліпних уламків кераміки та кістки тварин.

Житло 49 виявлено у р. XIV-97 приблизно в 30 м на південний схід від житла 16 
(рис. 4). Його північно-західну частину перекривав завал глиняної обмазки від 
вельбарського житла 47. Це була прямокутна у плані напівземлянка орієнтована кутами 
за сторонами світу (рис. 4). Стіни житла заокруглені до дна, долівка рівна, глиняна, 
дуже міцно утрамбована. У розрізі котлован житла мав човникоподібну форму. Його 
розміри 2,2 х 3,3 м. Висота земляних стін 0,6 м від рівня долівки, у східній частині 
житло дещо розширене.

У південно-західному куті житла знаходився материковий останець-прилавок. 
Його довжина 1,6 м, ширина 0,6 м. Останець піднімався на 0,2 м над рівнем долівки і 
дещо підвищувався до східного кута. Вздовж стін житла розміщалося п’ять стовпових 
ям діаметром 0,18-0,2 м та глибиною від 0,1 до 0,3 м від рівня долівки. Житло мало,
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очевидно, стовпово-тинову кон
струкцію.

Заповнення житла складав 
жовто-брунатний з сірими пасмами 
гумус з великою кількістю пере
палених дерев, попелу, вугілля. У 
заповненні виявлено значну кіль
кість лійної кераміки, характерної 
для зубрицької культури фази II. 
Серед кераміки виділяються фраг
менти великого кухонного гор
щика, миски та кухлики (рис. 5 ,1). 
У східному куті житла лежала 
велика кількість тягарців до ткаць
кого верстата (рис. 5, 5-8). Всі 
тягарці погано випалені, сирі.

У групі Ш, сконцентрованій у 
р. XVIII-2000 - 2001, знаходилися 
житла 66 і 68 та господарські ями 
40,49 і 57.

Житло 66 виявлене на глибині 
0,5 м від сучасної поверхні, в * м від 
краю берега (рис. 1). Це напів
землянка яйцеподібної у плані 
форми розмірами 2,2 х 3,9 м, орієн
тована довшими стінами за лінією 
північ-південь (рис. 6). Глибина 
житла 0,3 м від рівня виявлення. 
У північній стороні будівлі знахо
дився напівкруглий материковий 
виступ розмірами 0,4 х 1,8 м. У вис
тупі знаходилася сходинка розмі
рами 0,2 х 0,8 м. Безпосередньо до 
виступу примикала підвальна яма 
овальної форми розмірами 0,64 х 
0,68 м і глибиною 0,12 м від рівня 
долівки. Підлога житла горбку
вата, глиняна, добре утрамбована, 
стіни вертикальні.

До краю західної стіни прими
кала ще одна підвальна яма розмі
рами 0,82 х 0,98 м та глибиною 
0,14 м від рівня долівки.

У південно-західній частині 
житла було заглиблення розмірами 
1,62 х 1,69 м і глибиною 0,15 м від 
рівня долівки. На борту заглиб
лення, яке було, очевидно, вибитою 
долівкою, на невеликому виступі
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Рис. 2 .1  - залишки житла б; 2 - план та розрЬ споруди П; 3 -5 - матеріал з житла б.

знаходилося глинобитне вогнище. Воно мало півокруглу форму розмірами 0,48 х0,5 м. 
Товщина череня складала від 0,7 до 2 см. Біля вогнища знаходилася стовпова ямка 
діаметром 0,15 м і глибиною 0,1 м від рівня дна заглиблення. Ще одна стовпова ямка 
розміщалася приблизно у центрі житла. Третя яма від стовпа виявлена у господарській 
ямі у західній частині споруди. Всі ці стовпові ямки мають округлу у плані форму 
діаметром 0,18-0,23 м і глибину 0,1-0,13 м від рівня підлоги.

У заповненні житла знайдено невелику кількість уламків ліпної кераміки та кістки 
тварин (рис. 7 ,1).

Житло 68 виявлено в 10 м на південь від житла 66 у розколі XVIII на глибині 0,7 м 
від рівня сучасної поверхні. Це було житло-майстерня півземлянкового типу овальної 
форми, орієнтована довгими стінами за лінією північ-південь із звуженою західною 
частиною.

Стіни житла вертикальні, дно і прилавок утрамбовані (рис. 8). Розміри житла 1,8 
х 2,6 м, висота материкових стінок 0,6 м від рівня долівки.

Житло складається з великої глиняної печі, ями перед нею та материкового 
прилавка довкола ями.

Глиняна піч займала вузьку західну частину житла. Вона має округлу у плані форму 
діаметром 0,9 м. Купол печі зберігся на висоту 0,3-0,4 м. Товщина стінок печі 2-3 см, 
товщина череня 4-5 см. черінь дуже міцний, сильно випалений.
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Рис. 3. Комплекс житла 16.

На схід від цієї печі, яка мала, очевидно, виробничий характер, розміщалася яма 
округлої у плані форми діаметром 1,4 м та глибиною 0,3 м від рівня череня печі. Дно 
ями- сильно утоптане. Довкола ями розміщався материковий останець-прилавок 
шириною 0,3-0,5 м. Прилавок піднімався на висоту 0,3-0,4 м від рівня дна ями. Його 
глибина складає 0,3 м від рівня виявлення.

Житло мало, без сумніву, виробничий характер.
У печі об’єкту можна було випалювати кераміку, топити метал, випалювати 

глиняні хлібці та важільці до ткацького верстата. Останні досить часто трапляються у 
культурному шарі та спорудах поселення.
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У заповненні житла виявлено, крім 
ліпної кераміки, кілька розбитих глиняних 
хлібців та важільців до ткацького верстата 
(рис. 8).

Господарська яма № 49 розміщена в 1,5 
м на північ від житла 68. Вона має правильну 
овальну форму розмірами 1,6 х 2 м та 
глибину 0,65 м від рівня виявлення. Стіни ями 
вертикальні, дно плоске.

У заповненні ями знайдено значну 
кількість уламків ліпної кераміки, в тому 
числі фрагмент чорнолощ еної миски, 
прикрашеної на переломі шийки пальцевими 
вдавленнями, фрагмент горщика, 
орнаментованого косими насічками по краю 
вінець (рис. 7). На дні ями лежав амулет з ікла 
дикого кабана.

Господарська яма № 40 знаходилася в 5 
м на північ від ями № 49, між житлами 66 і 
68. Вона має зверху округлу у плані форму 
діаметром 1,7 м та глибиною 0,8 м від рівня 
виявлення. У середині яма має грушоподібну 
форму. Діаметр дна ями складає 1,2 м. Стіни 
скошені у верхній частині й розширені у 
нижній.

У заповненні ями виявлено кілька уламків від ліпних посудин, у тому числі 
прикрашених по краю вінець косими насічками.

Господарська яма № 57 знаходилася на 2 м на схід від житла-майстерні 68. Вона 
мала овальну у плані форму розмірами 0,6 х 0,8 м та глибину 0,35 м від рівня виявлення. 
Стіни ями похилі, дно лінзоподібне. У заповненні було кілька уламків ліпного посуду 
та кістки тварин.

Аналіз житлових споруд, виявлених на поселенні, дозволяє встановити їх подібність 
до жител, досліджених на пам’ятках зубрицької культури Подністров’я і Волині. Різна 
форма, розміри, розбіжності в елементах інтер’єру цих жител свідчать про відсутність 
стійких традицій житлобудівництва у венедських общин. Очевидно, І-ІІ ст. н. е. були 
часом становлення цих традицій, які набрали більш-менш сформованого вигляду у 
черняхівську добу (III-IV ст.), остаточно завершилися в період раннього середньовіччя 
(V-VI ст.).

Керамічний комплекс
Кераміка є, в переважній більшості, єдиним видом рухомого матеріалу, зібраного 

в об’єктах і культурному шарі поселення.
Уся кераміка виготовлена від руки, темно-брунатного кольору, середньої і поганої 

якості випалу, з великою домішкою органічних речовин, товченого каменю, сухої глини. 
Стінки посудин, особливо горщиків, товсті, пористі. Деколи трапляється орнамент у 
вигляді косих насічок по краю вінець або пальцевих вдавлень по периметру ребра. 
Два глечики мали пальцеві вдавлення по вінцях (рис. 12, /).

Кераміка репрезентована трьома групами за функціональним призначенням: 
горщиками, мисками, кухликами.



45

Рис. 5. Комплекс знахідок з житла 49.

Горщики розподіляються на кілька типів.
Найбільш чисельними є великі і середні за розмірами посудини з високими, 

більшою або меншою мірою розхиленими вінцями, добре вираженими округлими 
плечиками, розміщеними у верхній частині, і конічною придонною частиною. Дно без 
закраїн (рис. 10,4; 3, 7; 12, 7-8).
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Рис. 6. План та розрізи житла 66.

Такі горщики є типовими для зубрицької культури Волині. Своїм походженням 
вони пов’язані із зарубинецьким керамічним комплексом Прип’ятського Полісся 
(Козак, 1992, с. 48-51).

Другий за чисельністю тип має витягнуті пропорції з розхиленими назовні вінцями 
та похилими плечиками (рис. 7 Іа, 8; 3 ,4; 12,5; 13,8).

Це одна з поширених форм зубрицької культури генетично пов’язана з 
пшеворською керамікою (Козак, 1991, с. 49).

З цією ж культурою зв’язуються слабопрофільовані посудини середніх розмірів із 
слабо виділеними вінцями та покатими плечиками. Найбільша випуклість припадає 
на середину висоти (рис. 7 ,10). Певний вплив на формування горщиків цієї форми у 
зубрицькій культурі мали дакійські племена липицької культури. Тому закономірно, 
що найбільш характерними вони є для пам’яток Подністров’я.

Із маси горщиків виділяється велика за розмірами посудина з житла 49 (рис. 5, і). 
Вона має ледь розхилену горловину з заокругленими, дещо потовщеними краями вінець 
та сильно роздуті округлі бочки. На плечиках фрагменту розміщався якийсь наліпний 
аксесуар, можливо, ґудзик або підкова.
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Рис. 7. Кераміка з житла бб (1 (а, б, в, г), господарської ями №  40 (2-5), 
господарської ями № 49 (7-9) та речі з культурного шару (б, 10,11).

Прямі аналогії цій посудині знаходимо у зарубинецькій культурі, особливо 
пам’яток Прип’ятського Полісся. Досить багато таких горщиків виявлено на поселенні 
У Підріжжі (Козак, 1992, рис. 28-30).
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Рис. 8. Комплекс житла 68.

Своєрідними для комплексу кераміки поселення є фрагменти горщиків з житла 6 
та господарської ями № 49 (рис. 2, 3; 7, 9). Посудини виділяються щільним складом 
тіста, добрим випалом та лощеною поверхнею брунатного кольору. Вінця посудини 
були потовщеними.

Такий посуд є властивим пшеворській культурі кінця пізньолатенського - початку 
ранньоримського часу у Подністров’ї  та на Волині (Козак, 1984, рис. 8; Козак, 1992, с. 
16-22, рис. 7).

Миски складають другу за чисельністю групу кераміки. їх поверхня шорстка або 
підлощена, рідко добре залощена, чорного кольору або брунатного. Лощіння середньої 
якості. У керамічному комплексі незначні домішки піску.

За формою миски розподіляються на три типи.
Тип І (найчисельніший) складають глибокі посудини S-подібного профілю (рис. 

8 ,3; 9 ,1). Шийка розхилена, плічка чітким, гострим переламом відділені від шийки і 
конічної п р и д о н н й ї  частини. Між собою миски відрізняються за висотою шийки і 
більшою чи меншою висотою плічок.
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Рис. 10. Кераміка з господарської 
споруди V.

Рис. 11. Знахідки з господарсько! споруди V.
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Рис. 12. Кераміка з культурного шару.

Варіантом мисок цього типу є один екземпляр із житла 49 з заокругленим профілем 
(рис. 5,2).

Такі миски досить поширені серед кераміки пшеворської культури ранньо- 
римського часу (Козак, 1992, с. 58).

S-подібні миски заокругленого профілю характерні для пізніх комплексів 
зарубинецької культури (Каспарова, 1976, табл. VI, б, 37-39; Максимов, 1972, табл. 
XIV, 10). Але найхарактернішими вони є для пізньозарубинецьких пам’яток Південного 
Побужжя (Хавлюк, 1975, рис. 4,5).

Другий тип складають миски з прямо, ледь загнутою до середини шийкою, чітко 
виділеним, потовщеним із зовнішнього боку заломом плічок до донної частини. Краї
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Рис. 13. Кераміка з культурного шару.

вінець заокруглені або горизонтально зрізані. Миски цього типу з господарської ями 
№ 49 та житла 68 прикрашені на заломі плечиків бочки пальцевими вдавленнями ’"рис. 
7,5). Аналогії їм знаходимо у зарубинецькій культурі в різних регіонах її поширення 
(Кухаренко, 1964, табл. VI, 5,37-39; Максимов, 1972, таб. XIV, 10). Але найхарактер
нішими вони є для пізньозарубинецьких пам’яток, особливо, пам’яток південного 
Побужжя (Хавлюк, 1975, рис. 4,5).

До іншого типу належать миски півсферичної форми. Вони мають прямі або ледь 
нахилені до середини плічка, шийка не виділена, придонна частина різко звужена, дно,
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як правило, не виділене закраїною (рис. 2, 4- 
5). Серед мисок зубрицькоїкультури ця форма 
займає невелике місце. На відміну від перших 
двох типів, рівномірно поширених на всіх 
пам’ятках, миски типу Ш  виділені не всюди. 
Найбільше їх на селищі Підбірці коло м. 
Львова (60% всіх мисок). На інших поселеннях 
одиниці. Генетично ці миски пов’язані з 
зарубинецькою, а ще глибше - з поморсько- 
кльошовою культурою. Не дивно, що най
більше їх число на зарубинецьких пам’ятках 
Полісся, де особливо помітні впливи помор- 
сько-кльошової культури.

Кухлики за складом тіста і обробкою 
поверхні не відрізняються від горщиків. Лише 
у двох випадках зовнішня поверхня кухликів 
була згладжена.

Основну кількість складають кухлики конічної форми (рис. 3 ,2; 5 ,3). Між собою 
різняться розмірами і різним кутом нахилу стінок. Деякі з них близькі до циліндричної 
форми (рис. 7, Іг). Юлька кухлів цього типу мали виділені вінця (рис. 7, Ів). У житлі 68 
трапився кухлик біконічної форми (рис. 7,2), а у культурному шарі знайдено досить 
великий кухоль з масивною ручкою іксоподібної форми, орнаментований врізним 
геометричним мотивом (рис. 13,10).

Наявність на поселенні у Хрінниках кухликів конічної форми заслуговує на увагу, 
оскільки до цього часу вони траплялися лише на дністровських пам’ятках, де складають 
до 50 % від ydx посудин цього виду (Козак, 1992, с. 61). Своїм походженням вони 
пов’язані з липицькою (Козак, 1992, с. 61; Циглик, 1975, рис. 26-27).

Загалом, керамічний комплекс поселення у Хрінниках є типовими для зубрицької 
культури і найбільш близький до кераміки поселення у Підріжжі, що розташоване на 
р. Стохід (Козак, 1992, рис. 28-30).

Він характеризується перевагою посудин, що генетично близькі до посуду 
зарубинецької культури Прип’ятського Полісся.

Наявність тут конічних кухликів та слабопрофільованих горщиків вказує на певні 
зв’язки з зубрицькими общинами Верхнього Подністров’я.

До інших знахідок виявлених в об’єктах та культурному шарі поселення, 
відносяться односкладовий гребінь та кістяний амулет, кілька кістяних проколок, 
глиняних прясел, важільців до ткацького верстата, округлих плоских дисків.

Односкладовий кістяний гребінь знайдено у культурному шарі поселення. Він має 
дугоподібну форму. Над зубцями розміщено орнамент у вигляді трьох заглиблених 
соляних знаків. Розміри гребеня 7,5 х 6,5 см (рис. 14).

Аналогічні гребені виявлено на селищах зубрицької культури у Загаях-ІІ, Майдані- 
Гологірському (Козак, 1991, с. 65). Такі гребені відомі в ряді культур Центральної 
Європи в тому числі пшеворській, вельбарській на території Польщі. Вони належать 
до типу І, варіанта “А” за класифікацією А. Хмельовської, і поширені головним чином 
у І-ІІ ст. до н. е. (Chxnelowska, 1971, s. 97).

Амулет виготовлений з ікла дикого кабана. Виріб неабияк відполірований. У 
товстішому кінці просвердлений отвір для нанизування нитки. Довжина амулета 11 см 
(рис. 7 ,12).
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Кістяна проколка (рис. 7 ,11) зроблена з ребра тварини. Поверхня заполірована. 
Гострий кінець відламаний. Довжина проколки 10,5 см.

Прясло мало біконічну форму, поверхня лощена, чорного кольору. Діаметр прясла 
4 см, діаметр отвору 1 см (рис. 11,8).

Важільці до ткацького верстата виготовлені з глини, часто без домішок, погано 
випалені. Вони мали пірамідальну, конусоподібну, бубликоподібну, овальну форму. 
По центру (у бубликоподібних виробах) або на 2/3 ваги важільця зроблений отвір для 
підв’язування. На деяких важільцях є відбитки товстих ниток (рис. 5 ,5-8).

Диски-покришки сформовані з такого ж тіста як і посуд, як правило добре випалені, 
світлобрунатного кольору. Діаметр дисків 13-15 см, товщина 1-1,2 см (рис. 11,6-7).

Призначення цих виробів не визначене однозначно. Є припущення, що вони 
використовувалися як покришки до глечиків, як сковорідки, на яких пекли коржики.

Датування
Відсутність дратуючого матеріалу не дозволяє визначити час існування поселення 

в абсолютних вимірах. Проте значна кількість керамічного матеріалу, який містить у 
собі хронологічні ознаки, добре опрацьована стратиграфічна колонка культур Волині 
останніх століть до нашої ери і першої половини І тис. н. е., аналогії з іншими 
пам’ятками зубрицької культури дозволяє досить впевнено визначити відносну 
хронології поселення.

Встановлено великою кількістю археологічного матеріалу, що пам’ятки зубрицької 
культури у стратиграфії культур Волині першої половини І тис. н. е. розміщені між 
пшеворськими пам’ятками вельбарської культури.

Кінцева дата пшеворської культури на Волині визначена серединою І ст. н. е. 
(Козак, Оприск, Шкоропад, 1999, с. 39). Початок проникнення на Волинь готів - носіїв 
вельбарської культури відноситься, за надійними археологічними реперами, до 
останньої чверті П ст. н. е. (Козак, 1992, с. 70-103).

Таким чином, пам’ятки зубрицької культури лежать в хронологічному діапазоні 
між другою половиною І ст. н. е. та останньою чвертю II ст. н. е. Ця дата підтверд
жується часом існування односкладових кістяних гребенів, один екземпляр якого 
знайдено у культурному шарі поселення. Загальноприйнято вважати, що вони 
існували у І-ІІ ст. н. е.

Як і на інших пам’ятках зубрицької культури Подністров’я та Волині, цей період 
виразно, за характером керамічного комплексу, ділиться на дві фази.

До першої фази відносяться об’єкти поселення (житло 6 (рис. 2), житло 49 (рис. 3), 
господарська яма № 49 (рис. 7, 7-9), у керамічному матеріалі яких простежується 
поєднання пізньолатенських і ранньоримських форм посуду з порівняно чистими 
елементами пшеворської і зарубинецької культур.

Такі об’єкти на волинських пам’ятках зубрицької культури (Загаї-ІІ, Хорів, 
Боратин, Гірка Полонка, Городок) датуються за аналогіями у пшеворській і 
зарубинецькій культурах фазою В-І ранньоримського часу, що відповідає другій 
половині І ст. н. е. (Козак, 1999, с. 39).

В інших об’єктах поселення Хрінники (житла 16,66,68, господарські споруди П, 
V, господарські ями №№ 40, 57) виявлено ліпні горщики типово зубрицьких форм, 
часто з насічками по краю вінець, ребристі миски з гострим заломом плечиків, 
півсферичні та конічні кухлики, характерні для ранньоримського часу (рис. 3; 5; 8; 10- 
11; 12-13).

Повністю відсутні посудини з потовщеними вінцями, немає виразних пшеворських 
і зарубинецьких елементів. Датування таких об’єктів II ст. н. е. підтверджується рядом
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знахідок (шпора, фібула типу А-84, односкладові кістяні гребені) з поселень Пасіки- 
Зубрицькі, Затаї, Городок, Майдан-Гологірський (Козак,. 1991, с. 66-69).

Таким чином, час існування поселення зубрицької культури у Хрінниках можна 
визначити другою половиною І-ІІ ст. н. е.

Як і інші пам’ятки Волині, поселення у Хрінниках припинило своє існування у 
зв’язку з експансією готів на цю територію.

Судячи за планом розміщення об’єктів (рис. 1), поселення у Хрінниках було 
порівняно невеликим за розмірами, проте точно встановити його розміри неможливо 
через руйнацію значної частини прирічкової смуги берега водоймищем.

Чітко виділяються кілька груп об’єктів, до складу яких входили житлове та кілька 
господарських приміщень і які складали окремий господарський комплекс, що займала 
одна сім’я.

Виходячи з цього, можна припустити, що поселення займали одна., або кілька 
окремих сімей, які входили до складу сусідської, а більш ймовірно, родової общини.

Особливістю поселення є наявність рис, які пов’язують пам’ятки зубрицької 
культури Подністров’я з пам’ятками Волині. Для перших властиві яскраві і чисельні 
елементи шпеворської культури, присутність рис матеріальної культури дакійських 
общин липицької культури. Другі відзначаються перевагою елементів зарубинецької 
культури.

Тому археологічні матеріали Хрінницького поселення, які поєднують в собі три 
компоненти, мають важливе значення для розуміння генези та розвитку зубрицької 
культури в західному регіоні України.
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ПРО ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ 
ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ У ЧЕРНЯХІВСЬКИХ ЖИТЛАХ

ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

Житло -  це один із ключових символів культури. Воно є віддзеркаленням багатьох 
аспектів: природних умов, системи господ арства, демографічної ситуації, етнографічних 
традицій та ін. Ряд елементів житлових споруд як, скажімо, інтер’єр, міг залишатися 
незмінним впродовж довготривалого часу і, навіть, у інших природних умовах [1:4].

Друга чверть першої половини І тис. н. е. є досить цікавою через те, що в цей 
період проходить формування ранньослов’янського житла. Тому ми спробуємо 
простежити цей процес на матеріалах порівняно невеликої, але насиченої пам’ятками, 
території - Західного Поділля.

На сьогодні у регіоні відомо 74 будівлі, з них 24 -  наземні і 50 -  заглиблені. 
В основному вони походять із південної частини регіону (Бакота -  12 наземних і 31 
заглиблене [11:48,285*305], Конилівка - 1  наземне і 1 заглиблене [12:307], Сокіл -1 2  
заглиблених [8:132-133], Лука-Врублівецька- 5 заглиблених і 5 наземних [27:69-70]).

У центральних та північних районах відомо значно менше жител, тай то переважно 
наземні. Це три з Кобилля [24:196-197], по одному з Максимівни, Новосілки [ЗО: 36-46], 
Сухоставу [17: 67; 13]. Крім того у північній частині Західного Поділля відкрито 
заглиблену будівлю у Верхньому Івачеві [5:46, рис.39], та частину наземної у Курниках 
[28:1-4].

За площею напівземлянки можна поділити на чотири групи: А- більші 20 м2, Б -  від 15 
до 20 м2, В -  від 10 до 15 м2, Г -  до 10 м2. Група А представлена чотирма будівлями із 
Бакоти, а в Соколі не виявлено споруд, які можна було б віднести до цієї групи. Групу Б 
складають дев’ять жител із Бакоти та три із Сокола, В -  одинадцять (Бакота) і три (Сокіл). 
У групу Г- найменш заглиблених -  входять сім Бакотських та одне Сокільське. У відсотках 
групи податей приблизно так: А - 10,5 %, Б -  31,6 %, В -  36,8, Г-21,05 %. Але, якщо брати 
конкретно по кожній пам’ятці, то площа заглиблених жител у Соколі більш однорідна ніж 
в Бакоті. Тут зовсім відсутні великі напівземлянки, а групи Б і В представлені однаковою 
кількістю споруд, в той час у Бакоті група В переважає (табл.). Дослідники і раніше вбачали 
певну закономірність у вибору площі [14:41].

Окремо стоять будівлі із Великої Слобідки. Автори розкопок вважають, що 
традиції спорудження цих будівель походять із території Польщі. Причому, житло 1, 
технікою будівництва, пов’язане з вельбарською культурою, а житло 2 - із  пшеворською 
[15:68-69].

Наземні житла також можна поділити на чотири групи. Групу А складають будівлі, 
площа яких перевищує 55 м2, Б -  30-35 м2, В -15-30 м2, Г -  до 15 м2.

Житла останніх трьох груп розповсюджені у всьому регіоні, групи А, так звані 
великі будинки -  тільки в північних районах. їх  появу пов’язують із носіями 
вельбарської культури. [26: 90-91] В. Д. Баран свого часу нарахував дев’ять великих 
будинків, вказавши, що на черняхівських пам’ятках вони зустрічаються у поодиноких 
випадках і побутують тільки на поселеннях, де переважають наземні житла [5: 59]. 
Останнім часом внаслідок систематичних польових досліджень було відкрито три 
великі будинки в Кобиллі і один -  в Очеретному. Вони разом із відомими раніше у 
Сухоставі Теребовлянського району [17:67] та Вікнинах Великих Збаразького [22:111- 
121] утворюють невеликий регіон, де домінуючим є саме такий тип будівель.
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Рис.1. Бакота. Розташування опалювальних пристрої у наземних черняхівських житлах.
1- вогнище; 2 - глинобитна піч.
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Рис. 2. Бакота. Розміщення вогнищ (1), глинобитних печей (2) і печей-кам’янок (3) 
у заглиблених житлах черняхівської культури.
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Крім того, закономірність простежується і в орієнтації жител за сторонами світу.
Так будинки з Бакоти у 19 випадках спрямовані кутами, а в 11 -  стінами [11:296, 

296]. У Теремцях також переважна більшість споруд орієнтована кутами, [3:251; 4:227] 
а у Соколі -  тільки дві з одинадцяти [9:6,29-31].

Щодо наземних, то житла групи А спрямовані довгими стінами по лінії схід-захід 
(Кобилля -  житла 1,3) та півшч-південь (Кобилля -  житло 4, Сухостав), інших груп - 
стінами або кутами.

Якщо розглядати за територією, то наземні житла, орієнтовані кутами, відомі 
тільки на пам’ятках, розташованих безпосередньо на березі Дністра. В цьому ж регіоні 
поширені і напівземлянки із печами-кам’янками та ліпна кераміка, яка знаходить своє 
продовження у ранньослов’янському посуді. А на північніших селищах, знаходяться, 
виявлено тільки будівлі, спрямовані стінами за сторонами горизонту.

Ми розглянули черняхівські будівлі Західного Поділля, взявши за основу 
класифікацію, якою користуються археологи. Тепер пропонуємо спробу проаналізувати 
ці ж самі житлові будівлі, але за принципами етнографів. Вони, у більшості випадків, 
досліджують житла, що функціонують тепер або побутували в недавньому минулому. 
Для класифікації беруть три признаки:

-  розміщення печі;
-  переднього (“чистого”, “святого”, “червоного” кута (покуття));
-  напрямку, в якому повернуто устя печі.
Точкою відліку служить вхід у житло [1: 125-126]. Багаторічні дослідження 

підтвердили, що внутрішнє планування інтер’єру -  одна з найстійкіших етнографічних 
ознак. В Україні, наприклад, майже повсюдно піч знаходилася у лівому або правому, 
від входу, куті і устям поверталася до поздовжньої фасадної стіни і тільки на Лемківщині 
- д о  вузької причілкової [13:217].

Таке планування інтер’єру зберігалося як ознака українського житла й у 
переселенців-українців де б вони не були. Отже, основними в житлі є покуття та піч, а 
головною лінією -  діагональ покуття-піч [18:241]. Цей принцип планування інтер’єру 
склався уже після прийняття християнства. А  до того на найпочеснішому місці була, 
мабуть, піч або вогнище. Навіть побутує думка, що до будівництва житла людей 
спонукала боротьба за збереження вогню [16:122-123]. І тому, на нашу думку, досить 
важливим є простежити розташування опалювальних споруд в житлах. Тим більше, 
що на пам’ятках ранньослов’янських культур вони розміщені досить таки однорідно. 
Це простежується уже з V ст. Так, у Зеленому Гаї на ранньослов’янському поселенні у 
семи випадках із восьми опалювальні споруди (одне вогнище і вісім печей-кам’янок) 
займали східний куток житла [2: 170-185]. В Усті І в північно-східному - було п’ять 
опалювальних споруд (1 вогнище і 4 печі), в центрі -  одне вогнище і ще одне -  у північно- 
західному. [19:107]Досить цікаві матеріали дав комплекс V ст. з Луки-Каветчинської. 
Тут усі печі-кам’янки знаходяться у східному кутку або поблизу нього і тільки дві 
глинобитні -  у північно-західній частині -  в підбої, а одне вогнище -  в центрі (рис. 5). 
Причому, вони були другими опалювальними спорудами. Поруч з ними функціонували 
печі-кам’янки, що займали саме східний кут [9:29-33]. Закономірності у розташуванні 
печей простежено і в інших регіонах [20:16,22]. А в Рашкові В. Д. Баран простежив, 
що при підході до печі зі сторони устя, пічка завжди залишається з правої сторони. 
Така орієнтація найбільш зручна для робіт, пов’язаних із приготуванням їжі [7:36-37].

Щодо розміщення опалювальних пристроїв у черняхівських пам’ятках то розгля
немо їх окремо по різних селищах регіону.

У Бакоті в наземних житлах виявлено три вогнища і шість глинобитних печей 
(для розгляду взято тільки будинки з одним опалювальним пристроєм). Розміщені вони
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наступним чином. Вогнища -  всі три у північно-західній частині будівлі; глинобитні 
печі: три -  також у північно-західному секторі, по одному -  у північному, північно- 
східному та південно-східному (рис. 1). У заглиблених будівлях ситуація дещо інша. 
Вогнища займають північно-західну (2), південно-західну (2), північну (1) та північно- 
східну (4); глинобитні печі -  північно-західну (1), південно-західну (2), північно-східну 
(2), південно-східну (2), східну (1) та центральну (1) частини жител. До того ж у 
заглиблених житлах знайдено ще й печі-кам’янки, з них п’ять -  у північно-східному 
секторі, дві -  у східному і одну -  у північному (рис. 2).

Отже, поряд зі строкатістю типів опалювальних пристроїв, все-таки простежується 
закономірність у їх розміщенні. Так в наземних житлах вони концентруються, в 
основному, у північно-західній частині будинку (в кутку, біля стіни тощо), а в 
заглиблених, хоч і зустрічаються майже в усіх секторах, знаходяться переважно в 
північно-східному.

У перехідному періоді ( середина V ст.) в Бакоті очевидна абсолютна перевага 
наземних жител (12 заглиблених і одне наземне). Разом з тим зникають глинобитні 
печі, а в розміщенні печей-кам’янок та вогнищ виявляється більше одноманітності, 
ніж в часи розвинутої черняхівської культури. Так вогнища знаходяться переважно у 
північно-східній(2) і в північній частинах (1), печі-кам’янки- у південно-східній (3), 
північно-східній (1) та північно-західній (2) (рис. 3).

Як бачимо, простежується порівняно стійка тенденція розміщення опалювальних 
пристроїв саме у східній частині заглиблених жител.

У Соколі вже черняхівські будинки опалювалися переважно печами-кам’янками, 
збудованими, в основному, у східних секторах (рис. 3).

Ми не можемо проаналізувати розташування опалювальних споруд у житлах з 
Теремців. Так як матеріали розкопок не опубліковані повністю. Але доступна нам 
інформація [6:14-16, рис. 4] вказує на подібну закономірність.

У північних та центральних районах Західного Поділля зафіксовано тільки вогнища 
і глинобитні печі. Знаходилися вони, в основному у центрі приміщень (рис. 6).

Таким чином розглянуті матеріали дають підстави стверджувати, що за типом 
жител на Західному Поділлі можна виділити два регіони. Перший -  це пам’ятки, 
розташовані безпосередньо на березі Дністра. Назвемо його умовно “бакотським”. 
Для нього характерне співіснування наземних та заглиблених жител.

До другого (“тернопільського”) відносимо селища, що знаходяться у північних та 
центральних районах Західного Поділля. Тут зафіксовано тільки наземні будинки 
переважно великих розмірів (група А).

Коли на “бакотських” поселеннях, крім того, виявлено усі типи опалювальних 
пристроїв -  вогнища, глинобитні печі, печі-кам’янки (останні лише в напівземлянках), 
то на “тернопільських” -  тільки вогнища і глинобитні печі.

Відмінність простежується і в розташуванні опалювальних споруд в житлах. Так 
в наземних житлах бакотського регіону вогнища і глинобитні печі концентрувалися, в 
основному, у північно-західному секторі приміщення (рис. 1), в заглиблених -  вогнища 
і глинобитні печі, за винятком південної і західної, у всіх частинах, хоч вогнища дещо 
тяжіють до південно-східного кута. Печі-кам’янки домінують у північно-східному і 
східному секторах (рис.2; 3).

Для північного - характерне розташування опалювальних пристроїв у центрі 
кімнати (рис. 6).

Крім житлобудування, ці райони мають особливості і в ліпній кераміці. Так коли 
ліпна кераміка з Бакоти [11: 62-63), Сокола [9:162-162], Теремців [6: 16-18]знаходить 
своє продовження у ранньослов’янських формах V-VI ст., то з Кобилля, Малашовець,
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Таблиця
Співвідношення груп напівземлянок Західного Поділля

(У колонках Бакота і Сокіл подано відсотки кожної групи від загального числа напівземлянок 
на пам’ятці, в колонці Західне Поділлі -  від загального числа регіону)

Західне Поділля Бакота Сокіл
Група Кількість % Кількість % Кількість %

А 4 10,5 4 12,9 - -

Б 12 31,6 9 29,03 3 42,8
В 14 36,8 11 35,48 3 42,8
Г 8 21,5 7 22,5 1 14,3
Разом 38 100 31 100 7 100

Очеретного [22; 24; 25; 29] є вельбарською.
У перехідному періоді в Бакоті зменшується строкатість в розташуванні 

опалювальних пристроїв і, крім того концентруються вони у східній або суміжній 
частинах (рис.4).

Отже, у бакотському регіоні, починаючи з черняхівських часів простежується як 
формування ранньослов’янського житла (напівземлянки з пічкою-кам’янкою), так і 
планування інтер’єру приміщення. Для останнього характерним є розміщення пічки у 
східному або одному із суміжних секторів будинку. Тому, при визначенні етнічної 
приналежності, поряд із ліпною керамікою, типом жител та опалювальних пристроїв, 
мабуть слід враховувати і розміщення останніх.
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У Д К  903.5(477.8)
Л . В. Вакуленко

КУРГАННИЙ МОГИЛЬНИК IV СТ. Н.Е. НА ПРИКАРПАТТІ

У другій половині 80-х років XX ст. були здійснені дослідження на трьох 
могильниках культури карпатських курганів поблизу с. Пилипи Коломийського 
району Івано-Франківської обл.

Могильник в урочищі Дуби розташований в лісі, на вершині узгір'я, за 1,5 км на 
північ від приміщення сільської ради с. Пилипи. Пам’ятка налічувала п’ять курганів, 
які займали площу 27х 12м (рис. 1). Невеликі куполоподібні, порослі лісом насипи мали 
висоту близько 0,7 м при діаметрі 10 м. На всіх курганах помітні заплипі заглиблення, 
що є слідами пізніших прокопів. У 1987 р. проведені розкопки двох курганів. Насипи 
були поділені бровками шириною 0,5 м, орієнтованими північ-південь та захід-схід. 
Розкопки велися по секторах, позначених літерами української абетки.

Курган № 1 знаходився на захід від лісовоїдороги (рис. 1,1). Він мав порослий деревами 
насип овальної в плані форми, сплощену вершину і пологі схили. Діаметри сучасної основи 
кургану -10,25 х 9,5 м. Висота насипу від сплощеної вершини -  0,75 м, найбільша висота, 
що збереглася на південній бровці -0,77 м (рис. 2). Сліди поховального вогнища у вигляді 
ділянки обгорілого фунту виявлені на глибині 0,7-0,75 м в центральній частині підкурганної 
площі. Пляма чорно-коричневого кольору мала майже круглу в плані форму діаметром З 
м і товщину обпалення грунту 3-5 см. Залишки поховального вогнища були зібрані на 
північно-західній д ілянці вогнища, решта його площі була розчищена (рис. З, /). Скупчення 
складалося з вугілля, фрагментів вторинно обпаленої кераміки та кальцинованих кісток. 
На підкурганній площі виявлено 18 ямок. 13 з них розташовані вздовж периметру кургану 
на відстані 3-3,5 м від центру, замикаючи площу 6 х 5 м. їх діаметри 0,25-0,3 м, глибина 
0,2-0,25 м [1]. Відстань між ними становила переважно 0,5-0,6 м. Проте, в чотирьох випадках 
спостерігається значно більша відстань між ямками. Так, на півночі, між ямками 7 та 5 
вона становить 2 м, симетрично цьому, на півдні, між ямками 18 та 1-1,5 м, на заході, між 
ямками 10 та 11-1,5 м, напроти, у східній частині, між ямками 4 та 3-4 м. Заповнення ямок 
складали вуглистий ґрунт, дрібні шматки обгорілої глини, вугілля. В ямі № 8, крім того, 
виявлено дві стінки гончарної посудини. Яма № 6 дещо виступала з цього ряду, вона 
знаходилася на відстані 3,75 м на північ від центру. ЇЇ діаметр 0,6 м, глибина 0,3м від підошви 
кургану. У заповненні ями виявлено фрагменти вторинно обпаленої гончарної кераміки. 
Після зняття бровок в центральній частині кургану було виявлено чотири ями. Яма № 16 
знаходилася в центрі. Вона мала круглу в плані форму, прямі стінки та плоске дно. Діаметр 
ями0,75 м, глибина 0,5 мвідрівня площадки вогнища. В ямі виявлена роздавлена гончарна 
посудина поганої збереженості. Ями №№ 14 і 15 знаходилися по лінії бровки схід-захід з 
двох боків від ями № 16, на відстані 1,7 м та 0,5 м. Вони мали круглу в плані форму, прямі 
стінки й плоске дно. їх д іаметри 0,55 м, при глибині 0,4-0,25 м. Заповнення складали темний 
ґрунт, деревне вугілля. Ще одна ямка діаметром 0,2 м,глибиною0,1 м виявлена на відстані 
0,15 м на захід від ями № 16.

На поверхні вогнища і в ямах були знайдені фрагменти виключно гончарної 
кераміки. Серед них вдалося вирізнити уламки верхніх частин столових посудин. Одна з 
них мала високі вінця, діаметром 18 см і виділену шийку (рис. 3,2), інша -  злегка відігнуті 
назовні потоншені вінця, діаметром 13 см (рис. 3,4). Знайдені також фрагменти широких 
горизонтальних вінець (рис. 3,3) і нижня частина посудини на кільцевому піддоні, діаметр 
дна 4,5 см (рис. 3 ,5). Серед залишків спалення, крім керамічних фрагментів, трапилися 
залізна пряжка (рис. З, б) та фрагмент бронзової пряжки (рис. З, 7).
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Курган № 2 знаходився на відстані 3,5 м на південь від кургану № 1 (рис. 1,2). Він 
мав порослий деревами насип овальної в плані форми діаметрами 8,9x9,9 м при висоті 
0,65 м, пласку вершину і пологі схили (рис. 4). На глибині 0,55-0,6 м від вершини насипу 
були виявлені сліди вогнища у вигляді ділянки обгорілого ґрунту, фрагментів вторинно

Рис. 1. Загальний план могильника культури карпатських курганів в урочищі Дуби, 
поблизу с. Пилипи Івано-Франківсько? обл.
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обпаленої кераміки, вугілля, 
кальцинованих кісток (рис. 5,1). 
Залишки вог-нища були зосе
реджені поблизу центру підкур- 
ганної площі на північних секто
рах на площі 5x2 м. Товщина 
обпалення ґрунту сягала 3-5 см. 
В південній частині підкурган- 
ної площі помітні лише слабкі 
сліди дії вогню, переважно у 
вигляді легкого потемніння 
ґрунту та окремих скупчень 
дерев-ного вугілля. На північно- 
захід-ному секторі, на ділянці 
вздовж північної бровки, були 

Рис. 2. Курган № 1 в процесі розкопок (фото). виявлені фрагменти кальцино
ваних кісток людського черепа, 

далі, на північ, фрагменти трубчастих кісток кінцівок [2]. З певною пересторогою можна 
припускати, що підготовлене до спалення тіло небіжчика було покладене головою на 
південь. На підкурганній площі виявлено 13 ямок. Шість із них були розташовані 
навколо вогнища, по його краю. Вони мали круглу в плані форму при діаметрах 0,25-

Рис. 3. Курган № 1.1 - План кургану. Умовні позначення: 1 - яма, 2 - ділянка поховального 
вогнища, 3 - темно-жовта насипна глина, 4 - світло-жовта насипна глина, 5 - деревне вугілля, 

6 - фрагменти кераміки, 7 - кальциновані кісточки; 2-5 - фрагменти кераміки; 6 - залізна
пряжка, 7 - бронзова пряжка.
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0,4 м та глибині 0,25-0,2 м. 
У центрі кургану виявлена' яма 
(№ 13) круглої в. плані., форми, 
діаметром 0,75 м, глибиноЮ0,4 м. 
Ї ї запов-кення складав сірий 
грунт із част-ками деревного 
вугілля. У верхній частині запов
нення виявлено декілька фраг
ментів кераміки. Решта ямок, за 
винятком ями № 9, була зосеред
жена в північній части-ні площі 
вогнища. їх розміри і заповнення 
не відрізняються від параметрів 
ямок, розміщених навколо вогни
ща, проте, в їх розташуванні не 
вдалося виявити будь-яку зако- 

Рис. 4. Курган № 2 в процесі розкопок (фото). номірність. Яма № 9 мала оваль
ну в плані форму, діамет-ром 0,7 

х 0,4 м. Всередині неї були два додаткових заглиблення. Запов-нення ям складав темний 
вуглистий грунт із частками обгорілої глини та вугіллям. Крім того в ямі № 1 виявлено 
роздавлену гончарну кухонну посудину (рис. 5,2), у ямі № 6 -  два бронзові цвяхи (рис. 
5 ,10,11). Серед керамічних фрагментів, які належали виключно гончарному посуду і 
мали ознаки повторного обпалу, вдалося вирізнити уламки верхньої частини трьох 
сіролощених біконічних мисок закритої форми. Дві з них мали виділені плечика, 
відігнуті назовні вінця і оформлене чітким уступом найбільше розширення тулуба. їх 
діаметри 16 см і 14,4 см (рис. 5 ,6, 8). Третя миска мала високі похилі плічка, відігнуті 
назовні вінця, діаметром 23 см, і заокруглений профіль бочка (рис. 5 ,4). Верхня частина 
посудини з горизонтальними вінцями діаметром 27 см (рис. 5, S) ймовірно є уламком 
вази біконічної форми. Столовим посудинам належать ще два фрагменти вінець (рис. 
5, 5, 7). Кухонний посуд представлений уламками горщиків із сильними домішками 
піску в тісті (рис. 5 ,2,9). Вони мали добре виділену шийку і відхилені назовні гранчасті 
вінця. Серед залишків трупоспалення на вогнищі знайдено уламок кістяного гребеня 
(рис. 5 ,12).

Отже, в обох курганах могильника Пилипи-Дуби простежений обряд трупоспа
лення на місці поховання, свідченням чого є наявність під курганними насипами 
виразних залишків поховальних вогнищ. Самі поховання відносяться до типу поховань 
на горизонті, коли залишки трупоспалення залишали на поверхні вогнища, часто 
збираючи їх на його краю. Подібний спосіб захоронения поширений на могильниках 
культури карпатських курганів [7, с. 67-71; 3, с. 35-39]. В обох випадках на підкурганній 
площі простежені сліди дерев’яних конструкцій. Так, ямки, розташовані вздовж 
периметрів курганів, навколо вогнища, є слідами дерев’яних огорож, що складалися з 
вертикальних колод, вкопаних навколо місця трупоспалення ще до початку самої 
процедури Очевидно, вони спалювалися одночасно з ним. Подібні дерев’яні конструкції 
відомі також в похованнях інших могильників культури карпатських курганів. Вони 
зафіксовані у трьох випадках на іншому могильнику, дослідженому поблизу с. Пилипи, 
в урочищі Гнилець, в курганах двох могильників поблизу с. Трач, в кургані № 30 на 
могильнику в Бранештах [4, с. 89-92, рис. 2 ,1,3,4\. В обох курганах могильника Пилипи- 
Дуби наявні стовпові ями в центрі підкурганної площі. Від решти ям вони відрізняються
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більшими розмірами. Центральні ями простежені також при розкопках курганів на 
інших пам’ятках. Вони виявлені в кургані № 10, в Пилипах-Гнильці, №№ 2,4 в Пилипах- 
Корнецькому, № 10 в Трачі-Вівалян, № 1 в Цуцулині (Ганнівці) та ін. [4, с. 95, табл. 1]. 
Звертає увагу розташування ям №№ 14, 15, 16 (одна в центрі та дві симетрично по 
боках) в центральній частині кургану №1. Можливо, вони є залишками іншої дерев’яної 
стовпової конструкції, функціональне призначення якої важко визначити. Подібне 
розміщення ям в центральній частині, простежене в кургані №1 на могильнику у Трачі- 
Микитинському [5]. Проте там центральна яма містила поховання, тоді як в нашому 
випадку лише роздавлену посудину.

На площі могильника в урочищі Дуби доцент географічного факультету 
Київського національного університету Д.А. Тютюнник провів грунтознавчі 
дослідження. Для грунтознавчих спостережень зроблено два розрізи. На кургані № 1, 
у секторі А, перпендикулярно північній бровці, був закладений розріз розмірами 1 х0,7м. 
Його глибина від поверхні кургану 1,7 м, від поверхні кострища -1  м. У розрізі відкриті 
два профілі. Верхній профіль -  це бурий, лісовий, світлий, опідзолений грунт, що 
сформувалася на насипному ґрунті кургану. Нижній -  похований буро-підзолистий 
поверхово-глеюватий. Профілі складалися з наступних горизонтів. І. Насипний ґрунт:
1. НО -  0-2 см; 2. НРЕ -  2-14 см; 3. РЕН -14-25 см; 4. Peh -  25-69 см. Похований профіль 
під лінією вогнища (1см): 5.Е (hgl) -  70-88 см; 6. IEgl -  88-97 см; 7. Ihglm -  97-110 см; 8. 
Plglm -  110-170 см. Контрольний розріз був закладений у 5 м на південний схід від 
кургану №2 і в 4,5 м на північ від кургану №3. Розміри розрізу 1,5x0,8, глибина 1,5 м. 
У розрізі відкритий профіль буро-підзолистого, поверхово-глеюватого ґрунту, який 
складався із наступних горизонтів: 1. НО -  0-7 см; 2. НЕ -  7-13 (20) см; 3. Eh(gl) -  13 
(20)-38 см; 4. IE(hgl) -  38-50 см; 5. IMhgl -  50-63 см ;; 6. IM(h) -  63-77 см; Plglm -  77- 
150 см. Порівняння похованого профілю з фоновим ґрунтом показує, що поховальний 
обряд передбачав підготовку майданчика для вогнища. Обрану для цього ділянку не 
тільки розчищали, але й знімали шар ґрунту загальною товщиною близько 20 см, 
включаючи підстилку і сухе листя, тобто близько 14 см мінерального ґрунту, в тому 
числі весь гумусово-елювіальний горизонт і частину елювіального горизонту.

Керамічні та речові знахідки, виявлені в обох курганах, мають аналогії в матеріалах 
інших могильників культури карпатських курганів. Характерними для керамічного 
комплексу культури є гончарні кухонні горщики із відчутними домішками піску в тісті 
[7, с. 89; 3, с. 28]. Миски закритої біконічної форми є найбільш масовою формою 
столового посуду. Вони неодмінно присутні в прикарпатських похованнях, здебільшого 
у фрагментах або у функції приставок [7, с. 93; 3, с. 26]. Поширеною формою столового 
посуду в керамічному комплексі культури карпатських курганів є вази. Це виготовлені 
з відмученої глини глибокі біконічні посудини. Як правило вони мають розхилені, 
відігнуті або широкі горизонтальні вінця та кільцевий піддон [7, с. 88]. Фрагменти 
кістяних гребенів, подібні знахідці у кургані №2, знайдені також в похованнях 
могильників в Перерослі (кургани №№ 1,17), Пилипах-Гнильці (кургани №№ 7,13). 
Це однобічні тричастинні гребені, які в пізньоримський час були у широкому вжитку в 
середовищі різноетнічного населення Європи. Два бронзові чотиригранні цвяхи із 
пласкою голівкою прямокутної форми, знайдені в кургані № 2, мали довжину 3,4 см. 
(рис, 5, 10,11). Залізні цвяхи аналогічної форми були знайдені в курганах Трача- 
Микитинського та Глибокої. Подібні вироби, що служили для скріплення частин 
дерев’яних предметів, є поширеними знахідками на пам’ятках різних культур.

Отже, обряд поховання та набір кераміки, виявлені в обох курганах, дозволяють 
без застережень визначити їх приналежність до культури карпатських курганів.
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Рис. 5. Курган №  2 .1  - Плай кургану. Умовні позначення: 1 - яма, 2 - ділянка поховального 
вогнища, 3 - темно-жовта насипна глина, 4 - світло-жовта насипна глина, 5 - деревне вугілля,

6 - фрагменти кераміки, 7 - кальциновані кісточки; 2-9 - фрагменти кераміки;
10,11 - бронзові цвяхи; 12 - уламок кістяного гребеня.

Загалом при розкопках прикарпатських могильників трапляється мало предметів, 
що можуть слугувати хронологічними реперами. Такий стан речей значною мірою 
пов’язаний із специфікою поховального обряду. Не є винятком і матеріали досліджених 
курганів. Датуючі речі виявлені тільки в кургані № 1. Знайдена залізна пряжка мала 
рамку витягнутої овальної форми, круглу у перетині, і масивний язичок із загнутим 
краєм. Її розміри 2,8x1,9, діаметр перетину рамки 50 мм (рис. З, 6). Подібні залізні 
пряжки є частими знахідками у комплексах кінця IV - початку V ст., а також у пізніших, 
хронологія яких визначається першою половиною V ст. Вони поширювалися як у 
подунайських областях, так і далі, на теренах Європи, куди досягав вплив
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провінційноримської культури. Подібні пряжки відомі в пізніх комплексах 
черняхівської культури, які, за періодизацією Є. Гороховського, відносяться до V фази 
її існування (375/380-420/430 рр.) [6, с. 55]. Аналогічна залізна пряжка разом із кістяним 
гребенем трикутної форми була у похованні першої половини V ст. у Хрліці поблизу 
Брно [8, obr. 77,2]. Вважається, що такі малі пряжки служили як застібки до взуття, 
оскільки їх часто знаходять у похованнях на кістках нижніх кінцівок небіжчиків [8, 
S. 117]. Очевидно, одночасною із залізною є бронзова пряжка овальної форми, знайдена 
разом із нею в кургані № 1. Вона мала потовщену передню частину круглої у перетині 
рамки, що є ознакою пізніх поробок, і розміри 3,2x2,2. Язичок не зберігся (рис. 5,7). 
Отже, поховання у кургані №1 слід віднести до періодів D1-D2, тобто до часового 
відрізку, який, за періодизацією Я. Тейлора, починається після 375 р. і закінчується 
близько середини V ст. [9, S. 11]. Очевидно, до цього періоду відноситься і поховання у 
кургані № 2. Такий висновок щодо датування відкритих поховань знаходить 
підтвердження у характері знайденого керамічного матеріалу. Так, слід звернути увагу 
на той факт, що в курганах знайдений виключно посуд, виготовлений на гончарному 
крузі. Це є ознакою керамічних комплексів, що датуються часом не раніше IV ст. н. е.
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УДК 903.5
Н . С. Абашина

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
КУЛЬТУР ПОЛІВ ПОХОВАНЬ

Наукова література, в якій висвітлюються питання давньої історії слов’ян, видана 
в останні два десятиліття, свідчить, що дослідницька ініціатива перейшла до археологів. 
Ця ситуація, як і складність вивчення проблеми в цілому, зумовлена станом джерельної 
бази. Інформативність писемних джерел майже вичерпана. Натомість зростаюча з 
кожним роком величезна кількість археологічних матеріалів створила сприятливі 
можливості для широких історичних реконструкцій.

Дослідження проблеми слов’янського етногенезу, що базується на використанні 
переважно археологічних джерел і пов’язане з пошуками витоків слов’янських культур 
серед старожитностей рубежу -  першої половини 1 тис. н. е., почалося на межі 19- 
20 ст., коли В. В. Хвойка відкрив і описав два нових типи археологічних пам’яток, 
основні ознаки яких (глиняний посуд і похоронна обрядовість) відрізняли їх від відомих 
на той час місцевих старожитностей.

У 1901 р. в “Записках Русского археологического общества” була надрукована 
стаття “Поля погребений в Среднем Приднепровье (раскопки В. В. Хвойка в 1899— 
1900 годах)” . Робота містила узагальнену інформацію про розкопки і досить 
аргументовані висновки, насамперед, це стосується археологічної періодизації 
старожитностей Придніпров’я.

Періодизація В. В. Хвойки базувалася на обряді трупоспалення, зафіксованому в 
цьому регіоні безперервно від кінця неоліту до прийняття християнства. Дослідник 
виділив сім періодів, кожному з яких відповідав певний тип пам’яток. Особливу 
конкретність має ця періодизація для 1 тис. н.е., тобто часу, найбільш важливого з 
погляду висвітлення проблеми походження слов’ян. П’ятий період пов’язується з полями 
поховань зарубинецького типу, наступний, шостий, -  із полями поховань 
черняхівського типу 2-5 ст. і, нарешті, останній -  з полями поховань, що містять 
слов’янські речі дохристиянської доби [35].

Ця періодизація безсумнівно була розроблена під впливом ідей еволюціонізму, 
що був визначним чинником у розвитку всіх наук у 19 ст.

Навіть термін “археологічна культура” завдячує своєю появою саме еволюціонізму. 
Його вперше застосував Г. Мортільє стосовно видалених ним груп кам’яних виробів, 
подібних за зовнішніми ознаками та технологією виготовлення. Г. Мортільє як 
еволюціоніст вважав, що розвиток людського суспільства обумовлений розвитком 
технології виготовлення знарядь праці. Розробки вченого були спрямовані на створення 
класифікаційної схеми технології обробітку кам’яних знарядь та періодизації на цій 
підставі комплексів кам’яної доби. Г. Мортільє вважав, що ця періодизація відображує 
процес прогресивного розвитку культури людства, а  виділені ним групи виробів 
пов’язував з хронологічними етапами загального розвитку культури людства [3,88-107].

Створення типологічних еволюційних рядів різних виробів стало одним з 
напрямків археологічних досліджень, а одним із головних завдань -  побудова 
хронологічних класифікацій археологічних матеріалів окремих областей. Періодизація 
старожитностей Придніпров’я В. В. Хвойки є яскравим прикладом такої роботи.

Саме з цієї статті В. В. Хвойки терміни “поля поховальних урн”, як і “поля 
поховань” набувають конкретного значення і пов’язуються у вітчизняній археологічній 
літературі з певною досить чітко окресленою трупою пам’яток, що вперше були виявлені
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у вигляді могильників без наземних ознак. Згодом цей термін трансформувався в 
зарубинецьку і черняхівську культури.

Окремий розділ “Эпоха полей погребальных урн и великого переселения народов” 
міститься в останній монографії В. В. Хвойки “Древние обитатели Среднего 
Приднепровья и их культура в доисторические времена” (1913). У книзі подається 
історико-типологічний огляд старожитностей регіону від кам ’яного віку до 
великокняжої доби, що є підсумком багаторічних археологічних досліджень автора.

В. В. Хвойка вважав, що якщо не брати до уваги привізні та запозичені вироби і 
розглядати виключно речі місцевого характеру, то можна побачити, з одного боку, 
сталість способів домобудівництва, осілий спосіб життя і пов’язані з ним заняття, які 
наклали відбиток на основні риси культури, обряд трупоспалення, що простежується 
від 8-12 ст. у глибину віків, з іншого, -  безперервні та послідовні зміни місцевої культури, 
що зберігають між окремими етапами безпосередній зв’язок. Природно, що народом, 
який пережив усі ці стадії культурного розвитку, міг бути тільки народ, який не залишав 
своєї батьківщини протягом всього цього часу, а саме стародавні слов’яни [35, 180— 
190; 36]. Таким чином, в основу етнічної ідентифікації культури полів поховань 
В. В. Хвойкою був покладений принцип автохтонізму.

Ототожнюючи культуру та етнос, В. В. Хвойка віддавав данину своєму часу, коли 
основні культурні групи ототожнювалися з окремими племенами і народностями, тобто 
етнічними утвореннями [15, 119-134]. Напевно, його концепція сформувалась під 
впливом Л. Нідерле, який обстоював єдність і генетичну безперервність європейської 
слов’янської культури з властивим для неї обрядом трупоспалення від кінця бронзової 
доби до римської епохи і навіть пізніше.

Хоча в літературі, насамперед німецькій, панувала думка про приналежність полів 
поховальних урн стародавнім германцям, Л. Нідерле 1893 р. (російський переклад 
1898 р.) у монографії “Человечество в доисторические времена: доисторическая 
археология Европы и в частности славянских земель” виступив з розгорнутою 
аргументацію слов’янської атрибуції пам’яток цього типу. Одним з основних аргументів 
було поширення цього типу пам’яток на землях, що в ранньому середньовіччі були 
заселені слов’янами, а саме: у Польщі, Східній Німеччині, Угорщині, Чехії та Моравії. 
Місцевістю, звідки поширився цей обряд, Л. Нідерле вважав прикарпатський регіон, а 
саме польську рівнину на північ від Карпат, де знаходяться найбільш давні типи могил 
із трупоспаленням. Зазначаючи, що схожість поховальних пам’яток не є свідченням 
тотожності населення, вчений все ж робив висновок про те, що в землях, де цей тип 
поховання переважає, його, найвірогідніше, слід вважати слов’янським [17, 316-322, 
416-419].

Стосовно етнічної ідентифікації черняхівських старожитностей Л . Нідерле спирався 
на писемні джерела. Оскільки зміни матеріальної культури в Придніпров’ї сталися у 2 
ст., а поява готів у Східній Європі, згідно з писемними джерелами, належить до часу не 
раніше 200 р. н. е., Л. Нідерле заперечував готську атрибуцію черняхівської культури. 
Зазначаючи, що східних слов’ян до кінця римської доби археологічно складно виділити, 
через недостатність і фрагментарність археологічних матеріалів, їх перебування в 
Придніпров’ї в першій половині 1 тис. н.е. вчений вважав безперечним і тому був 
упевнений, що серед пам’яток зарубинецької і черняхівської культур повинні бути 
слов’янські [42,231-240,531-536].

Ще одна еволюційна схема старожитностей Придніпров’я (“Руської землі”), що 
також базувалася на поховальному обряді, належить Д. Я. Самоквасову. У цій схемі 
поховання, що містили побутові речі римського мистецтва імператорської доби, 
відповідали періоду між сарматськими похованнями і давньоруськими. Але базувалася
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схема не на принципі автохтонізму. Для підтвердження слов’янської належності 
пам’яток Д. Я. Самоквасов спирався на писемні джерела, а зміни в матеріальній культурі 
дослідник пов’язував зі зміною населення, переселенням. Він вважав, що поля поховань 
перших століть н. е. залишені слов’янами (“дако-гетами”), витісненими в часи 
панування римлян від Траяна до Септімія Севера з “дунайської слов’янської 
прабатьківщини”, про яку говорить “Повість минулих літ”, у Середнє Придніпров’я, 
де в той час існувала “держава росів” -  відомості про неї містяться в “Європейській 
Сарматії” Птолемея [25; 26,165-174].

В. О. Городцов, також базуючись на засадах еволюціонізму, відносив Черняхів- 
ський могильник до заключної фази розвитку європейських полів поховальних урн, 
висхідною точкою яких були поля поховань епохи бронзи. Для етнічної атрибуції цих 
старожитностей він залучав лінгвістичні розробки і також обстоював тезу про 
переселення. В. О. Городцов вважав, що народ, який залишив ці могильники, 
просунувся у Придніпров’я з Прикарпаття і належав до слов’яно-германської мовної 
сім’ї. Заперечуючи автохтонний розвиток населення, вчений підкреслював, що різниця 
між полями поховань черняхівського типу і пізнішими слов’янськими пам’ятками 
виглядає значною і, якщо вважати їх найдавнішими пам’ятками слов’ян, то необхідно 
зазначити, що наступності пізніших слов’янських пам’яток з полями поховальних урн 
ще не встановлено [10,403-406; 11,52-76].

О. А. Спіцин, чиї роботи також відносяться до еволюційного напрямку в російській 
археології, виділив декілька стадій розвитку полів поховальних урн. Одну з них він 
пов’язував з латенськими пам’ятками. Оскільки вони не мали коренів у південноруських 
старожитностях, учений вважав, що залишені ці пам’ятки носіями культури Середньої 
Європи, скоріш за все, бастарнами. Базуючись на типологічній схожості окремих 
категорій речей (ліпного посуду і деяких типів прикрас), О. А. Спіцин зробив висновок 
про зв’язок зарубинецької культури із скіфськими старожитностями, в той час, як 
фібули, явно латенських форм, зближують її із західною культурою [28,85-86]. Учений 
був прибічником теорії культурних впливів, вважаючи їх одним із чинників формування 
нових культур, а отже, поля поховальних урн зарубинецького типу розглядав саме як 
свідчення синтезу місцевої скіфської культури і західної.

Також синтез місцевої культури придніпровського населення і західної, на думку 
О. А. Спіцина, демонструють і поля поховань черняхівського типу. У 2-3 ст. 
черняхівська культура посіла в Придніпров’ї  значне місце і почала впливати на 
сарматські племена, що відрізали її на деякий час від античних центрів Причорномор’я. 
О. А. Спіцин, виходячи з розмірів її‘ території вважав, що вона належить не готам, які 
до того ж основні інтереси свої мали не тут, а на Чорному морі та західних річках, що 
до нього впадають. Найвірогідніше припустити, що це були слов’яни [29,53-72]. Таким 
чином, в основу етнічної ідентифікації культур А. О. Спіцин поклав принцип 
типологічної схожості окремих категорій речей та збігу території, що була заселена 
слов’янами в ранньому середньовіччі, та ареалу поширення черняхівських пам’яток.

Цей же принцип збігу території культури полів поховань -  від берегів Балтійського 
моря через Волинь до Київщини, але з відомостями писемних джерел про просування 
готів, дозволив В. Ю. Данилевичу зробити висновок про належність цих пам’яток 
готам. Він вважав, що старожитності полів поховань відображають ранній етап готської 
культури, а наступний пов’язаний із могильниками Криму. Відмінності в матеріальній 
культурі вчений пояснював відсутністю в могилах кримських готів ранніх речей 
(арбалетних фібул, римських монет). На думку В. Ю. Данилевича, згодом саме германці 
принесли на захід яскраві поліхромні прикраси, а також фібули та пряжки звіриного 
стилю, характерні для азіатського мистецтва [12,149-152; 13,104-107].
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У Західній Європі пам’ятки, розкопані В. В. Хвойкою, стали відомі 1906 р. завдяки 
роботі П. Рейнеке, присвяченій огляду російської археологічної літератури. Вчений 
зазначав, що Черняхів і Ромашки займають особливе місце серед старожитносгей Східної 
Європи. Вони відрізняються як від скіфських некрополів чорноморського узбережжя, 
так і від курганних сарматських поховань Волги, Дону та Північного Кавказу. Аналогії 
вчений бачив тільки серед могильників “імператорського часу” Східної Німеччини і ряду 
областей Центральної Європи. Пов’язуючи загалом культуру полів поховань перших 
віків н.е. з германцями, П. Рейнеке розповсюдив це визначення і на відкриті В. В. Хвойкою 
могильники. А тому він вважав, що тут мали місце поховання, залишені групами 
прийшлих германців, швидше всього готів, у південноросійських землях. Таким чином, 
типологічна схожість пам’яток розглядалася як свідчення етнічної єдності, і пам’ятки 
черняхівського типу ототожнювалися з готською культурою [43,43-49].

Незабаром могильники такого типу були відкриті на Нижньому Дніпрі 
(Н іколаєвка-К озацьке) і в Румунії (Трансильванія, Синтана де Муреш), що 
продемонструвало значний ареал поширення черняхівських старожитностей. 
Специфічний гончарний посуд з цих пам’яток відрізнявся від кераміки германців 
Центральної Європи. Вчені повинні були враховувати ці факти. І все ж публікації 
Б. Бреннера, Б. Блюме і М. Бберта насамперед базувалися на концепції перенесення 
германської культури на південь Східної Європи.

М. Еберт, дослідник некрополя Ніколаєвка-Козацьке, працював у Росії і добре 
знав місцеві старожитності. Інтерпретуючи цей могильник, а також пам’ятки інших 
регіонів, вчений запропонував гіпотезу про “нашарування” прийшлих готів на більш 
давнє місцеве різноетнічне населення, насамперед, сарматське, що панувало доти на 
півдні Росії. Готський прошарок він вважав пануючим, це і визначило новий вигляд 
місцевої культури [40,80-100].

Б. Бреннер також прийшов до висновку про синкретизм черняхівської культури. 
Він висунув гіпотезу про існування “південно-русько-дунайської культури”, яка була 
створена шляхом “схрещування” античних (грецьких) і германських культурних 
елементів, що були принесені готами у 3 ст. [39,262-266].

Б. Блюме, що досліджував старожитності Нижньої Вісли римського часу, пов’язав 
Черняхів і Ромашки з німецьким племенем гепідів. Основним аргументом вчений 
вважав схожість фібул 4 ст., знайдених в Середньому Придніпров’ї  та в Нижньому 
Повіслянні. А оскільки на той час, згідно з письмовими джерелами, готів в Повіслянні 
вже не було, черняхівська культура була ідентифікована з гепідами. Відмінність 
черняхівської кераміки, як від “готської” ранньоримської, так і від “гепідської” 
пізньоримської кераміки Повісляння, Б. Блюме пояснював сильним класичним, тобто 
античним, впливом на кераміку Придніпров’я [38].

Пануючою в німецькій науці стала концепція “готсько-понтійських впливів”, 
сформульована в роботах Г. Косінни. Виходячи з положення про те, що всі “праіндо- 
європейці” (“праіндогерманці” або “арійці”) склалися на півночі Німеччини, в Ютландії' 
та Південній Скандинавії, головним чином на основі північної (нордичної) раси, вчений 
доводив, що розселяючись звідси по Європі й Азії, аж до Індії, “праівдоєвропейці” 
змішувалися з тубільним “неарійським” населенням і, таким чином, ніби поклали 
початок різноманітним індоєвропейським народам, у тому числі і слов’янам. Так, готи, 
прийшовши в Причорномор’я, сприйняли місцеву культуру, засвоїли досягнення 
римської цивілізації, і потім “черняхівці-готи” зіграли цивілізаторську роль стосовно 
до сусідніх народів, аж до Скандинавії і Подунав’я [41].

Базуючись на концепції Г. Косінни про сприйняття готами місцевої культури 
Причорномор’я, польський вчений В. Антонєвич найбільш чітко в довоєнній літературі
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сформулював ідею гетерогенності черняхівської культури. Він вважав, що нова 
“готська” культура складається з скіфських, сарматських, фракійських, елліністичних, 
провінційно-римських і німецьких компонентів [37,19-40].

Таким чином, археологічні факти дали можливість різних тлумачень етнічного 
визначення носіїв культури полів поховань, аж до взаємовиключних. Хоча 
методологічним підґрунтям більшості концепцій є теорія еволюціонізму, кожен із 
дослідників змушений був додатково обґрунтовувати етнічну ідентифікацію 
археологічних культур. Визначаючи слов’янську належність полів поховань, 
В. В. Хвойка спирався на принцип автохтонізму; Д. Я. Самоквасов і В. О. Городцов 
обстоювали ідею переселення, спираючись на писемні джерела та лінгвістичні розробки;
О. А. Спіцин і Л. Нідерле вирішальним фактором вважали збіг території, що була 
заселена слов’янами в ранньому середньовіччі, та ареал поширення черняхівських 
пам’яток.

Принцип переселення германських племен -  готів (В. Ю. Данилевич, П. Рейнеке, 
Г. Косінна) чи гепідів (Б. Блюме) або створення внаслідок цього переселення 
багатоетнічних культур (М. Еберт, В. Антонєвич) був покладений в основу концепції 
про германську належність полів поховань.

Потрібно зазначити, що наприкінці 30-х років дискусія про етнічну належність 
полів поховань вийшла за рамки наукової і стала чинником ідеологічної та політичної 
боротьби. Ряд положень “готської теорії” -  про “чистогерманську” культуру, 
цивілізаторську місію готів та інші були використані фашистськими ідеологами для 
“історичного обґрунтування” територіальних домагань і проповіді расизму.

Реакція на це найбільш яскраво виявилася в роботах радянських вчених -  
прихильників слов’янства черняхівської культури. Всі вони базувалися на принципі 
автохтонізму. Етнічна ідентифікація зарубинецької і черняхівської культур виключно 
зі слов’янами доводилася в роботах О. Д. Удальцова, Б. О. Рибакова, П. М. Третьякова, 
М. І. Артамонова, М. О. Тиха-нової [1; 23; ЗО; 32; 33; 34]. Одним з основних аргументів 
був збіг території, що була заселена слов’янами в ранньому середньовіччі, як це відбито 
в писемних джерелах, та ареал поширення зарубинецьких і черняхівських пам’яток. 
Таким чином, мав місце перенос етнічних визначень з тих груп населення, які були 
відображені в писемних джерелах, на ті, які не були відображені.

П. М. Третьяков бачив наступників черняхівської культури в роменських полях 
поховань, які він датував 6-7 ст. [31, 39]. Б. О. Рибаков ототожнював черняхівську 
культуру з венетами, про яких повідомляли писемні джерела. Вчений вважав, що саме 
під цим ім’ям давнім авторам були відомі слов’янські племена [24].

Підхід цих вчених був прагматичним: вони пов’язували актуальність археологічних 
досліджень з можливістю залучати їх результати до обслуговування завдань поточної 
політики (виховання патріотизму, спростування територіальних домагань будь-яких 
агресорів на підставі “історичного права” тощо).

Цей напрямок Л. С. Клейн назвав “археологічною історією”. Створюючи 
археологічну версію історії, прихильники цього напрямку вважали, що речові джерела 
неодмінно несуть певну історичну інформацію, яку можна отримати, керуючись здоро
вим глуздом та загальним теоретичним апаратом історичної науки. Реконструкція істо
ричного процесу базується в основному на писемних джерелах та частково на етнографії. 
Археологічні факти відігравали роль ілюстрацій історичних висновків [14,31-43].

Принцип автохтонізму у вивченні етногенезу слов’ян залишався панівним у 
радянській археології 30-40-х років, не лише через ідеологію, а й через поширення 
“теорії стадіальності” М. Я. М арра. Ця теорія була перенесена в археологію з 
лінгвістики разом з проблематикою етнічної історії.
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“Теорія стадіальності” повніше відповідала марксистському матеріалістичному 
розумінню історії і, зокрема, вченню про суспільно-економічні формації. У відповідності 
з нею, розвиток суспільства -  це перехід від одного етапу до іншого. Кожний такий 
перехід пояснювався як діалектичний стрибок, обумовлений соціально-економічним 
розвитком, що звільняло від пошуків явищ, які б дозволили переконливо аргументувати 
ці переходи. Археологи перенесли цю ідею на відтворення етногенетичного процесу. У 
вивченні історії стародавніх суспільств дискретні групи пам’ятників -  археологічні 
культури розглядалися як стадії соціально-економічного розвитку. Згідно з “теорією 
стадіальності”, етногенетичний процес на конкретних територіях розглядався як 
автохтонний, всі інші шляхи розвитку практично заперечувалися [9,182-184].

Теорія про стадіальні трансформації етносу досить просто пояснювала можливість 
перетворення скіфів, готів та інших народів на ранньосередньовічних слов’ян і 
позбавляла від необхідності шукати пояснення відмінності хронологічно послідовних 
культур. ЇЇ критика на початку 50-х рр. та виділення старожитностей 3-ї чверті 1 тис. 
н. е., що значно відрізнялися від черняхівських, спричинили дискусію про зміну 
археологічних культур в 1 тис. н.е. та їх етнічну ідентифікацію, як частину загальної 
проблеми походження слов’ян. Фактично, у слов’янській археології центральними стали 
проблема формування черняхівської культури і проблема переходу від черняхівського 
до післячерняхівского часу.

Своє розв’язання цих проблем запропонували відомі українські вчені 
В. П. Петров і М. Ю. Брайчевський. Ці концепції відрізняються від попередніх і 
наступних ґрунтовною розробкою теоретичних проблем етногенезу. Вчені розглядали 
етнічний процес як частину історичного і пов’язували формування і розпад 
археологічних культур із загальноісторичним контекстом, а не лише з дією внутрішніх 
чинників. Предметом їх дослідження є конкретний слов’янський етнос -  “народ” (етно- 
соціальний організм), що відомий з писемних джерел, і для якого відшукується 
археологічний відповідник. Метою дослідження є відтворення стародавньої історії 
українського народу. О б’єднує ці концепції також  слов’янська атрибуція 
черняхівської культури [6; 22].

На перший погляд, ці роботи відповідають напрямку “археологічна історія”, але 
принципова різниця полягає у методологічному підході та джерелознавчих питаннях. 
Н. М. Кравченко влучно запропонувала називати цей напрямок “історичною 
археологією” [16,180].

Еволюціоністській ідеї історичної безперервності, а також марксистській ідеї' поступаль
ного прогресивного розвитку суспільства В. П. Петров протиставив ідею перервності, зміни 
епох, що і знаходить своє відображення в зміні археологічних культур. Розуміння епохи як 
градації часу, часового відрізка історії, що є самодостатнім і відділеним від попередніх і 
подальших, зближує історіософські погляди В. П. Петрова і філософів-екзисгенціалістів 
[22,10-26].

В. П. Петров підкреслював, що основна помилка всіх концепцій в питанні про етнічну 
ідентифікацію черняхівської культури полягала в тому, що етнос розглядався як незмінно 
стабільний, а етногенетичний процес -  як процес поступального розвитку. Тим часом, 
етнічні утворення 2-5 сг. і наступного часу не можуть бути тотожні. У черняхівський час 
виникли особливо сприятливі умови для етнічної консолідації суспільства. Продукція 
окремих галузей місцевого ремесла набула товарного характеру. Активізувалися економічні 
зв’язки. Встановлюється територіальна єдність культури. Зникає племінна архаїка і 
нівелюється побут. Процеси асиміляції набувають стрімкої інтенсивності. Створюються 
всі передумови для етнічної, мовної і побутової уніфікації населення [21,195].

В. П. Петров вважав, що черняхівська культура припинила існування через кризу 
світового масштабу, а саме: занепад Римської імперії, обумовлений, насамперед,
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внутрішніми чинниками. Через це імперія не змогла протистояти гунському нашестю. 
Розпад усієї системи зв’язків, що склалися в світі на попередньому хронологічному 
етапі, в умовах світового панування Римської держави, і визначив зміну епох. Розпалася 
і та система зв’язків, яка на попередньому етапі привела до створення черняхівської 
культури. В. П. Петров зазначав, що система історичної взаємозалежності завжди є 
діючим чинником. Жодне явище не може існувати саме по собі, поза тими умовами, 
які забезпечили його виникнення [19,7-13].

В. П. Петров підкреслював, що етногенетичний процес 2-3 ст. відрізняється від процесу 
6-8 ст., коли на руїнах римського світу виникли нові держави і виросли нові національності, 
в тому числі й слов’янські [19,11-13]. Тому немає жодних підстав ігнорувати факт розриву 
між черняхівським і пісяячерняхівським часом. Розлом був і вельми значний. На думку 
В. П. Петрова, така ситуація не дозволяє говорити про тотожність суспільно-економічних 
форм черняхівської та післячерняхівської епохи [20,35-36].

Вчений дійшов висновку, що історичний процес демонструє не лише еволюційний 
поступовий розвиток, а і протилежний процес часткового або цілковитого винищення 
поколінь, народів і культур. Кризи і винищення становлять не менш важливий чинник 
історії, ніж сталість і поступ [22,25]. Звідси з’являється перервність історичного процесу, 
“злами” між епохами, зокрема, зарубинецькою і черняхівською, черняхівською і 
слов’янською. Різкі типологічні відмінності в масовому матеріалі і зміни в характері 
джерел служать достатньою підставою для виділення окремих археологічних культур 
[22,12,78,84].

Примітивніша культура слов’янської епохи у порівнянні з попередньою 
черняхівською пояснюється вченим тим, що хронологічна наступність епохи ще не 
гарантує її вищості супроти попередньої [22,28]. Фактично, тут має місце перетворення 
явищ у свою протилежність, тобто вияв закону заперечення заперечення. Черняхівські 
поселення являли собою відкриті селища часто значних розмірів із наземними житлами, 
розташовані зазвичай на схилах плато поблизу невеликих річок і струмків. Поселення 
післячерняхівського часу переносяться на ізольовані заплавні острівці, оточені 
болотами і грузькими лісами. Житла заглиблюються в землю. Зроблену на колі кераміку 
замінює ліпний посуд домашнього виготовлення. Змінюються тип і техніка металевих 
виробів. Зменшення числа населення, загальне зубожіння, занепад ремесла, насамперед 
гончарного, а також орного землеробства, поширення лісового підсічного землеробства 
стають характерними ознаками цього часу [19,7-11].

М. Ю. Брайчевський вважав відповідність археологічної культури конкретному 
етносу однією з принципових засад своєї концепції. Вчений зазначав, що дискретність 
археологічних культур детермінована дискретністю соціально-історичної організації. 
Отже, трансформація кожної конкретної археологічної культури являє собою одну з 
проекцій етнічного переоформлення (формування або розпаду етнічної спільності).

М. Ю. Брайчевський вважав, що поступальний характер історичного процесу 
реалізується в стрибкоподібному вигляді: періоди соціальної динаміки чергуються з 
періодами соціальної статики. Етнічне переоформлення є одним з наслідків періоду 
соціальної динаміки, коли форми суспільної організації переживають докорінні зміни, 
коли рушаться існуючі системи зв’язків і на їх місці виникають нові [4,46-50].

На думку М. Ю. Брайчевського, черняхівська культура виникла внаслідок 
етнічного переоформлення у 2 ст. на основі злиття в єдиному етнокультурному організмі 
декількох попередніх: липицької, частини зарубинецької і пшеворської, пізньоскіфської 
і сарматської. Цей процес був виявом змін в соціально-економічному розвитку племен 
лісостепової частини Східної Європи. У 106 р. Траян завоював Дакію, внаслідок чого 
рубежі Римської імперії наблизилися безпосередньо до східнослов’янських земель.
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Наявність загального кордону обумовила встановлення тісних торгових взаємовідно
син із римлянами. Це відобразилося і на археологічних матеріалах: “Можна 
стверджувати, що черняхівську культуру породила хлібна торгівля з Імперією” [7,15].

Вчений запропонував археологічні еквіваленти етнічним спільностям, назви яких 
були відомі з писемних джерел. Зокрема, антів, приналежність яких до східнослов’ян
ського етносу вважав безперечною, М. Ю. Брайчевський пов’язав із черняхівською 
культурою. Оскільки візантійським авторам анти були відомі протягом 4-7 ст., то 
М. Ю. Брайчевський датував антський період 2-7 ст., поширивши цю дату і на 
черняхівську культуру [8,401].

Хоча М. Ю. Брайчевський констатує той факт, що середина 1 тис. н.е. була 
переломним моментом у культурно-історичному розвитку всієї Східної Європи, однак 
вважає, що значних переміщень населення тут не було. У другій половині 1 тис. н.е. по 
суті зберігаються ті ж територіальні ареали, що і в попередній період, тобто етнографія 
Східної Європи в основному зберегла свою територіальну структуру, а, отже, мова 
може йти не про нові археологічні культури, а про нову стадію раніше існуючих. Зміни 
в матеріальному комплексі черняхівської культури вчений пов’язує з внутрішнім 
розвитком, загальною тенденцією до нівелювання, що охопило велику частину 
східноєвропейських земель [7,15-16].

М. Ю. Брайчевський був переконаний, що ніякі відмінності в матеріальній культурі, 
викликані її розвитком, і тим більше зміни соціального порядку не можуть служити 
основою для виділення самостійних культур. А отже, пам’ятки 5-7 ст. він відносив до 
пізнього етапу черняхівської культури, категорично заперечуючи виділення їх в окремий 
культурний комплекс. Розпад черняхівської культури вчений пов’язував із слов’яно- 
аварськими війнами, які тягнулися до 40-х років 7 ст. і призвели до розпаду Антського 
союзу [5,44-45,104,151-154].

Таким чином, як В. П. Петров, так і М. Ю. Брайчевський пов’язували процес зміни 
археологічних культур зі змінами історичної ситуації. Однак, якщо В. П. Петров 
основну причину бачив у зміні епох, зумовленій, насамперед, зміною цивілізаційного 
центра, то М. Ю. Брайчевський на перше місце висував соціально-економічні причини.

Принципово різним був підхід цих вчених до проблеми співвідношення етносу і 
археологічної культури. В. П. Петров виходив з того, що кожна археологічна культура 
відповідає певній етно-соціальній спільності. Відповідно, зміни в соціально- 
економічному розвитку призводять до утворення нової спільності з новими формами 
етнічних зв’язків, що й відбивається в зміні археологічних культур. М. Ю. Брайчевський 
пов’язував культурну трансформацію виключно з етнічним переоформленням, 
зазначаючи, що зміни в матеріальній культурі, зумовлені соціально-економічними 
чинниками, не завжди свідчать про зміну археологічної культури, нерідко мова йде 
лише про нову стадію раніше існуючої.

З точки зору сучасної джерельної бази концепції В. П. Петрова і М. Ю. Брай- 
чевського потребують певних уточнень і доповнень. І перш за все, критичного перегляду 
потребує номенклатура археологічних культур, запропонована М. Ю. Брайчевським. 
Але з огляду на розроблені методологічні засади конкретно-історичного підходу до 
розв’язання проблем етнічної історії, розуміння значення загальноісторичного 
контексту для аналізу археологічних явищ, насамперед, процесів формування і розпаду 
археологічних культур, дослідження В. П. Петрова і М. Ю. Брайчевського можна 
розглядати як окремий етап у вивченні етногенезу слов’ян.

На жаль, пануючий зараз принцип поліетнізму археологічних культур привів до 
того, що розробки В. П. Петрова і М. Ю. Брайчевського, прихильників слов’янства 
черняхівської культури, незаслужено забуті та залишилися лише фактом історіографії.
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Н. М. Кравченко вважала, що подальшим розвитком цих концепцій і цього 
напрямку дослідження (включення археологічного матеріалу в систему історичного 
знання) є лише розробки Ю. В. Павленка і, зокрема його монографія “Передісторія 
давніх русів у світовому контексті” (К., 1994). Етнічний процес розглядається автором 
як історична зміна стадіальних перетворень і цивілізаційних систем [16,186-187]. Але 
фактологічні помилки у викладі археологічного матеріалу та некритичне використання 
окремих інтерпретаційних схем Ю. В. Павленком привело до неприйняття цієї концепції 
археологами і фактично поставило її осторонь від історіографії проблеми походження 
слов’ян.

Теорія поліетнічносгі археологічних культур і, насамперед, черняхівської культури 
набула поширення у вивченні етногенезу слов’ян від початку 70-х рр. 20 ст., що 
знаменувало собою новий етап у розвитку археологічної славістики. Цей етап 
характеризується значним, на декілька порядків, збільшенням джерелознавчої бази, 
що включає і виділення нових археологічних культур, і появу на цій основі нових 
концепцій слов’янського етногенезу. Нові джерела -  пам’ятки й археологічні культури 
створили можливість порівняльного вивчення діахронних культур “історичного 
періоду” (друга половина 1 тис. н. е) і “передісторичного” періоду (перша половина 1 
тис. н. е.).

Пріоритетним напрямком в археологічному слов’янознавстві стала етногенезо- 
логія, як його визначив В. Гензель [16,166-167], або “археологічна етногенетика”, як 
назвав його Л. С. Клейн [14, 43—44]. У центрі уваги слов’янської етногенезології -  
побудова хронологічної колонки археологічних культур, порівняння діахронних 
археологічних культур за виділеними етнічними ознаками, під якими розуміють подібні, 
типологічно близькі елементи в кожній із культур.

Цей напрямок здебільшого ототожнюється з ретроспективним методом, на якому 
він власне і базується. Сутність методу полягає у простеженні витоків основних 
елементів археологічних культур від культур “достовірно слов’янських”, що відносяться 
до раннього середньовіччя, послідовно до більш давніх культур. Це пояснюється 
генетичними зв’язками попередніх і наступних. Отримана таким чином загальна 
картина, що доповнюється етнічною інтерпретацією археологічних культур, 
розглядається як етнокультурний розвиток [2, ЗО; 27,39].

Однак збільшення джерельної бази і використання ретроспективного методу, як 
виявилося, не привело до оптимального узгодження історичних подій і археологічних 
реалій. Існуюча багатоваріантність гіпотез щодо походження і давньої історії слов’ян 
зумовлена, насамперед тим, що вчені керуються різними методологічними принципами 
історичної й етнічної інтерпретації археологічних матеріалів, а отже отримують різні 
моделі реконструкції історичного процесу.
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УДК 903.5(477.51)
Л . В. Ясновська

ПОХОВАЛЬНІ СТАРОЖИТНОСТІ ЧЕРНІГІВЩИНИ 
В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Д. І. БЛІФЕЛЬДА

Поховальні пам’ятки кінця І - початку II тис. н.е. на терені Чернігово-Сіверської 
землі вивчаються понад 100 років. Початок систематичних досліджень курганних 
старожитностей Чернігівського Подесення пов’язано з іменем Д. Я. Самоквасова (70- 
ті рр. XIX ст.). Наприкінці XIX -  на початку XX ст. В. Б. Антонович, М. Ю. Бранден
бург, С.А.Гатцук, П. М. Добровольський, Д. Я. Самоквасов досліджували некрополі 
Любеча, Оргоща, та курганні старожитності Новгород-Сіверського Полісся. Новий, 
найбільш плідний етап у вивченні поховальних пам’яток було зроблено у післявоєнні 
роки, коли численні експедиції Інститутів археології АН СРСРта АН УРСР починають 
проводити суцільні археологічні обстеження та стаціонарні розкопки на терені 
Чернігівщини.

Серед археологічних експедицій, що займалися вивченням поховальних пам’яток 
давньоруської доби Чернігівщини, можна виділити експедицію під керівництвом 
Давида Ісаковича Бліфельда (1908-1966 рр.). Д. І. Бліфельд приділяв значну увагу 
вивченню давньоруських міст, їх економіки, культури, історичної топографії та 
соціального складу населення. Але провідною темою його досліджень були 
ранньофеодальні могильники Середнього Подніпров’я.

На Чернігівщині увагу дослідника привернули давньоруські пам’ятки біля 
с. Шестовиця, що їх ще у 20-х роках XX ст. розпочав вивчати П. І. Смолічев (42 
насипи)' .У 1946-1947 рр. в ході робіт експедицій під керівництвом Я. В. Станкевич та 
1.1. Ляпушкіна було досліджено, відповідно, ще 7 та 1 кургани2. Але найбільш значними 
виявилися результати досліджень саме експедиції під керівництвом Д. І. Бліфельда у 
1948,1956-1958 рр.

Протягом чотирьох польових сезонів, у семи курганних групах Шестовицького 
могильника було розкопано 98 насипів, що дозволило простежити майнову і соціальну 
диференціацію як рядового населення, так і багатих дружинників, які належали до 
пануючого класу ранньофеодального суспільства Київської Русі, та розробити 
класифікацію дружинних поховань. Аналіз поховальних обрядів та речового матеріалу 
дали можливість Д. І. Бліфеяьду заперечити думці про “норманські колонії” на Русі, 
зробити висновок, що давньоруська дружина набиралася переважно з місцевого 
слов’янського населення3. Крім того, дослідник провів незначні розкопки на городищі 
в ур. Коровель, де зафіксував 2 напівземлянкові житла ІХ-Х ст., які хронологічно 
відповідають поховальним пам’яткам4. Загалом, завдяки розкопкам Д. І. Бліфельда 
Шестовицький могильник став всесвітньо відомою середньовічною пам’яткою і 
значною мірою являє собою унікальні поховальні старожитності Давньої Русі.

Звертався Д. І. Бліфельд і до вивчення курганного некрополя Чернігова. Так, у 
1952 р. експедиція ІА АН УРСР за участю Державного Ермітажу та Чернігівського 
історичного музею провели розкопки курганної групи на “Старому кладовищі в 
Берізках” (у 1908 р. Д. Я. Самоквасов розкопав тут 9 насипів). Було досліджено 11 
курганів: 5 -  за обрядом трупоспалення на місці, 3 -  трупопокладення в ямах та З 
кенотафи, які за поховальним обрядом та інвентарем датуються X ст.

На кострищах 3-х курганів були зафіксовані залишки поховальних конструкцій 
та рештки парних поховань з конем. Цікавим виявилось поховання дружинника в зрубі, 
де за східною стінкою зрубу лежали скелети двох коней та слуги-раба. Був зібраний
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значний і різноманітний інвентар, представлений рештками сагайдака, бойовою 
сокирою, кістяними обкладинками лука, наконечниками стріл, ромбовидними 
бляшками місцевого виробництва, окрім того -  жіночі прикраси. На думку 
Д. І. Бліфельда, наявність багатих дружинних поховань в цьому регіоні Чернігова дає 
підстави вважати, що ця курганна група була залишена населенням великої боярської 
вотчини на околиці древнього Чернігова, укріплений двір якої знаходився десь поблизу 
на крутих схилах р. Стрижень5.

Д. І. Бліфельду належить спроба розпочати вивчення території західної 
Чернігівщини. Так, Деснянська археологічна експедиція ІА АН УРСР у 1949 р. 
розпочала дослідження в басейні двох правих приток Десни -  річок Білоус та Стрижень. 
Внаслідок проведених тут розвідок та розкопок були виявлені археологічні пам’ятки 
різних часів, головним чином, доби Київської Русі.

На північній околиці с. Новий Білоус було зафіксовано могильник з 12 насипів. 
Серед розкопаних курганів у 2-х виявлені рештки давніх поховань за обрядом 
трупоспалення на місці та 1 кенотаф. За поховальним інвентарем (горщики, уламок 
ножа, бронзова квадратна застібка, серцеподібна прорізна бляшка) вони датуються X 
ст. Могильник з 10 курганів був зафіксований на західній околиці с. Кошовка, в якому 
розкопано найбільший курган, під насипом котрого виявлено поховання з 
трупопокладенням у могильній ямі. Курганні групи були зафіксовані на околицях 
сс. Старий Білоус та Рудка6.

На правому березі р. Білоус на західній околиці с. Табаївка експедицією 
Д. І. Бліфельда були продовжені дослідження Табаївського некрополя (М. Т. Констан
тинович, 1878 р., П. М. Добровольський, 1904 р.). На території кладовища розкопано 
-2 насипи, та ще 3 -  в ур. Волотуха. В усіх курганах було виявлено поховання за обрядом 
трупоспалення на стороні з фіксацією речового матеріалу. Це дозволило Д. І. Бліфельду 
зробити висновок про характер Табаївських курганів, що вони мають багато спільного 
з курганами Шестовицького, Чернігівського, Гньоздівського могильників і можуть 
бути датованими кінцем IX - початком X ст.7 Серед поховального інвентарю особливу 
увагу Д. І. Бліфельда привернула ливарна формочка, яка була розрахована на 
виготовлення не одного якогось предмету, а ряду предметів одночасно. Ним 
встановлено, що для вироблення табаївської ливарної форми потрібно було близько 
10 інструментів, рахуючи тільки ті, без яких не могла виконуватись та чи інша операція8.

Крім того, Д. І. Бліфельд провів розкопки на городищі біля с. Рогоща, що 
розташоване на лівому березі р. Білоус проти с. Табаївка. На площі 312 м2 досліджено 
2 житла напівземлянки, які за речовим матеріалом датуються ІХ-Х ст. та ХИ-ХІИ ст., 
а також господарські комплекси ХІІ-ХІ1І ст. Це дозволило йому зробити висновок, 
що Табаївський могильник, безперечно, був покинутий мешканцями городища 
літописного Оргоща, заснованого у ІХ-Х ст.9

Під час розвідок в цьому регіоні Д. І. Бліфельдом були відкриті давньоруські 
поселення біля сіл Старий та Новий Білоус, Юріївка. Обстежено городище та селище в 
ур. Ялівщина, що на північній околиці Чернігова. На городищі проведено шурфування. 
Отримані матеріали навели Д. І. Бліфельда на думку, що городище виконувало функцію 
фортеці, блокуючи водний шлях до Чернігова по р. Стрижень10.

В експедиціях Д. І. Бліфельда набували досвіду та вміння вести археологічні 
розвідки, проводити розкопки на різних типах пам’яток співробітники Чернігівського 
історичного музею М. А. Попудренко (Черепинська) та 1.1. Єдомаха. Результати 
досліджень Д. І. Бліфельда на терені Чернігівщини опубліковані і використовуються 
для реконструкції подій часів Давньої Русі нашого краю.
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УДК 94(4=16)
I. С. Винокур

СЛОВ’ЯНИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
У І ТИСЯЧОЛІТТІ НОВОЇ ЕРИ

Етнічні коріння слов’ян на території Центральної та Південно-Східної Європи 
сучасна археологічна науки вбачає у старожитностях тшинецько-комарівської культури 
середини II тис. до н.е. Більшість дослідників, виходячи з даних порівняльного 
мовознавства, топоніміки і археології, прийшла до висновку, що територія між Одером 
і Дніпром є найбільш вірогідною прабатьківщиною слов’ян [1, с.126; 2, с. 159-160]. 
Подальший розвиток слов’янського етносу фіксується у пам’ятках доби пізньої бронзи 
і раннього залізного віку (південно-східна частина лужицької культури, білогрудівська, 
чорноліська та інші археологічні культури) [3,.с. 228-247]. У скіфський час для території 
Лісостепу України також простежується слов’янський етнос [4].

І як це не парадоксально, про період з рубежу нової ери, коли з’являються цілком 
достовірні свідчення авторів римського часу про слов’ян, сучасні дослідники гостро 
дискутують щодо археологічних культур, які можна пов’язувати з слов’янами. Це 
пояснюється, в першу чергу, тим, що з перших століть нової ери розпочався складний 
історичний етап у долі європейських та інших племен -  період “великого переселення 
народів”.

Дійсно, з початком “великого переселення” прийшли в рух значні контингенти 
різноетнічного населення, відбувалися процеси змішання й певної інтеграції різних 
племен: місцевих і прийшлих. Але, разом з цим, не можна вважати “велике переселення 
народів” суцільним “блуканням” на просторах Центральної і Південно-Східної Європи 
всіх без винятку етнічних груп. Річ у тім, що наявні археологічні матеріали дають 
можливість розрізняти субстратні (місцеві) старожитності від прийшлих. Йдеться, отже, 
про співвідношення субстратних і прийшлих археологічних культур, що відомі на 
території Центральної та Південно-Східної Європи.

Але, перш ніж розглянути археологічні артефакти, звернемося до свідчень основних 
письмових історичних джерел. Пліній Старший, Тацит і Птоломей уявляли собі 
європейські обшири як два великих етнографічних масиви -  Германію і Сарматію. До 
їх складу входили великі і малі племена [5, с. 230]. І перший, і другий масиви, 
безсумнівно, включали, крім сарматів і германців, також і інші численні етнічні групи. 
Птоломей, зокрема, розповідає, що “Сарматію займають дуже великі племена: венеди 
вздовж всієї Венедської затоки (частина Балтійського моря -  Авт.) [5, -III, 5,19].

Основним порубіжним регіоном між венедами і фракійськими племенами була 
територія Середнього Подністров’я і Прикарпаття. У Певтингерових дорожніх 
таблицях на території між Дністром і Дунаєм поруч з даками і готами показані венеди. 
Отже, можна стверджувати, що “великі племена венеди” Птоломея на рубежі та у перші 
століття нової ери займали величезні обшири -  від Дунаю до Балтійського моря. За 
характером розвитку осілої землеробської культури слов’янські (венедські) і фракійські 
племена рубежу і перших століть нової ери були досить близькими.

У перші століття нової ери на територію споконвічних землеробів -  слов’ян і 
фракійців -  просуваються з півдня (з Причорномор’я) рухливі групи сарматських племен 
[24, с. 247]. Діаметрально протилежний за напрямом рух північних номадів -  гото- 
гепідів, які просунулися з Прибалтики, через землі Повіслення, півдня нинішньої 
Білорусії на територію Західної України, мав місце у III-IV ст. н.е. [12, 19, 24, с. 248-
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249]. У європейській літературі має місце надзвичайне перебільшення ролі германських 
племен, які пройшли великий шлях у південному напрямку і досягли узбережжя Чорного 
моря та Криму. Разом з цим, недооцінюється роль сарматських племен. Але останні 
подолали Дунайсько-Дністровське межиріччя і вийшли на землі Середнього та 
Верхнього Подністров’я, заглибившись і в регіон Центральної Європи.

Отже, справжня роль південних і північних номадів у їх контактах з місцевим 
фракійським і слов’янським населенням може бути з’ясована при співставленні даних 
письмових і археологічних джерел. Для нас в даному разі важливі свідчення авторів 
ранньовізантійського часу Йордана, Прокопія Кесарійського, Менандра, Псевдо- 
Маврикія, Агафія, Феофілакта Сімокатти у зв’язку, в першу чергу, з історією населення 
Південно-Східної Європи III-IV ст. н.е. [5,6,7]. Як свідчить Йордан, дані більш давніх 
письменників про венедів можна впевнено пов’язувати з антами і склавінами [6, с. 71- 
72,90,115]. “Ці венети, -  зазначає Йордан, -  походять від одного кореня і нині відомі 
під трьома іменами: венетів, антів і склавінів” [б]. Таким чином, з розповіді Йордана, 
яка доповнюється даними інших ранньовізантійських авторів, випливає, що рання 
історія антів і склавінів відноситься до першої половини І тис. н.е. Цікаві у цьому 
контексті свідчення Прокопія Кесарійського, який указує, що анти займали землі між 
Дніпром і Дністром у лісостеповій смузі, що ж до склавінів, то вони проживали на 
захід і північних захід від Дністра [7]. Дністер, за даними письмових історичних джерел, 
був порубіжною річкою між антами і склавінами [6,7]. Разом з цим, слід констатувати, 
що анти могли переходити і на правий берег Дністра, а склавіни -  на лівий. Адже 
йдеться про споріднені в етнічному плані слов’янські угруповання.

У сучасній історико-археологічній літературі, слідом за давньою європейською 
традицією, вкоренилася думка про те, що анти були повністю переможені готами і 
тривалий час перебували під їхньою політичною владою. Із розповіді Йордана ми 
дійсно дізнаємося про готсько-слов’янські війни, а також про період, коли готи 
потрапили під владу гуннів: “Про них відомо, -  повідомляє Йордан, -  що по смерті 
короля їх Германаріха вони, відокремлені від везеготів і підкорені владі гунів, 
залишились у тій же країні, причому Амал Вінітарій утримав всі знаки свого панування. 
Наслідуючи доблесті діда свого Вультульфа, він, хоч і був нижче Германаріха за щастям 
та удачам, з гіркотою переносив підкорення гуннам. Потроху визволяючись з-під їх 
влади й пробуючи появити свою силу, він рушив військо у межі антів, і, коли ступив 
туди, у першій битві був переможений, але в подальшому став діяти рішучіше й розіп’яв 
короля їх Божа з синами його і з сімдесятьма старійшинами для устрашіння, щоб трупи 
розіп’ятих подвоїли страх підкорених”.

Наведена розповідь розглядається у сучасній історіографії як свідчення того, що анти, 
переможені готами, увійшли до складу Готського напівдержавного військово-політичного 
утворення. Якщо це дійсно так, то входження антів під владу готів було досить 
короткочасним. Ось що писав Йордан відразу ж після щойно приведеного уривку з “Getica”: 
“Але з такою свободою володарював він (Вінітарій -  Авт.) ледь на протязі одного року: 
(цього положення) не потерпів Баламбер, король гуннів; він призвав до себе Гезімунда, 
сина великого Гуннімуцца, який, пам’ятаючи про свою клятву й вірність, підкорявся гуннам 
зі значною частиною готів, і, поновивши з ними союз, повів військо на Вінітарія. Довго 
вони бились; у першій і другій битві переміг Вінітарій... Але у третій битві, коли обидва 
(супротивники) наблизились один до другого, Баламбер, підкравшись до річки Брак 
(Дніпро, на думку вчених, -  Авт.), пустив стрілу і, поранивши Вінітарія в голову, убив 
його... і з тих пір володарював у світі над усім підкореним племенем готів..” [6].

Отже, описані військово-політичні події 70-х років IV ст. н.е. засвідчують, що на 
території Південно-Східної Європи в той час відбувалися складні процеси, пов’язані з
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Рис. 1. Ранні черняхівські пам’ятки, початок функціонування яких припадає на П-ПІ ст. н.е.:
1 -  Лепесівка; 2 -  Ружичанка; 3 -  Бережанка; 4 -  Лука-Врублевецька; 5 -  Пряжів; б -  Бакота;

7 -  Леськи; 8 -  Ломовате.

проникненням у антське середовище північних номадів -  готів. На відміну від поступо
вого, переважного мирного, процесу осідання південних номадів -  сарматів на землях 
фракійців і слов’яни у І-ІІІ ст. н.е., рух гото-гепідів супроводжувався війнами, що і знайшло 
своє відображення у розповіді Йордана. Готський військово-політичний союз -та к  зване 
“Царство Гарманаріха” -  виявився в реальній історії конгломеративним, короткочасним 
і нестійким утворенням. У зв’язку з цим, не слід, на нашу думку, перебільшувати його 
історичне значення. Анти, що на короткий час потрапили під владу готів, не залишили 
місць свого постійного проживання у Лісостепу, а гото-гепіди, пройшовши через 
лісостепові землі, вийшли у степи Причорномор’я і згодом опинились у Криму.

Коротко розглянуті свідчення письмових історичних джерел про венедів, склавінів 
і антів дають можливість пов’язати їх з відповідними субстратними археологічними 
культурами рубежу і першої половини І тис. н.е. на території Південно-Східної Європи. 
До субстратних (корінних) культур в регіоні Лісостепу України належать зарубинецькі 
і східнопшеворські старожитності II ст. до н.е. -  II ст. н.е. Пам’ятки зарубинецької 
культури поширені від середньої течії Дніпра до Південного Побужжя й Верхнього та 
Середнього Подністров’я. Східнопшеворська культура представлена у Верхньому 
Подністров’ї  та Західному Побужжі [ЗО, 31].

Субстратні зарубинецька і східнопшеворська культури, як показують матеріали 
досліджень, були основою формування черняхівської культури кінця II -  початку V ст. 
н. е. на території лісостепової смуги Дніпро-Дністровського межиріччя [24, с. 37-47]. 
Зокрема, Волино-Подільське порубіжжя було одним з важливих районів генези 
культури черняхівських племен [22]. В останні роки підтверджено новими артефактами
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Рис. 2. Карта-схема слов’янських пам’яток V ст. н.е.: 1 -  Черепин; 2 -  Зелений Гай;
З -  Каветчина; 4 -  Сокіл; 5 -  Устя; б -  Теремці; 7 -  Бакота; 8 -  Бернашівка; 9 -  Рашків П;

10 -  Рашків Ш; II -  Кодии І; 12 -  Кодии П; 13 -  Рогізна; 14 -  Гореча П; 15 -  Глибока;
16 -  Куня; 17 -  Пархомівка; 18 -  Голики; 19 -  Кочубіївка; 20 -  Хитні; 21 -  Піщане;

22 -  Ботошани (за В.Д. Бараном).

виникнення волино-подільської групи у II ст. на основі інтеграції носіїв зарубинецької 
та східнопшеворської культур [31,32].

Крім зарубинецьких і східнопшеворських старожитностей у Середньому та 
Верхньому Подністров’ї представлені і пам’ятки поєнешти-лукашівської та липицької 
культур ІІІ-ІІ ст. до н.е. -  І-ІІІ ст. н.е. Вони відносяться до гето-дакійського етносу, 
але, разом з цим, на їх території представлені і пам’ятки з елементами зарубинецьких 
старожитностей (Ремезівці, Майдан-Гологірський та ін.). Як показав В.М.Цигилик, 
тут відбувався процес взаємопроникнення фракійських і слов’янських етнічних 
компонентів.

Таким чином, на території лісостепового Дністро-Дніпровського межиріччя до 
субстратних археологічних культур рубежу і першої половини І тис. н.е. відносяться 
зарубинецька, східнопшеворська і черняхівська, яка “виросла” на їх основі. Разом з 
цим у Середньому та Верхньому Подністров’ї наявні і пам’ятки гето-дакійського етносу, 
що цілком закономірно, якщо враховувати територіальне розміщення контактного 
регіону (порубіжжя слов’янського і фракійського розселення).

Основні риси поселенських структур, домобудування на території Лісостепу 
України на рубежі та у першій половині І тис. н.е. були обумовлені певними фізико- 
географічними, екологічними факторами. Йдеться про схожість у топографії селищ, 
про техніку зведення наземних і напівземлянкових жител. Підкреслимо, що принципи 
домобудування завжди пов’язані з глибокою попередньою історико-етнографічною
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Рис. 3. Речі з розкопок поселення в с. Устя на Середньому Дністрі: 1 ,5 ,7 ,1 0 ,1 3  -  ліпна 
кераміка; 2-4 ,6  -  гончарна кераміка; 8 -  залізна поробка; 9 -  залізна пряжка; 11 -  глиняне

пряслице; 12 -  кістяна поробка.

традицією [13,14,15]. С.М.Бібіков відзначав, що в епоху енеоліту (IV-III тис. до н.е.) 
вже склались досить близькі форми домобудування на території Центральної та 
Південно-Східної Європи [9, с. 72]. Саме тому принципи зведення наземних і 
напівземлянкових деревокаркасних будинків були відповідним чином використані і 
продовжені племенами черняхівської культури. Про це доводиться нагадувати, оскільки 
деякі дослідники схильні пов’язувати розповсюдження деревокаркасних наземних 
будинків у черняхівських племен з безпосереднім впливом гото-гепідів [10, 35, с. 22- 
23]. Насправді ж, як на нашу думку, слід мати на увазі спільні риси домобудування у 
Центральній та Південно-Східній Європі, що пов’язані з глибинними пластами 
історико-етнографічного розвитку в тому числі і на території Лісостепу України.
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Така ж послідовність простежується і за матеріалами похоронного ритуалу, 
характерного для східнопшеворської, зарубинецької та черняхівської культур. Маємо 
на увазі обряд трупоспалення, а також появу звичайних інгумацій. Черняхівська 
культура засвідчує паралельне використання кремації та інгумації померлих [23, с. 122- 
131; 24, с. 145-155]. Йдеться, таким чином, про глибинні місцеві традиції венедських 
племен, успадковані носіями черняхівської культури. Оскільки загальний терито
ріальний ареал, що їх залишили черняхівці, досить великий (від Подунав’я на 
південному заході до Поворскля і Посейм’я на північному сході, від узбережжя Чорного 
моря на півдні до Українського Полісся на півночі), то доцільно говорити про 
поліетнічний характер вказаних старожитностей, які, на нашу думку, слід іменувати 
черняхівською культурно-історичною спільністю. Виходячи з даних письмових 
історичних джерел, а також з деяких локальних особливостей старожитностей кінця II
-  початку V ст. н.е., ми вважаємо лісостепову смугу основною територією черняхівської 
культурно-історичної спільності і пов’язуємо її з антами та частиною склавінів. Разом 
з цим, ми маємо на увазі, що у Дністро-Дунайському регіоні носіями черняхівської 
історико-культурної спільності були фракійські племена, а у Північному Причорномор’ї
-  пізні скіфи і сармати [23,24,27].

Соціально-економічний та політичний рівень розвитку племен черняхівської 
історико-культурної спільності відповідав тому періоду, коли у суспільстві зароджувалися 
класові структури. Антське суспільство першої половини і середини І тис. н.е. стояло 
вже на порозі створення своєї державності [16, с. 304-322]. Воно використовувало римську 
монету як у внутрішній, так і у зовнішній торгівлі [16, с. 247-266].

Отже, потужний пласт черняхівської історико-культурної спільності на території 
Лісостепу України є всі підстави пов’язувати з пануванням слов’янського етносу. Разом 
з цим, крім субстратних пам’яток черняхівців, на землях Західної України та в інших 
суміжних регіонах наявні старожитності, які залишені не місцевим, а прийшлим 
населенням. Маємо на увазі пам’ятки вельбарської культури, які пов’язані з 
давньогерманським етносом (їх вважають гото-гепідськими).

Старожитності вельбарської культури представлені могильниками Брест-Тришин 
на території Білорусії і Дитиничі на Рівненщині. Вказані пам’ятки дають можливість 
співставити їх з місцевими черняхівськими [11,19]. Маємо на увазі добре досліджені 
комплекси, хоч на сьогодні є і інші вельбарські, а також змішані вельбарсько- 
черняхівські старожитності. Щодо змішаних вельбарсько-черняхіських пам’яток, то 
яскравим прикладом цього є Масломейська група на території Південно-Східної 
Польщі [36]. Що ж стосується вельбарських пам’яток в регіоні Західної України, то 
вони відчутно відрізняються від місцевих черняхівських старожитностей. М. Ю. Смішко 
і І. К. Свєшніков, наприклад, які дослідили і опублікували матеріали Дитиницького 
могильника, відзначили, що за обрядом поховання і за морфологічними ознаками 
кераміки та інших побутових речей цей могильник докорінно відрізняється і від 
пшеворських, і від черняхівських пам’яток [19, с. 105-106]. Між тим, Ю.В.Кухаренко 
вважав, що черняхівська культура є завершенням у розвитку культури вельбарської 
[11, с. 75-76]. У спеціальній статті М. Ю. Смішко піддав гострій критиці гіпотезу про 
германську належність пам’яток першої половини І тис. н.е. на території Південно- 
Східної Європи [12]. Дослідження останніх років цілком підтверджують висновки, які 
зробив М.Ю.Смішко. В.Д.Баран, наприклад, відзначає, що відкриття на Волині 
пам’яток вельбарської культури, пов’язаних з германськими племенами готів, підірвало 
концепцію готської належності черняхівських старожитностей [27, с. 180].

Таким чином, висловлені в свій час міркування стосовно посмужного проживання 
носіїв вельбарської культури з аборигенним населенням черняхівців [23, с. 144-146]
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знаходять своє підтвердження у нових 
дослідженнях [24,26,27].

Важливим свідченням слов’янської 
належності черняхівської культури 
Лісостепу Україні є відкриті і досліджені 
в останні роки пам’ятки середини І тис. 
н.е., які є перехідними від пізнього етапу 
черняхівської культури до ранніх кор- 
чацько-празьких старожитностей V- 
VII ст. н.е. Йдеться про добре датовані 
фібулами житлові комплекси -  напів
землянки з печами-кам’янками (Бакота, 
Бернашівка, Черепин, Зелений Гай, 
Сокіл, Устя, Теремці, Лука-Кавет- 
чинська, Рашків II, Рашків III та ін. у 
Подністров’ї) [24, 25, 26, 27, 28, 29]. 
Аналогічні закономірності відмічені 
при вивченні перехідних за хронологією 
пам’яток від культури карпатських 
курганів до старожитностей корчацько- 
празької культури на Буковині [33]. 
Слов’янські пам’ятки V ст. н.е. зафіксо
вані на території Південного Побужжя 

Рис. 4. Фібули кінця IV -  V ст. н.е.: та Середнього П одніпров’я (Куня,
1-Р уж и ч ан к а;2 ,3-Б ак ота;4-К оди н ; Пархомівка, Голики, Кучубеївка), а

5 -  Лука-Каветчанська; 6 -  Теремці. також на лівому березі Дніпра (Хитці,
Пісчане, Авдєєво, Воробйовка II та ін.) [24, с. 289].

Надзвичайно цінними є й пам’ятки кам’яної язичницької слов’янської скульптури, 
виявлені у Подністров’ї і безпосередньо пов’язані з черняхівською культурою (Іванківці, 
Ставчани, Бакота, Кремінна, Калюс, Козлов, Непоротове та ін.) [23, с. 107, рис. 33; 24, 
с. 125-127]. До речі, ті, хто надають перевагу готам в етнічній інтерпретації черняхівських 
старожитностей, не помічають цього важливого пласта саме слов’янського язичництва. 
Адже відомо, що язичницька релігія, як і поховальний обряд черняхівських племен 
Лісостепу України є досить консервативними елементами матеріальної і духовної 
культури. Тому монументальна кам’яна антропоморфна язичницька скульптура слов’ян 
на пам’ятках першої половини і середини І тис. н.е. Лісостепу України є переконливим 
і незаперечним свідченням слов’янської етнічної приналежності населення черняхівської 
культури лісостепового Дністро-Дніпровського межиріччя.

Виходячи з вище викладеного, хочу підкреслити всю безпідставність гіпотези 
Й. Вернера про начебто повну незаселеність Лісостепу після гуннської навали, тобто у 
V ст. н. е. [34]. За даними конкретних досліджень, як зазначалось, простежується 
продовження черняхівських традицій у наступних слов’янських старожитностях V- 
VII ст. н. е. [20]. Ця наступність простежується не тільки за матеріалами Верхнього і 
Середнього Подністров’я, як вважають окремі дослідники [35, с. 125], а й за 
слов’янськими старожитностями верхньої течії Південного Бугу та Середнього 
Подніпров’я, де простежується перехід від черняхівських пам’яток до ранньо
середньовічних (корчацько-празьких і пеньківських). Певну роль у формуванні 
пеньківських і колочинських слов’янських старожитностей V-VII ст. відіграли носії 
київської культури (37, с. 77).Відзначимо також, що антські пам’ятки зафіксовані тепер
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у вигляді багатого речового скарбу, виявленого на поселенні коломийської культури 
поблизу с.Гапоново, на лівому березі р. Сейм [38, с. 7]. А у Самарському Поволжі в 
останні десятиліття відкрито серію ранньосередньовічних слов’янських пам’яток 
Іменьківської культури, що датуються V-VII ст. [27, с. 71-72].

Таким чином, історія антів і частини склавінів V-VII ст. представлена тепер 
лісостеповими пам’ятками черняхівської історико-культурної спільності, а також 
київською, корчацько-празькою, пеньківською, коломийською та іменьківською 
культурами.

Цікаві спостереження щодо контактів носіїв корчацько-празької та пеньківської 
культур приводить О. М. Приходнюк. Він вважає, що досить рельєфно простежується 
інфільтрація пеньківських компонентів у корчацько-празьке середовище на території 
Середнього Подністров’я, а також у Запрутті, аж до нижньої течії Дунаю [39, с. 73-74]. 
Це цілком закономірне явище, оскільки матеріальна і духовна культура ранньосе
редньовічних східних слов’ян V-VII ст. має багато спільного, але, разом з цим, включає 
і окремі локальні особливості. Необхідно пам’ятати також, що за даними ранньо- 
візантійських письмових джерел анти і склавіни розмовляли однією мовою [6,7].

Підводячи підсумки розглянутих коротко матеріалів щодо місця черняхівських 
лісостепових старожитностей у історії ранньосередньовічних слов’ян, наголосимо, що 
під покровом провінціально-римських впливів, які знайшли своє відображення у 
керамічному гончарному виробництві та в інших побутових речах, вдається сьогодні 
простежити корінні місцеві традиції, пов’язані з технікою домобудування, 
господарським укладом, поховальним ритуалом, язичницькими віруваннями т.п. Весь 
цей комплекс та зв’язки черняхівського етапу з послідуючим -  ранньосередньовічним 
періодом засвідчують поступальний соціально-економічний і культурний розвиток 
східних слов’ян на території Південно-Східної Європи.

Матеріальна і духовна культура східних слов’ян VIII-IX ст. представлена в Україні 
культурами Луки-Райковецької на Правобережжі, а на лівому березі Дніпра -  
старожитностями роменської культури. Дослідженнями встановлена подальша 
еволюція східнослов’янського населення, яке сприйняло і розвинуло далі традиції 
ранньосередньовічних східних слов’ян V-VII ст. [17, с. 75-109]. Нові важливі матеріали 
цієї епохи представлені і досліджені на території Буковини [33,41,43]. Узагальнення 
величезного археологічного матеріалу стосовно східних слов’ян та їх контактів з 
степовим населенням здійснено О.М.Приходнюком [40].

Крім археологічних матеріалів важливе місце у з’ясуванні проблем походження 
Київської Русі займають дані літопису (8). Літописні східнослов’янські племена 
розглядаються сьогодні як своєрідні конфедерації княжінь. Говорячи про полян, 
літописець наголосив, що на чолі їх стояв князь Кий. “Інші літописні “племена” мали 
аналогічну суспільно-політичну організацію; в кожному з них правили свої князі” (42, 
с.242). Вказаним первісним княжінням і виникненню держави у східних слов’ян VIII- 
IX ст. присвячені і відповідні розділи монографії Б. О. Тимощука [44].

Таким чином, весь комплекс археологічних матеріалів, а також використання даних 
письмових історичних джерел дозволяють з впевненістю говорити, що слов’яни на 
протязі всього І тисячоліття нової ери становили основне населення Південно-Східної 
Європи. У історичному поступі, разом з цим, мали місце міграції південних і північних 
номадів (сарматів і германців) у першій половині І тис. н.е. Пізніше відповідну роль 
відігравали гуннська і аварська експансії. Але, незважаючи на вказані зовнішньо
політичні та військові фактори, субстратне (корінне) східнослов’янське населення 
продовжувало проживати на своїх споконвічних місцях. Кожна історична епоха 
накладала певний відбиток на матеріальну і духовну культуру слов’ян. Йдеться про
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Рис. 5. Кам’яні антроморфні та деякі інші язичницькі пам’ятки на території Середнього 
Подністров’я: 1 ,2  -  Гусятин; 3 -  Ольховець; 4 -  Кузьминчик; 5 -  Пижівка; 6 -  Хребтіів; 7 -  

Калюс; 8 -  Козлов; 9 -  Березова; 10 -  Хоньковці; 11 -  Муровані Курилівці; 12,13 -  Березна; 14 
-  Іванківці Олешинські; 15 -  Лабушна; 16-18 -  Іванківці; 19-20 -  Ставчани; 21 -  Бакота; 22 -  

Кремінна; 23 -  Блищанка; 24 -  Колодрібка; 25 -  Непоротово; 26 -  Нижній Ольчедаїв; 27 -  
Міжгір’я; 28 -  Раковець-Чеснівський; 29 -  Ярівка; ЗО -  Мусорівка; 31 -  Буша.

впливи провінційної римської, а пізніше ранньовізантійської культури, а також про 
відповідні контакти з сарматами, германцями, гуннами, аварами і т. п. Та попри все, 
основу соціально-економічного, політичного і культурного розвитку східних слов’ян і 
Русі, що сформувалася на їхній основі, становили місцеві багатовікові традиції, 
вироблені на протязі всього І тисячоліття нової ери.

Вказану закономірність простежено і за відповідною динамікою духовної культури 
східних слов’ян, які ще у першій половині І тис. н.е., паралельно з місцевим язичництвом, 
почали сприймати елементи нової -  християнської релігії. У IX  ст. за часів Аскольда у 
Києві вже існували християнські храми, а наприкінці X ст. за Володимира І 
християнство почало остаточно утверджуватися на території Київської Русі [18].
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У Д К  903-03
О. М . Приходним

ЗАЛІЗНИЙ РЕМАНЕНТ ПАСТИРСЬКОГО ГОРОДИЩА

Пастирське городище, яке розташоване у Середній Наддніпрянщині на межі 
лісостепу і степу, у Смілянському районі Черкаської області, в останній чверті VII -  
середині VIII ст. було значним ремісничим осередком. Там працювали високопрофесійні 
майстри, що займалися ювелірною обробкою кольорових та благородних металів, 
виготовляли реманент із заліза, налагодили гончарне виробництво глиняного посуду. 
То були переселенці з Нижнього Подунав’я, нащадки тих східних слов’ян, які впродовж 
VI -  VII ст. колонізували північно-східну частину Балкан, де збагатилися передовим 
ремісничим досвідом та переселилися на свою прабатьківщину [1, с. 64-79]. Склалося 
так, що основна увага дослідників була звернена до вивчення ювелірних прикрас і, 
окрім озброєння [2, с. 240-252], недостатньо залишаються введеними у науковий обіг 
вироби з чорних металів, хоча на городищі знайдена досить значна їх кількість. Це 
знаряддя, що пов’язані із сільськогосподарським і ремісничим виробництвами, 
промислами та побутом мешканців городища. В. В. Хвойка згадує про знахідки 5 
наральників, 9 серпів, 10 сокир різної форми, 3 ножиців та інших виробів із заліза [3, с. 
95]. Такі ж знахідки часто траплялися при розкопках 50-х та 90-х років XX ст. Не всі 
вони збереглися до наших днів. Нами обліковано 81 залізний предмет з Пастирського

Рис. 1. Наральники з Пастирського городища.
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Рис. 2. Тесла-мотички з Пастирського городища.

городища. Серед них 4 наральники, що зберігаються в КНМ ІУ, один з яких 
опубліковано [4, табл. V, 131], 12 серпів, 4 з них зберігаються у КНМІУ, ще 3 серпи з 
дореволюційних надходжень опубліковано в “Древностях Приднепровья” [5, табл. IV, 
82-84], 1 цілий та 2 фрагмента виявлено в 1955 р. [6, табл. XXX, 18,20, 21], а 2 серпи 
походять з розкопок 1991-1992 рр. Серед таких знахідок відома одна коса-горбуша [7, 
табл. IV, 86] та один такий фрагмент [8, табл. XXX, 19], 6 тесел-мотичок, 4 з яких 
зберігаються в КНМІУ, а 1 опубліковано у дореволюційні часи [9, табл. III, 132], 2 
знайдено в 50-і та 90-і роки; 6 деревообробних сокир, одна з дореволюційних 
надходжень зберігається в КНМІУ, а дві опубліковані В.І. та Б.І. Ханенками [10, табл. 
V, 134, 136], три знайдено в процесі розкопок 1955 р. [11, табл. XXIX, 1-3], а одна 
виявлена 1995 р. Серед залізних інструментів виділяється струг [12,табл. IV, 85],2долота 
[13, табл. V, 126; 14, табл. XXIX, 4], 1 клин [15, табл. V, 128], 2 ножиць [16, табл. IV, 121; 
17, табл. XXIX, 5], ложкоріз із розкопок 90-х років. Окрім того, при розкопках 
Пастирського городища часто траплялися залізні ножі [18, табл. IV, 65,69-80; 19, табл. 
XXX, 1-8; 20, рис. 36, 6; 46 ,2-4}, стальна бритва [21, табл. XXX, 22], тонкі загострені
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Рис. 3. Серпи (1-8) та коса-горбуша (9) з Пастирського городища.

стержні, що були шилами чи швайками [22, табл. XXX, 9,10; XXXI, 7]. Є також великі 
гаки та риболовецький гачок [23, табл. XXXVI, 165]. Особливе значення мають два 
скарби ремісничих інструментів. Перший з них було знайдено 1955 р. Він складався з 
набору ковальських інструментів [24, табл. XXVIII, 1-8; XXX, 23]. Другий, який 
походить з розкопок 1991 р., включав інструменти по обробці кольорових металів [25, 
с. 280; фото 23].

До сільськогосподарських знарядь, в першу чергу, належать залізні наральники. За 
формою їх можна поділити на дві групи. До першої належать 2 наральники видовжених 
пропорцій довжиною 15 та 16 см із звуженою відносно лопаті втулкою (рис. 1, 3,4). В 
основі їх конструкції -  суцільна платівка трикутних обрисів довжиною 0,5 см. Бокові 
сторони на 2/3 довжини навкіс прорубані зубилом приблизно на 1 см вглиб. Трикутна 
лопать із загостреними краями дещо вигнута вперед. Коротша, але ширша частина 
пластини загиналася, утворюючи вужчу від леза роз’єднану втулку, якою наральник 
кріпився до дерев’яного рала. За класифікацією Ю.О. Краснова, такі інструменти 
належать до типу 1В2 [26, с. 33, рис. 9, 3-5]. На східнослов’янських територіях такі
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Рис. 4. Ножиці (1-2), вістря (3), лопатоподібний інструмент (4), ножі (5,8*11), 
швайка (б) та шило (7) з Пастирського городища.

наральники знайдено на городищі VI-VII ст. біля с. Селіште в Молдові, ранньо
середньовічних поселеннях Городок на Поділлі, Хотомель на Волині, Любимівська 
Забора в Дніпровському Надпоріжжі, Пеньківка (ур. Макарів Острів) та Сахнівка на 
Середньому Дніпрі, городищі Новотроїцькому, Щуклінському поселенні та Битицькому 
городищі на Лівобережжі Дніпра, на поселеннях Шмирево, Лебідка Курської обл. та 
городищі Супруги Тульської обл. Роси. У другій половині І тис. н.е. вони трапляються 
на пам’ятках салтівської культури, аварської доби Центральної Європи.

До другої групи належать 2 наральники завдовжки по 12 см із втулкою однакової 
ширини та довжини з лопатю (рис. 1, 1,2). їх теж виготовлено з суцільної залізної
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Рис. 5. Долота (1 ,2 ), клин (3), ложкорЬ (4), кресала (5, б) та струги (7 ,8 ) 
з Пастирського городища.

пластини товщиною 0,5 см, у якої зверху залишалося по два виступи, які загинаючись 
утворювали роз’єднану втулку однакової ширини з верхньою частиною вигнутої 
наперед лопаті Ю.О. Краснов відніс такі наральники до типу 1А1 [27, с. 31, рис. 6 ,1-6\. 
На східнослов’янських територіях такі орні знаряддя знайдено на ранньосередньовічних 
поселеннях VI-VII ст. Бакота на Середньому Дністрі, Таранцево в поріччі Сіверського 
Дінця, на поселеннях VIII-IX ст. Старочинське та Волосовичі в Білорусії. Виявлено їх 
й на пам’ятках другої половини І тис. н.е. з території Центральної Європи.

Обидва типи наральників вперше з’явилися в латенський час на кельтських 
територіях. Знаряддя зі звуженою втулкою були притаманні для римських провінцій, 
а з однаковою шириною втулки та лопаті більш поширеними були на північ від 
дунайського лімесу. Лише ближче до середини І тис. н.е. вони поширилися по всій 
Європі [28, с. 172].

Вважається, що оснащенням дерев’яних мотик були залізні наконечники з широким 
лезом та втулкою, як у наральників. З розкопок Пастирського городища збереглося 6 
таких виробів. Вони завдовжки 10,5-13 см. На лезо приходиться половина або третина 
їх довжини (рис. 2 ,1-5). Наконечник одягався на дерев’яне юпочкоподібне руків’я. Ним 
було зручно обробляти невеликі ділянки землі. Однак частина спеціалістів переконана,
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Рис. 6. Сокири з Пастирського городища.

що ці інструменти застосовувалися для видовбування порожнин ночов, човнів та 
іншого. Такі вироби інколи трапляються на східнослов’янських пам’ятках, 
розташованих на прикордонні зі степом. Зокрема, їх знайдено при розкопках 
пеньківських поселень із Тягинської Забори та Чернеччини в Дніпропетровському 
Надпоріжжі, на городищі Новотроїцькому та на ранньосередньовічних слов’янських 
пам’ятках Подоння. Особливо часто їх знаходять при розкопках старожитностей 
салтівської культури, ранньосередньовічних пам’яток Приуралля та Середньої Європи.

На Пастирському городищі серпи представлені двома групами: безчерешковими та 
черешковими. Перша група репрезентована 10 знаряддями, у яких клинки завершуються 
загнутим під прямим кутом коротким гачком. Лезо довжиною 18 -  20,5 см буває більш 
або менш симетрично вигнутим (рис. З, 4,5), майже прямим біля руків’я і вигнутим на 
протилежному кінці (рис. 3,2,3) або біля руків’я (рис. 3 ,1). В останніх кінець розплющено 
поперек площини леза. На деяких з них видно насічки, що нанесені під кутом до напрямку 
руху серпа під час роботи. На східнослов’янських територіях такі знаряддя знайдено на 
пеньківському поселенні Кочубіївка та сахнівського етапу з Макарового Острову в 
Середньому Придніпров’ї, на поселенні Шугайлово та Демидівському городищі у
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Рис. 7. Ковальські інструменти з Пастирського городища.

Верхньому Подніпров’ї. Знайдено скарб, який налічував 4 таких серпи. Є вони серед 
пам’яток салтівської культури.

Досконалішими є черешкові серпи, у яких сильно вигнуте лезо довжиною близько 
36 см, що завершується довгим стержнем, яким інструмент з’єднувався з дерев’яним 
руків’ям. Кінець поперечно розплюснутий (рис. 3,6-8). Серпи такої досконалої конструкції 
були досить поширеними у Східній та Середній Європі за початкової доби середньовіччя. 
На східнослов’янських територіях їх знайдено на поселеннях Ханська в Молдові, Голиках, 
Зеленянці та Семенках у Південному Побужжі, Стецівці та Макаровому Острові у 
Потясминні. Багато їх є на пам’ятках Середньої Європи та салтівської культури. 
У лісостеповій смузі Дніпровського Лівобережжя такі серпи походять з Новотроїцького, 
Битицького, Білогірського городищ, городища Тітчиха та з курганів біля села 
Шугайлово.

Найпростіші залізні серпи відомі з пізньогальштатської доби, а в пізньоримський 
період, у кельтів та в римських провінціях, з’явилися серпи з довгим відігнутим руків’ям. 
Ці дві групи серпів одночасно існували у слов’ян аж до кінця І тис. н.е. Згодом 
інструменти з гачком на кінці зникають, а з довгим руків’ям, майже не змінившись, 
доживають до наших днів [29, с. 173].

На Пастирському городищі цілим екземпляром та уламком представлено коси- 
горбуші. Ціла коса була завдовжки 36 см (рис. 3 ,9). Вони масивні, з більшим вигином 
леза біля оснащеної штирем п’ятки. Такі коси-горбуші були знаряддями заготівлі сіна 
та збирання врожаю деяких зернових культур. На східнослов’янських територіях їх



100

знайдено на поселеннях з Городка та Устя на Поділлі, на Зимнівському городищі на 
Волині, поселеннях з Канева та Пеньківки (Луг І) у Середньому Подніпров’ї, на 
городищі Колочин І в Білорусі, на Новотроїцькому, Битицькому городищах і поселенні 
Слобода Глушиця на Лівобережжі Дніпра. Вони поширені у салтівський культурі.

Овець стригли великими пружинними ножицями зі сталі. Пара з них завдовжки 
до 37 см вціліла до наших днів (рис. 4 ,1,2). Виготовлялися вони з суцільної, загнутої 
посередині смуги металу. На трикутні робочі кінці припадає менше половини їх 
довжини. На одному екземплярі видно сліди ремонту поламаного руків’я (рис. 4, 2). 
На східнослов’янських територіях такі інструменти виявлено в Бакоті на Середньому 
Дністрі, на поселенні Луг І біля села Пеньківки у Потясминні, городищі Тітчиха у 
Подонні та багатьох інших місцях.

Ми не виключаємо, що з обробкою сирих шкір тварин (здирання мздри) пов’язаний 
залізний лопаткоподібний інструмент довжиною 14 см (рис. 4 ,4). Він мав розширене 
лезо та довгу порожнисту втулку. Цей виріб дуже схожий на “лопатки” з рогу оленя, 
які часто трапляються на слов’янських пам’ятках другої половини І тис. н.е. Однак, не 
можна виключати, що такі інструменти застосовувалися й у деревообробній справі.

Шила та швайки застосовувалися при виготовленні шкіряної одежі, взуття та 
іншого.

Шила менші за розмірам та тонші. Це залізні круглі або чотирикутні у перетині 
стержні довжиною 5-7 см. З одного боку вони загострені, а з протилежного, яким 
стержень забивався у дерев’яну ручку -  тупі (рис. 4, 7).

Швайки завдовжки 10-14 см. У них чотирикутна частина, якою стержень кріпився 
в руків’ї, та кругла, загострена робоча сторона (рис. 4, б).

Мабуть, проколкою було залізне, чотирикутне у перетині вістря завдовжки 11 см 
з круглим вушком діаметром 3 см на кінці (рис. 4 ,3).

Інструментами широкого функціонального призначення, які застосовувалися в 
побуті, при обробці деревини, шкіри, кістки та іншого, були залізні ножі довжиною 8- 
19 см. Вони з майже прямою спинкою з коротким плескатим руків’ям, яке дещо вужче 
від леза (рис. 4 ,10).

Трапляються і поодинокі форми ножів з своїми індивідуальними особливостями. 
До таких відноситься ніж довжиною 12 см з однаково з обох сторін вигнутим 
кинджалоподібним лезом та ручкою-штирем довжиною 4 см (рис. 4 ,9). Ніж довжиною 
19 см, у якого лезо та руків’я однакової ширини (рис. 4, 5). Ніж довжиною 12 см з 
кільцеподібною петлею на кінці (рис. 4 ,11). Ніж довжиною 18 см, у якого об’ємне руків’я 
було виготовлене з суцільного з лезом шматка металу (рис. 4 ,8).

Пристроями, що служили в побуті для добування вогню, були залізні кресала. Такий 
виріб із Пастирського городища має у довжину 8 см, масивно ввігнуту робочу поверхню 
та загнуті вверх гачкоподібно потоншені кінці (рис. 5, б). Роль кресала міг виконувати 
залізний інструмент довжиною 8 см з вигнутою зовнішньою та рівною заточеною 
внутрішньою поверхнею. Юнці загнуті калачиками (рис. 5,5). Такий пристрій міг бути й 
стругом, що застосовувався при обробці поверхні невеликих дерев’яних виробів.

Інструментами для заготівлі деревини та теслярства були залізні провушні сокири. 
Вони важкі, великі за розмірами. їх можна віднести до двох груп.

Перша з них, що налічує 4 сокири, представлена виробами довжиною 17-24 см з 
овальною провушиною та вузьким дещо вигнутим клиноподібним лезом. Обух має 
виступаючі з напуском гранчасті краї (рис. 6 ,1,2,4,5). Аналогічні сокири були досить 
поширеними у другій половині І тис. н.е. Зокрема, на східнослов’янських територіях їх 
знайдено на ранньосередньовічних поселеннях Лука-Каветчинська на Середньому 
Дністрі, Макарів Острів та Стецівка у Потясминні та багатьох інших місцях.



101

До окремої групи належать дві сокири довжиною 18-22 см, з таким самим, але 
дещо ширшим за попередні інструменти лезом, з рівними краями та округлим обухом 
(рис. 6, 3,6). На торцях однієї з них, через недбалість чи не дуже високу майстерність 
коваля, добре видно шви, що дозволяє простежити технологію її виготовлення (рис. 6, 
б). Довга вузька пластина заліза загиналася по центру таким чином, що утворювалася 
округла провушина. У місці переходу обуха в лезо потовщені кінці пластини 
з’єднувалися між собою шляхом проковування. З них формувалося лезо. Утворені при 
куванні асиметричності усувалися шляхом наварювання на окремі ділянки додаткового 
металу.

Колоди на плахи та дошки розколювалися сокирами. Допоміжними інструментами 
при цьому слугували дерев’яні та залізні клинці. Залізний клин з Пастирського 
городища був завдовжки 12 см. Його робоча частина загострена, як у сокир (рис. 5,5). 
Для з’єднання деревини залізні цвяхи застосовувалися не дуже часто. Кілька з них, 
чотирикутних у перетині, довжиною 7-9 см, відомі за дореволюційними знахідками 
[ЗО, табл.У, 144-145].

На Пастирському городищі відомі й спеціального призначення столярні 
інструменти. То тесла-мотички, про які вже йшлося (рис. 2 ,1-5).

Струг довжиною 23,5 см являв собою дугоподібно вигнуту вузьку смугу заліза, з 
відігнутими назовні короткими штирями, на які одягалися дерев’яні руків’я (рис. 5 ,8). 
Частиною такого інструмента був й дугоподібний уламок з таким же загнутим штирем 
на кінці (рис. 5, 7). Знайдене на Пастирському долото було довжиною 15 см. Його 
виготовлено з суцільного залізного стержня. Інструмент із заокругленим руків’ям та 
чотирикутним клиноподібним лезом (рис. 5 ,1). Можливо, що долотом був й інший 
залізний, із заточеним кінцем, стержень (рис. 5 ,2).

Ложкоріз довжиною 10 см виготовлено з однієї смуги металу. У нього гачкоподібно 
загнута, загострена з двох сторін плеската робоча частина та округле у перетині пряме 
руків’я, що завершується коротким відігнутим назовні стержнем на кінці (рис. 5 ,4).

Таким чином, із Пастирського городища походить велика колекція сільськогоспо- 
дарчого, ремісничого, побутового реманенту, виготовленого з чорних металів. 
Свідченням тому, що значна їх кількість була продукцією місцевого виробництва, є 
кузня, яку виявлено при розкопках 1955 р. на лівобережній частині городища [31, табл. 
VIII, 2; XXVIII, 1-5, 8; XXX, 23; 32, с. 99-103]. Неподалік від неї розчищено сильно 
поруйнований сиродутний горн, навколо якого концентрувалися шлаки та було 
знайдено кілька залізних криць діаметром близько 10 см [33, с. 33-34].

Набір ковальських інструментів з пастирської кузні включав ковадло, пару 
молотів, пару кліщів, ножиців для різання металу, пробійник.

Ковадло було цільнометалевим, чотирикутних пірамідальних обрисів, висотою 
7,8 см зі сплощеною робочою поверхнею розмірами 6,8 х 7,1 см (рис. 7,5).

Молоти довжиною 12,5 та 14,5 см мали в центрі отвори для насаджування на 
дерев’яне руків’я. З одного боку їх робоча поверхня плоска, чотирикутних обрисів 
розмірами 2,5 х 2,8 см та 3,5 х 4,3 см, а з протилежного -  плавно звужена у вигляді 
клину (рис. 7 ,4,7).

Пара ковальських кліщів довжиною 25 см та 41 см була виготовлена з двох, певним 
чином вигнутих стержнів, з’єднаних між собою залізною віссю. їх частини, якими 
утримувався розпечений метал, дугоподібно вигнуті так, що між ними утворилася 
щілина. Щільно прилягали один до одного лише їх кінці (рис. 7 ,1,2).

Подібним чином виготовлено й ножиці довжиною 23 см. Однак ріжучі їх частини 
щільно підігнані між собою (рис. 7,3).
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Пробійник мав форму чотирикутного у перетині стержня довжиною 9 CM , 

звуженого до круглого потоншеного кінця (рис. 7, б).
Серед цих інструментів, що лежали купкою, був розламаний навпіл виріб, який 

нагадує тесло-мотичку [34, с. 101, рис. 2,6]. Дехто його має за зубило з дерев’яним 
руків’ям [35, табл. XVIII, 6,7].

Ковальські інструменти, аналогічні пастирським, добре відомі у другій половині І 
тис. н.е. на всьому Європейському континенті [36, с. 152, рис. 41 ,1-15; 37, с. 124, табл. 
XVIII, 10-12; 38, рис. 27,5; 39, с. 243, рис. 116; 40, с. 240, рис. 113]. Схожий на пастирський 
набір ковальських інструментів знайдено в одному з поховань на могильнику з 
Поісдорфа у Німеччині [41, с. 193, рис. 42, 7-9]. У Середній Європі на пам’ятках VII- 
IX ст. відомі приміщення кузні двох груп: наземні (Бойніце, Победім, Ком’ятіце) та 
заглиблені (Победім, Ком’ятіце). Наземну кузню розчищено на Білогірському городищі 
слов’ян другої половини І тис. н.е. в Подонні [41, с. 60].

Великий асортимент ковальських виробів та спеціалізована кузня, що виявлені 
при розкопках Пастирського городища, вказують на те, що ковальська справа була 
там самосійною галуззю ремесла. Продукція пастирських ковалів створювала 
передумову прогресу землеробства, деревообробної справи, ювелірної обробки 
кольорових та благородних металів та інших галузей, у яких застосовувалися залізні 
інструменти.

Судячи з наявності на Пастирському городищі сиродутного горну, можна 
стверджувати місцевий видобуток заліза з болотних руд -  лімонітів. Однак продукція, 
яку можна було отримати в ньому, не могла забезпечити потреби ковалів, адже відомо, 
що в одній домниці здійснювалося лише 6-7 плавок, а вага криці досягала 3 кг. Тобто, 
в одному горні можна було отримати від 18 до 21 кг кричного заліза [42, с. 65]. Тому 
слід сподіватися, що на городищі, або ж поблизу від нього будуть виявлені й інші 
сиродутні горни. Проте не виключено, що місцеві ковалі працювали й з привізним 
металом. Як би там не було, ковалі Пастирського не займалися добуванням заліза. Це 
дуже ймовірно, адже в третій чверті І тис. н.е. у Південно-Східній Європі металургія та 
ковальська справа вже почали виділятися у самостійні галузі ремесла. Свідченням цьому 
є великий металургійний центр VII ст. поблизу м. Гайворона на Південному Бузі та 
центр VIII-IX ст. з с. Григорівки на Середньому Дністрі. Ні там, ні там слідів ковальської 
обробки заліза не було. Подібні спеціалізовані металургійні центри відомі й у Середній 
Європі [43, с. 30-31]. Виходячи з широкого асортименту продукції із заліза та знайденого 
в кузні набору ковальських інструментів, можна дійти висновку, що в кузні 
Пастирського городища працювало щонайменше 2 ковалі. Один з них був майстром, 
а другий - підручним-молотобійцем. Найімовірніше, що вони були професіоналами, 
які випускали товарну продукцію. Вивчаючи мікроструктуру виробів, Д.П. Недопако 
дійшов висновку про існування на Пастирському кількох ковальських осередків зі 
своїми виробничими традиціями [44, с. 25-30].
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УДК 903.02
Ю .В. Мисько

ДО ПИТАННЯ ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ХРЕСТОПОДІБНИХ 
СИМВОЛІВ НА СЛОВ’ЯНСЬКІЙ КЕРАМІЦІ

Щодо хрестоподібних символів на слов’янському посуді (в тому числі і у вигляді 
гончарних клейм на денцях), то в літературі неодноразово висувалася теза про їх 
язичницьке або (у давньоруський час) синкретичне язичницько-християнське 
світоглядне смислове навантаження [20, с. 298; 8, с. 236,15, с. 127]. Цю думку поділяє і 
автор, відзначавший у попередніх роботах, що не варто пов’язувати з християнським 
світоглядом хрестоподібні зображення на керамічних виробах черняхівського та 
слов’янського часів [13, с. 115-116, 14, с. 17-19]. Утвердження в орнаментальному 
мистецтві хреста як сакрального символу відноситься, за археологічними даними, до 
неолітичної епохи, після чого він з’являється у багатьох культурах як символ життя, 
родючості, безсмертя, процвітання, вдачі. Сприйняття хреста як графеми чотирьох 
сторін світу, на думку деяких науковців, бере свій початок з палеоліту, а як символ 
сонця він з’являється в індоєвропеців близько 1400 р. до н. е., що не спростовує його 
першопочаткового просторового значення [16, с. 483]. Як і хрест, свастика -  
універсальна релігійна емблема вогню, а також Сонця як вогню небесного [10, с. 57- 
59]. Закінчення кожного променя свастики спочатку символізувало обертовий рух 
давнього пристосування для добування вогню, а потім, коли свастика стала символом 
Сонця, означало його небесний рух. Солярний знак як символ вогню був здатний 
віднаджувати нечисту силу і надавати речам, на які його наносили, цілющих 
властивостей [9, с. 189]. Зображення таких символів на речах повсякденного вжитку 
свідчить про суто утилітарний характер ідеологічних уявлень слов’ян, вони несуть в 
собі ідею добробуту та процвітання роду [9, с. 189]. Хрестоподібні символи на кераміці 
трапляються як поодиноко, так і як складові орнаментальних мотивів. Так, орнамент 
із окремих повторюваних хрестів прикрашає шийку досить великої посудини з Ревного, 
подібні окремі хрести є й на шийці горщика з Луки-Райковецької, де вони поєднуються 
із хвилясто-стрічковим орнаментом [7, с. 301]. Фрагменти кераміки чи цілі вироби з 
хрестами на стінках зустрічалися і у кладці печей, а жаровні-сушилки лежали зверху. 
У конкретному випадку хрест, напевне, мав значення не тільки символу стихії природи, 
але й символу-оберегу домашнього вогнища.

Орнаментований хрестами посуд відомий і на Лівобережжі Дніпра, на роменських 
городищах [12, с. 43]. У межах Дніпро-Прутського межиріччя зразки такого посуду 
знайдено в Луці Врублівецькій, Коржівці, Хринівці, Кочурові [21, с. 237], Рашкові 
(рис. 1, /)  [1, с. 153], Бакоті, Городку, Підгірцях, Зимно, Сахнівці, Каветчині [22, с. 16]. 
Знаки звичайних і косих хрестів, а також свастики зустрічаються на керамічних виробах 
з Румунії, Польщі, Словакії, Словенії, Чехії [22, с. 16].

Якщо хрест було зроблено на внутрішній частині сковорідки, то він відбивався на 
коржику і, таким чином, ритуальна їжа набувала магічної сили [3, с. 124]. Саме таким 
чином можна трактувати зображення хреста на денцях знайдених слов’янських 
сковорідок з Рашкова І (рис. 1, 2) [2, с. 246] і Грозинського городища [19, с. 375]. 
Орнаментовані хрестами сковороди знайдені також біля Незвиська (Івано- 
Франківщина), Виползово (Чернігівщина), Вигонічей (Брянщина), на городищі 
Новотроїцьке [11, с. 42-43].

Але з огляду на нові дослідження цього питання, хотілося б розглянути подібні 
знахідки (особливо рашківські) в іншому ракурсі. Мова йде про висловлену в польській
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1 -  Рашків Ш  (за В.Д. Бараном [16, с. 153]), 2 ,3  -  Рашків І 
(за В.Д. Бараном, Д .Н . Козаком, Р.В. Терпиловським [18, с. 125]).

літературі гіпотезу, яка трактує появу таких символів на ранньослов’янських 
керамічних виробах як своєрідну маніфестацію християнської віри візантійськими 
бранцями, які жили у слов’янських оселях, саме тому ці знаки найчастіше виявляють 
на територіях, близьких до володінь Візантійської імперії [22, с. 20].

Треба нагадати, що хрест не зразу став головною християнською інсигнією. 
Ранньохристиянські общини III-IV ст. поповнювалися з числа колишніх язичницьких 
шанувальників сонячного бога Мітри. Разом з іншими обрядами вони принесли з собою 
язичницький звичай ставити хрест на грудях та на лобі як знак спасіння, безсмертя, 
вогню та сонця [6, с. 82]. До того хрест довгий час залишався засобом ганебної страти. 
У III ст. Мінуцій Фелікс у своєму “Октавіані” писав, що “християни вшановують 
людину, покарану за злодіяння страшним покаранням, та безславне древо хреста” [17, 
с. 177]. Для раннього християнства характерними символами були, в першу чергу, риба 
і виноградна лоза, також символічний зміст вкладався в поняття “голуб”, “якір”, “ягня”, 
“кошик з хлібом”, “мед”, “молоко”, “сіль”. Така багата символіка зв’явилася у зв’язку 
з християнським “обов’язком таємниці”, перші елементи якого виникають у III ст. і 
зобов’язують членів християнської общини зберігати у таємниці найважливіші обряди 
та літургійні тексти [5, с. 110-111]. У цьому контексті дуже цікавим є зображення на 
іншій сковороді з Рашкова І: схематична прорисовка голуба, зроблена за допомогою 
наколу ямок круглою паличкою по сирій глині (рис. 1 ,3) [2, с. 246].

З Рашківського житла № 83 походить і поки що єдиний знайдений у регіоні Пруто- 
Дністровського межиріччя предмет християнського культу з часу, що передував 
офіційному запровадженню християнства на Русі, -  це уламок срібного хрестика, який 
є імпортом і датується II пол. VII ст. [1, с. 24]. На слов’янських пам’ятках V-VII ст. в 
межах України подібні знахідки відсутні. З Подунав’я, в тому числі зі слов’янських 
пам’яток цього періоду, походять кам’яні ливарні форми для відливки хрестиків 
(Ботошани, Стрелеушти 4, Олтені), але дещо іншої конфігурації [23, с. 99]. Можливе 
християнське тлумачення і символу на бронзовій підвісці з гакоподібними відростками 
(кінець VII ст.), знайденій в рашківському житлі № 69 [1, с. 156]. Як пише дослідник 
пам’ятки, на лицьовому боці круглої плоскої підвіски “зображений заглиблений 
хрестоподібний солярний знак” [1, с. 113]. Це свастика, причому її відростки спрямовані 
справа наліво, а саме така форма цього знаку користувалася особливою шаною в 
ранньохристиянських общинах [16, с. 487]; тому їй могло вже надаватися християнське
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значення. Хрестик і підвіска - імпортні предмети візантійського походження і на їх 
підставі не можна робити висновків про сприйняття християнської релігії широкими 
верствами місцевого населення. Але подібних прикладів концентрації предметів з 
християнською символікою на одній пам’ятці у цей період на території Прутсько- 
Дністровського регіону немає. Це наводить на думку, що окремі мешканці Рашківського 
поселення могли запозичити християнське віровчення шляхом контактів з 
Візантійською імперією. Якими ж саме були ці контакти?

Візантійські автори (Прокопій Кесарійський, Менандр Протектор, Маврікій, 
Феофілакт Симокатта) у своїх творах відзначають провідне становище слов’янських 
племен в європейській історії V-VII ст., коли слов’яни об’єднуються в могутні військові 
союзи, які чинять напади на Візантію, проникають далеко на південний захід 
Балканського півострова і сягають Рейну. Сезонні акції, коли анти і склавіни 
переходили через Дунай, грабували візантійські володіння, захоплювали полонених, 
але з настанням осені відходили за Дунай, тривали від початку і до середини VI ст. До 
550 р. слов’яни жодного разу не залишалися зимувати на візантійських землях, тільки 
події війни 550-551 рр. започаткували процес слов’янської колонізації північних Балкан 
[4, с. 436]. За часів Юстініана Прокопій наводить свідчення про численні слов’янські 
напади (545/6, 547/8, 549/550, 551/552 рр.): “Так трапилося, що величезна кількість 
варварів-склавинів, нещодавно перейшовши ріку Істр, пограбувала тамтешні міста і 
поневолила багато ромеїв” [18, с. 179]. Під 578 р. Менандр ще згадує, що “Елада 
спустошувалася слов’янами” [18, с. 319]. Під 596 р. у Феофілактта Симокатти є 
повідомлення щодо сутички візантійського війська з слов’янським загоном, який вів 
полонених. Для захисту від війська слов’яни вбили полонених чоловіків, а жінок і дітей 
оточили колом з візків для оборони [22, с. 20]. Враховуючи патріархальний характер 
слов’янського рабства, основну масу полонених складали жінки і діти. Крім того, як 
зазначає Маврікій, “тих, хто перебуває у них (слов’ян -  авт.) в полоні, вони не тримають 
в рабстві невизначений час, як інші племена, а, визначивши для них точний термін, 
пропонують їм вибір: або вони забажають повернутися додому за певний викуп, або 
залишаться там як вільні люди і друзі” [18, с. 369]. Як слушно зауважує М. Парчевський, 
у варварському етнічному і культурному середовищі у бранців-хрисгиян, особливо у 
дітей і молодих дівчат, що залишалися на проживання в слов’янських племенах (останні, 
можливо, ставали дружинами місцевих чоловіків), проходив процес дехристиянізації, 
однак він був не одномоментним, а поступовим [22, с. 20]. Тому є вірогідність, що 
християнськими символами на кераміці на початковому етапі мешкання в слов’янських 
оселях такі вихідці з імперії демонстрували свою релігійну приналежність. Хрести 
присутні на повсякденному ліпному слов’янському посуді, який виготовлявся в цей 
період переважно жінками в кожній селянській родині.

З середини VI ст. політична ситуація дещо змінюється. Виходячи з письмових 
джерел, приблизно з 545 р. до 602 р. (останньої згадки про антів у візантійських авторів) 
слов’яни перебувають у союзницьких відносинах з імперією, хоча цей союз і не був 
непреривним. Але на рубежі VI - VII ст. в існуванні такого союзу важко сумніватися: 
за даними Феофілакта Симокатти (сер. VII ст.), авари здійснили в 602 р. похід проти 
антів саме тому, що анти були союзниками Візантії [18, с. 381]. І надалі, очевидно, такі 
відносини Візантії з слов’янськими племінними об’єднаннями зберігаються. У контексті 
згадок Константина Багрянородного в його праці “Про управління імперією” 
слов’янського племені “нехрещених хорватів”, до території яких входили і Рашківські 
поселення, складається враження про не ворожі, а скоріше конфедеративні відносини 
хорватів з Візантією, тому вже є маловірогідним існування візантійських бранців на 
хорватських землях в цей період.
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Отже, наявність на Рашківському поселенні предметів, культова символіка яких 
може бути потрактована як християнська, свідчить про можливість перебування там 
християнських бранців (вірогідніше бранок), або про навернення у християнство 
окремих представників місцевого слов’янського населення, які брали участь у 
візантійських походах.
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УДК 903-03
Ю . О. Приходшок

ДЕРЕВ’ЯНО-ЗЕМЛЯНІ ТА ЗЕМЛЯНІ 
ОБОРОННІ СПОРУДИ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ І ТИС. Н.Е.

Лісостеп та степ сучасної території України з давніх давен були тим простором на 
якому перепліталися інтереси місцевих та прийшлих народів. Зокрема, войовничі 
номади прагнули отримати зиск від мирних землеробів, перш за все, у вигляді 
сільськогосподарської продукції. Тому слов’яни для свого захисту прагнули спорудити 
якомога надійно укріплені городища. Не були застрахованими від військових нападів 
і степовики, тому за часів Хозарського каганату у них з’являється ціла низка фортець 
з кам’яними стінами, але будувалися й городища з земляними укріпленнями.

Розкопками на Колтунівському городищі з’ясовано, що стіни там було зведено у 
два етапи. Спочатку побудували стіну з земляних і сирцевих блоків квадратної форми 
розмірами від 27 до 46 см при товщині З-б см. Ця стіна 3-3,2 м завширшки і 1,5 м висотою 
складалася з внутрішнього та зовнішнього панцирів товщиною 0,4 м. Забутовка являла 
собою моноліт з сирцевої кладки на глиняному розчині товщиною 2,3 м. На другому 
етапі будівництва до зовнішнього панциря було прибудовано товщиною стіну 1,3 м з 
крейдяних блоків 40-30x30-20x18-20 см, що також утворювали панцирі, простір між 
якими заповнений дрібними уламками крейди та каменю [2, с. 6-7].

Рис. 1. Оборонні споруди верхньопрутських городищ: 1 -  Грозинці, 2-3 -  Ревне, 
4 -  реконструкція, а -  дерн; б -  обгоріле дерево і вугілля; в -  каміння; г -  глина; 

д  -  обпалена глина; е -  насипний ґрунт (за Л .П. Михайлиною, 1997).
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Рве. 2. План городища Ревне I:
1 -  глиняний вал; 2 -  оборонний рів;
З -  рів з укосом; 4 -  укіс; 5 -  ескарп; 
б -  дорога (за Л .П . Михайлиною, 1997).

Із земляних блоків споруджувалися 
Траянові вали в П івнічно Західному 
Причорномор’ї, яке .в останній чверті І тис. 
н.е. входило до складу Дунайської Болгарії. 
Це засвідчують дані отримані дослідженнями 
нижнього валу в районі с. Червоноармійське 
Одеської області. Встановлено, що насип зі 
сторони берми укріплювався земляною 
стіною складеною з шматків дерну у два-три 
ряди. Загальна ширина насипу близько 10 м 
і до 3 м висотою [11, с. 128].

Натомість, у лісостепу, де мешкали 
слов’яни було багато  лісів, що стало 
визначальним фактором у виборі ними типу 
оборонних споруд. У другій половині І тис. 
н.е. східні слов’яни будували укріплення, 
основна оборонна лінія яких складалася з 
ровів та валів. На вершинах валів зводилися 
додаткові фортифікації.

Дослідники розділяю ть оборонні 
споруди слов’ян другої половини І тис. н.е. 
на три типи [4, с.23-24].

Найпростіші з них будувалися у вигляді частоколу, як на городищах Тітчиха, 
Волкова, Опішня та ін. Частоколом представлені укріплення нижнього шару 
Грозинського городища. Там досліджено траншею шириною 0,35-0,40 м і завглибшки 
0,7-0,9 м від давньої поверхні, заповнену рештками дерева від вертикальних стовпів [9, 
с. 88] (Рис. 1,1).

До другого типу належать дерев’яні оборонні стіни, основу яких складають кліті, 
їх рештки простежено на городищах у Горішніх Ширівцях, Ревному, Червоній Діброві, 
Ломачинцях та інших місцях (Рис.2). На городищі біля с. Ломачинці під валом 
давньоруського часу збереглися залишки давніших фортифікацій. Вони складалися з 
паралельних дубових стін, що проходили паралельно одна до одної на відстані 2,5 м. 
Стовпи цієї стіни стояли на певній відстані один від іншого не утворюючи суцільної 
лінії. Між ними закріплювалися дерев’яні плахи. Зовнішня стіна збудована з стовпів 
до 0,4 м товщиною, вкопаних на глибину 1,4 м. Вони розташовувалися на відстані 3,4 
м. один від одного. Між стовпами лежали навпіл розколоті деревини. Стіна з 
внутрішнього боку городища складалася з стовпів діаметром 0,2-0,3 м, між якими 
закріплювалися горизонтально покладені стовбури. Обидві стіни і додатково 
зміцнювалися поперечними перегородками, що мали таку ж конструкцію[10, с. 63-64] 
(Рис. 3 , 1-3). Кліті, які утворювалися таким чином використовувалися, як житла або 
господарчі приміщення.
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Рис. Э. План Городища 
Ломачинці (1), перетин 

оборонного валу (2), та сліди 
кліті (3). 1 -  чорнозем; 2-3 -  
насип валу давньоруського 

часу; 4 -  обпалена глина;
5 -  глина із знахідками XI ст.; 
6 -  земляний укіс; 7 -  глина, 

змішана з вугіллям; 8 -  вугілля 
із знахідками УШ-ІХ ст»;

9 -  зотлілі стовпи; 10 -  глина;
11 -  камінь; 12 -  вугілля із 

знахідками Х-ХІ ст.; 13 -рівчак 
-  відбитки нижньої колоди 
зрубу (за Б.О. Тимощуком, 

1976).

Подекуди в конструкцію 
стіни вводилися зруби, що 
простежено на городищах у 
Добринівцях і Грозинцях. Під 
час дослідження городища в 
Добринівцях виявлено зруби- 
опори. Городище було ото
чене дерев’яною стіною в сис
тему якої, з різними проміж
ками, включалися зруби. 
Розкопками там виявлено 16 
таких конструкцій, що часто 
виконували роль веж [10, с. 74- 
78].

Третій тип представлений 
дерев’яними стінами у вигляді 
зрубів, досліджених на горо
дищі у Ревному. Вони просте- 
жені за його периметром і 
являли собою суцільну стіну 
шириною 3 м, яка всередині 
розділена на кліті шириною 
1,5-1,8 м [4, с. 26] (Рис. 1,2-3; 4, 
1-2).

Дерев’яні стіни додатково 
укріплювалися укосами з землі 
вийнятої при спорудженні 
рову. Вони простежувалися 
практично на всіх городищах 
з подібними фортифікаціями.

Однак існує й інша кон
струкція дерев’яно-земляних 
укріплень. їх виявлено при
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розкопках городищ поблизу cc. Селішти, Пастирське та Зимно. На жаль, за 
виключенням Зимнівського городища, результати дослідження цих пам’яток введено 
в науковий обіг лише фрагментарно. Зокрема це стосується конструкції їх оборонних 
споруд.

Усі три городища розташовані в схожих топографічних умовах займаючи 
підвищені ділянки місцевості, або ж заховані серед складок ярів та балок. Давні слов’яни 
при будівництві фортифікаційних споруд переважно використовували вали та рови 
які збереглись з попередніх часів, реконструюючи та добудовуючи їх.

На цих городищах ранньосередньовічні оборонні споруди не були потужними.
І.А.Рафалович, який повністю розкопав городище в Селіштах, спочатку навіть вважав 
його відкритим поселенням, що знайшло відображення в його перших публікаціях.[7, 
с. 129] Лише натрапивши на залишки оборонної стіни він визначив цю пам’ятку як 
городище. У 1969р. на східній напільній частині мису на глибині 40-45 см „вдалось 
простежити, - писав І.А. Рафалович, - на фоні суглинку дві заповнені чорноземом 
канавки шириною 3 5-40 см, заглиблені в суглинок на 20-30 см. Обидві канавки на цій 
ділянці довжиною близько 40 м тягнуться майже паралельно на відстані 60-100см. одна 
від іншої. Глинистий ґрунт, що заповнює простір між канавками, відрізняється від 
навколишнього материка великою кількістю крейдяних вкраплень... вся споруда в 
цілому являла собою щось подібне до подвійної стіни, можливо тиноподібної 
конструкції з заповненням з щільного суглинку” [7, с. 129] (Рис. 5,3). Місцевість зайняту 
цим городищем було сильно поплюндровано земляними роботами, пов’язаними із 
будівництвом мосту через р. Реут. Тому вірогідність наявності там оборонного валу 
та рову, як це передбачав І.А. Рафалович, залишається недоведеною.

Тривалий час нічого не було відомо також про ранньосередньовічні фортифікації 
Пастирського городища. Вважалось, що його оборонна лінія функціонувала лише за 
скіфської доби. Так М. Ю. Брайчевський писав: “У пізніші часи вали не підсипались, 
отже, оборонні споруди не мають жодного відношення до ранньосередньовічного 
поселення, в період раннього середньовіччя тут існувало відкрите поселення... в цьому 
відношенні назва „Пастирське городище” по відношенню до ранньосередньовічних 
шарів має цілком умовний зміст” [3, с. 67-68]. На той час, через відсутність археологічних 
матеріалів така думка була цілком виправданою.

Пастирське городище ділиться на дві нерівні частини р. Сухий Ташлик у плані 
має грушоподібну форму і по периметру обнесене валом та ровом на площі близько 
25га. Вал зберігся на висоту до 3-3,5 м. Рів завглибшки 2-4 м. У 1993 і 1995 рр. було 
закладено два розкопи на вершині валу у правобережній і лівобережній частинах 
городища. В них виявлено ями від стовпів діаметром 0,3-0,4 м розташовані в одну 
лінію вздовж гребеню валу на відстані 0,5-0,6м. Це сліди дерев’яних конструкцій 
скіфського валу. Тут же було простежено ще дві лінії ямок діаметром 10-20 см і до 40 
см глибиною. Ці лінії розташовувались на відстані 0,6-1,2 м (Рис. 5,1). Очевидно, що 
це сліди укріплень споруджених у раннє середньовіччя. При їх дослідженні на 
лівобережному розкопі, на глибині 0,5 м від вершини валу було знайдено гончарний 
фрагмент горщика пастирського типу. Найімовірніше, що укріплення другої половини 
І тис. н.е. на Пастирському городищі мали вигляд стіни, спорудженої з двох паралельних 
рядів дерев’яного плоту, простір між якими було заповнено глинистим замісом. Його 
рештки були добре помітні в перетині валу. [6, с. 243] Тобто стіна, споруджена для 
укріплення Пастирського городища, за своєю конструкцією, була цілком подібною до 
оборонної стіни, залишки якої відкриті на городищі Селіште.

Щодо Зимнівського городища, то оборонний вал зберігся там на висоту 1,5-1,9 м 
біля підошви він був завширшки близько 10 м. В.В. Ауліх констатував, що оборонні
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споруди валу були досить різноманітними і складними. їх рештки виглядали так. Завал 
із шматків обвуглених колод довжиною до 3 м і діаметром 0,1 -0,25 м, що простежувався 
до глибини 1-1,2 м від сучасної поверхні. На деяких ділянках збереглися залишки стіни 
із плах товщиною 0,1-0,15 м та довжиною 2-3 м, вкладених між парами вертикальних 
стовпчиків. На інших ділянках, гребеня валу залишки згорілої дерев’яної огорожі, 
простежувалися в шарі перепаленої глини. За В. В. Ауліхом, з південно-східної сторони 
городища на гребені насипу збереглись слабкі сліди зруйнованої дерев’яної огорожі. 
У південно-західній частині валу її обвуглені залишки були у шарі сипкої, перепаленої

Рис. 4. Плав розколу на городищі Ревне I fa залишками оборонних конструкцій 
і напівземлянкою (І) та профілем укосу з південного боку (2)

(за Б.О. Тимощуком та Л.П. Михайлиною).



113

до оранжевого кольору глини. Товщина цього шару 0,2-0,4 м. У східній частині валу у 
шарі сипучої глини простежено кілька ям від вертикальних стовпів. [1, с. 16] Наведений 
короткий опис можна деталізувати за польовим планом розкопу який вмішено в 
монографії В. В. Ауліха. Згідно, плану, шар перепаленої глини шириною 1,5-2,5 м 
тягнувся вздовж гребеня валу на 17-20 м. На протилежних кінцях смуги перепаленої 
глини, з внутрішньої та зовнішньої її сторін, видно ряди ямок від кілків, вздовж яких 
подекуди збереглися горизонтально вкладені дерев’яні плахи. Місцями простежувались 
два горизонтальні шари згарищ, які були на глибині 0,6-1,1 м та 0,9-1,4 м. Між ними 
лежав прошарок темно-коричневої землі товщиною 0,2-0,3 м. В.В. Ауліх вважав, що

Рис. 5. Сліди оборонних стій городищ із Пастирського (1), Зимно (2), Селішт (3), 
Богородичного (4). А -  ямки; Б -  обгоріле дерево; В -  канавки.
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це залишки двох будівельних горизонтів. Коли згоріли перші, більш ранні оборонні 
конструкції, від яких залишився нижній шар згарища, їх засипали землею і побудували 
нові укріплення, від яких зберігся верхній шар завалу [1, с. 15] Проте, нам здається, що 
засвідчена стратиграфічна ситуація не є доказом наявності двох будівельних періодів 
укріплень Зимнівського городища. Більш ймовірно, що описані будівельні рештки 
входили в конструкцію однієї оборонної стіни, яку було споруджено на вершині валу. 
Дві горизонтальні смуги перепаленого вугілля є залишками дерев’яних каркасно- 
стовпових паралельно розташованих стін, а земляна смуга - то рештки забутовки 
простору між ними. Ширина цієї конструкції 0,6-0,8 см (Рис. 5,2).

Тобто усі три східнослов’янські городища третьої чверті І тис. н.е. мали дуже схожу 
конструкцію оборонних споруд. То були дерев’яно-земляні стіни, які зводилися на 
вершині валів (Пастирське, Зимне), або на рівнині з напільного боку (Селіште). Основу 
таких укріплень складали дві паралельні лінії плоту (Селіште, Пастирське) чи 
дерев’яного каркасу із стопів та плах (Зимне), простір між якими заповнювався глиною. 
На Зимнівському городищі простежено також сліди дерев’яних оборонних веж.

Схожі фортифікаційні конструкції відомі за розкопками деяких городищ останньої 
чверті І тис. н. е. салтівської культури, розташованих в середній течії Сіверського Дінця 
(Богородчанське, Маяцьке, Сидорівське, Теплинське, Святогірське, Тетянівське, 
Кіровське). [5, с. 23] О собливо виразно подібні конструкції засвідчено на 
Богородчанському городищі, де на вершині валу було виявлено залишки згорілої 
дерев’яно-земляної стіни. Від неї простежено два паралельних ряда вкопаних по три 
разом вертикальних деревин між якими вставлялися горизонтальні плахи, що 
створювали зовнішні дерев’яні стіни, внутрішній простір між якими заповнювався 
глиною. Відстань між рядами становила 1,5 м (Рис. 5,4)

Не виключено, що стіною подібної конструкції була спочатку укріплена Пліска, 
перша столиця болгар хана Аспаруха, яку засновано не пізніше середини VIII ст. 
Археологічними розкопками там простежено дві паралельні траншеї, заповнені ґрунтом 
та дрібним камінням. Болгарський археолог Рашо Рашев допускає, що в траншеях 
були дерев’яні стовпи, які утворювали стіни, простір між якими заповнювався землею 
[8,с.188].

Не викликає сумнівів, що означена дерев’яно-земляна конструкція оборонних стін 
конструктивно схожа на панцирні кам’яні фортифікації античності, які споруджувалися 
на кам’яних фундаментах у вигляді двох, викладених з кам’яних блоків і паралельних 
стін, простір між якими забутовувався щебенем. Така кам'яна конструкція панцирних 
стін широко застосовувалась при будівництві ранньосередньовічних фортець Візантії 
та Хозарського каганату. Поява дерев’яно-земляної панцирної конструкції стін на 
слов’янських та хозарських городищах лісостепової смуги Південно-Східної Європи, 
найімовірніше, була обумовлена відсутністю: достатньої кількості покладів каміння 
та навичок його застосування! місцевими зодчими, меншими затратами зусиль при 
спорудженні дерев’яно-земляних укріплень та наявністю деревини, яка з давніх давен 
широко застосовувалася при будівництві лісостеповою людністю.
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УДК 903.3(=16)
Л . П. Михайлина

ТИПОЛОГІЯ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ЖИТЕЛ VIII-X CT. 
МІЖ ДНІПРОМ І КАРПАТАМИ

Житлові споруди є наймасовішою категорією археологічних об’єктів, досліджених 
на пам’ятках VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами. Житла справедливо вважаються не 
тільки одним із визначальних елементів кожної археологічної культури [57, с. 3], вони 
є “найдрібнішою часткою, неподільним атомом стародавнього суспільства” [53, с. 460]. 
Вони несуть також інформацію про основні сторони життя населення, що їх збудувало, 
віддзеркалюють рівень соціального і економічного розвитку суспільства, знання та 
навички будівничих, смаки, традиції і раціональний побут їхніх мешканців.

Під час дослідження слов’янських пам’яток VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами 
виявлено значну кількість жител. Лише на селищах і городищах, які розкопувалися 
широкою площею (Лука Райковецька, Канівське, Луг І, Луг II, Макарів Острів, 
Сахнівка, Стецівка, Монастирок, Рашків І, Гульськ, Ревне, Кодин І, Кодин II, 
Добринівці, Глинжень V, Скок тощо) досліджено понад 400 жител, що дає можливість 
всесторонньо охарактеризувати цей тип споруд. Вони виявилися прямокутними або 
квадратними заглибленими спорудами, що мали дерев’яні стіни і опалювалися печами, 
спорудженими з каменю або глини. В основу їхньої типології покладено глибину 
ґрунтового котловану, конструкцію стін, а також внутрішнє планування й обладнання. 
Варто відзначити, що велика кількість розкопаних ранньослов’янських жител сприяла 
їхній класифікації та створенню різних типологій, які відбивали ті чи інші конструктивні 
особливості будівель. Ранньослов’янське житло стало предметом спеціальних 
досліджень цілої плеяди археологів [12, с. 204-233; 18, с. 3-11; 19, с.285-368; 24, с. 3-13; 
25; 14, с. 283-315; 47, с. 44; 44; 51, с. 28-40,46-64; 11, с. 44-98; 4, с. 33-48,83-148,65, с. 219- 
233; 30, с. 31-70]. Однак наданий момент відсутня єдина типологія житлових споруд. У 
зв’язку з цим є необхідність узагальнення характерних особливостей ранньо- 
слов’янських жител, визначення загальних засади їхнього поділу на типи, що дозволить 
намітити основні принципи їхньої типології.

У залежності від глибини ґрунтового котловану, житла прийнято поділяти на три 
типи: напівземлянка, землянка і наземне житло. Не дивлячись на те, що ці терміни 
загальновживані й увійшли в науковий обіг вже давно, через відсутність єдиних 
критеріїв дослідники вкладають в них різний зміст [64, с. 51].

Типологія жител базується на деяких відносно сталих їхніх параметрах, які 
визначаються доцільністю і зручністю проживання у них людини. У першу чергу, до 
них належить висота житлового приміщення. Важливим, якщо не головним фактором 
у відтворенні висоти приміщення є зріст людини і створювані нею самою умови для 
життя і діяльності [10, с. 284]. Оскільки житла опалювалось “по-чорному”, жити в них 
можна було лише за умови, що дим підіймався і збирався вище зросту його мешканців. 
Спеціальні дослідження ранньослов’янського житла із залученням етнографічних 
матеріалів вказують, що найбільша відстань між підлогою житла і його дахом сягала 
трьох метрів [38, с. 35; 39, с. 24; 65, с. 230, табл.].

Відносною сталістю відзначається і кут нахилу даху, який залежить від матеріалу 
покриття даху (солома чи глина) і складає приблизно 35-45° [39, с. 24].

Знаючи кут нахилу даху, внутрішню висоту житла, а також беручи до уваги 
довжину стін, яка в середньому складає 3,0-3,2 м, можна розрахувати висоту дерев’яних 
стін. Висота стін житла знаходиться у зворотній залежності від їхньої довжини - чим
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Рис. 1.

довша стіна, тим менша її висота. Шляхом введення до графіку результатів вимірів 
конкретних об’єктів встановлено, що висота дерев’яних стін складає 1,5-1,8 м, а отже 
завжди більша, ніж глибина материкового котловану. Таким чином, заглиблені житла 
мали дерев’яні стіни, що виступали вище грунтових стін котловану, і відносяться до 
типу напівземлянок.

Напівземлянки складають переважну більшість розкопаних жител VIII-X ст. між 
Дніпром і Карпатами [1, с. 367,369, рис. 1; 5, с. 27; 7, с. 157-161,163-169,171-173,178- 
182; 8, с.39-48; 28, с. 23-32, 34-48; 26, с. 5-9; 35, с. 51; 41, с. 25,27; 34, с. 94; 47, с. 23; 61, 
с. 51; 66, с. 322-323,326,329,331,346].

Аналогічна картина слов’янського житлового будівництва VIII-X ст. простежена 
на Лівобережжі Дніпра [58, с. 66], на Дону [32, с. 79-80].

Напівземлянки VIII-X ст. досліджуваного регіону продовжують традиції місцевого 
житлобудівництва попереднього періоду. Ілюстрацією даного твердження слугують 
матеріали розкопок поселень Рашків II і III на Дністрі [4, с. 33-47], Кодин, Чорнівка та 
Гореча на Прикарпатті [49, с. 141; 50, с. 397; 51, с. 28-34; 52, с. 364; 61, с. 51; 63, с. 83-84].

Цей тип жител відомий на слов’янських поселеннях VI-VII ст. не тільки Східної, 
але й Центральної Європи [72, rys. 3-В, 4; 73, abb. 13; 74, rys. 42], що вказує на його 
широке поширення і загальнослов’янський характер.
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Напівземлянки продовжують побутувати і в наступний період. Про це свідчать 
житлові споруди, розкопані на поселеннях XI ст. у Верхньому Попрутгі - Графська 
Поляна, Коростувата (рис. 1,3). Ще пізнішим часом - XII ст. - датується напівземлянкове 
житло № 28 на Добринівському поселенні [б 1, с. 399]. Картографування напівземлянок 
ХІ-ХІІІ ст. вказує на їхнє поширення не тільки між Карпатами і Дніпром, а й у басейні 
Верхнього Дніпра, на Оці, Клязьмі, Волзі [43, с. 121-128, рис. 32,36].

За конструкцією дерев’яних стін житла-напівземлянки поділяються на два види: 
каркасно-стовпові та зрубні. Належність напівземлянок до названих видів визначається 
рештками дерев’яних конструкцій у вигляді ямок від стовпів, відбитків колод на підлозі 
житла та обвугленого дерева. Якщо конструктивні особливості зрубних жител 
практично з’ясовані, то характеристика каркасно-стовпових споруд одностайністю не 
відзначається.

І.І. Ляпушкін виключав наявність дерев’яних стін, що виступали вище рівня 
материкового котловану [25, с. 51,202,204-205]. Дах такої споруди спирався на гребінь 
і стародавню поверхню. Дослідник вважав, що Новотроїцьке городище було забудоване 
житлами-землянками і своїм виглядом “було схоже на середньовічний могильник” [25, 
с. 133]. У запропонованій реконструкції І.І. Ляпушкін виходив із єдино можливої, на 
його думку, конструкції стін, що використовувалась у слов’янському житлобудівництві, 
яка складалася з горизонтальних колод, притиснутих до материкових стін котловану 
вертикальними стовпами-стояками [25, с. 193].

Д.Т. Березовець теж вважав єдино можливою конструкцію стін житла, що складалась 
з горизонтальних плах, затиснутих між вертикальними стовпами-стояками і материковими 
стінами котловану. Він писав: “У житлах стовпової конструкції стіни обшивались дошками 
або плахами, покладеними між земляною стіною і стовпами” [7, с. 157].

Такої ж думки дотримується П.О. Раппопорт, вважаючи, що у більшості випадків 
стіни зводилися з плах, притиснутих до материкових стін котлоовану вертикальними 
стовпами [43, с. 119]. Щ оправда, дослідник не відкидає можливості кріплення 
горизонтальних плах у вертикальних пазах стовпів-стояків [43, с. 119].

Реконструкція стін слов’янського житла каркасно-стовпової конструкції, 
запропонована І.І. Ляпушкіним, Д.Т. Березовцем та П.О. Раппопортом, викликає деякі 
зауваження та заперечення. Так, у більшості жител Новотроїцького городища (житла 
№ 9,10,15,17,19,22,26,35), які лягли в основу реконструкції І.І. Ляпушкіна, стовпові 
ями щільно прилягають до материкових стін, не залишаючи місця для закладки колод 
або плах між стовпами і материковими стінами. Водночас досконало виконані 
креслення і плани горизонтів горілого дерева в деяких з них (наприклад, житла № 10, 
15, 22, 35) [25, табл. 11, 12, 22, 24, 28, 29, 36, 46, 47] вказують на іншу, складнішу 
конструкцію стін. Розміщення стовпових ям і горілого дерева відносно материкових 
стін свідчить, що горизонтальні плахи кріпились у повздовжніх пазах вертикальних 
стовпів-стояків. Це фактично зафіксовано кресленнями жител.

Недуже переконливим аргументом прибічників описаної конструкції стін є простір 
між стовповими ямками і материковою стіною котловану, який нібито служив для 
закладки горизонтальних плах. Не заперечуючи принципово проти такої реконструкції, 
зазначимо, що під час будівництва житла його котлован міг бути більшим, ніж корисна 
площа житла. У цьому випадку простір між дерев’яною і материковою стіною 
забутовувався глиною, що чітко простежено під час дослідження жител № 21 східного 
городища [27, с. 24-25] та № 1 західного городища у с. Монастирок на Середньому 
Дніпрі [27, с. 52]. Відрізнити заповнення житла від забутовки не завжди можливо. Ось 
чому простір між дерев’яною і материковою стіною сприймається як корисна площа 
житла в цілому.
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Прикладом забутовки простору 
між материковою стіною котловану і 
дерев’яною стіною житла може слугу
вати також житлова споруда № 28 на 
поселенні Гореча II у Чернівцях. Анало
гічна картина простежена під час розко
пок житла № 2 на поселенні Глинжень 
V у Молдові та житла № 9 на городищі 
Тітчиха [31, с. 43].

Про конструкцію стін опосеред
ковано говорить глибина котловану 
житла. Оскільки глибина котлованів 
завжди менша від висоти дерев’яних 
стін, останні виступали над поверхнею 
землі. Звести стіни, що виступають вище 
рівня материкового котловану, можна, 
лише закріпивши горизонтальні плахи 

Рис. 2. у повздовжніх пазах вертикальних

стовпів [17, с. 54; 61, с. 53-54] або побудувавши зруб. Тут є непридатною конструкція 
стін, що складаються з горизонтальних плах, притиснутих до материкових стін 
котловану стовпами-стояками, оскільки стіни такої конструкції можна побудувати 
лише на висоту ґрунтових стін котловану, що явно недостатньо для нормального 
функціонування житла. Спроба П.О. Раппопорта показати можливість використання 
стін такої конструкції не підтверджується новими матеріалами. Зовнішня підсипка до 
наземних стін, у якій дослідник бачить засіб зміцнення і нарощування їхньої висоти 
[43, с. 132], мабуть, служила для теплоізоляції та водовідводу. Наземна частина житла, 
побудована у такий спосіб, була би нетривкою спорудою, бо насипна земля не може 
бути достатньо міцною зовнішньою опорою горизонтальних плах, на відміну від 
материкових стін котловану. Крім того, незначна у перерізі підсипка не може створити 
необхідні горизонтальні зусилля для достатньо міцного притискання плах або дощок 
до стовпів [10, с. 284].

Проблематичним видається і процес зведення наземних стін. Побудувати дерев’яні 
стіни вказаним способом вище рівня материкового котловану неможливо за відсутності 
земляної підсипки - опори, яку, у свою чергу, неможливо зробити до будівництва стін.

Важливі і переконливі дані щодо реконструкції стін каркасно-стовпової конструкції 
одержані під час дослідження житла № 10 на городищі Ревне II (рис. 2), яке загинуло в 
результаті пожежі. Згорілі дерев’яні стіни житла збереглись на висоту 0,5 м. В кутках і 
посередині материкових стін котловану знаходились обгорілі дерев’яні стовпи, а між 
ними - обгорілі, горизонтально покладені колоди шириною 0,15-0,2 м. Розміщення 
стовпів і колод, а також їхнє розташування щодо материкових стін таке, що 
горизонтальні колоди могли бути закріплені тільки в повздовжніх пазах вертикальних 
стовпів. Аналогічна конструкція обгорілих дерев’яних стін простежена Б.О. Тимощуком 
на городищі Ревне І [61, с. 52-53].

Житлові стіни, що складалися із горизонтальних плах, врізаних у вертикальні 
стовпи, досліджено на селищі Семенки на Південному Бузі [66, рис. 12]. П.І. Хавлюк 
вважає, що їхню конструкцію складали вертикальні стовпи, “простінки між якими, 
очевидно, заповнювались розколотими колодами, а в стовпах для них були жолобки- 
пази” [66, с. 323].
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Ознайомлення з графічними матеріалами розкопок вказує, що житла з описаною 
вище конструкцією стін були характерні і для інших слов’янських територій: у 
Подніпров’ї  [25, табл. 11,13,28,29,34,36,46-48; 7, рис. 27-29], на Дону [31, с. 216-223, 
225,228,235,266]. Вони відомі також у південних [13, рис. 10,7; 29, /] і західних слов’ян 
[73, abb. 7 ,2; 10,5].

Житла зі стінами аналогічної конструкції досліджені на городищі Тітчиха. На 
думку Г.М. Москаленко, розташування стовпових ямок відносно материкових стін 
котловану при невеликій глибині останнього, вказує, що “висота жител визначається 
не тільки висотою даху, але і стін” [31, с. 54]. Досягти ж потрібної висоти стін житла, на 
думку дослідниці, можна було, лише врізавши горизонтальні плахи у вертикальні 
стовпи-стояки [31, с. 43].

Прямим свідченням такої конструкції дерев’яних стін є споруда № 12А, розкопана 
на київському Подолі [67, с. 51-52, рис. 6; 33, с. 124, рис. 45]. Дерево, яке збереглося, 
дозволяє наочно побачити стіни, зведені “з товстих колотих дощок, кінці яких 
запазовані в чотири кутові і два бокові стовпи” [33, с. 124]. Археологічні спостереження 
над житлами тако ї конструкції дозволяю ть відш укати їхні відповідники в 
етнографічному матеріалі. Так, у багатьох спорудах Карпатського регіону відзначена 
схожа стовпова конструкція стін жител. У невеликих господарських будівлях виявлено 
стовпову конструкцію “в соху”. В її основі лежить закріплення не тільки горизонтальних 
колод у конструкції стін, але й верхньої частини житла [65, с. 231]. При конструкції “в 
соху” діаметр стовпа був меншим ніж діаметр повздовжніх колод, в яких робилися 
пази для з’єднання з стовпом. Порівняння такої конструкції з наявним археологічним 
матеріалом дозволяє зрозуміти малий діаметр стовпів (0,1 -0,15 м) у розкопаних житлах.

Виходячи з наведених даних, можна стверджувати, що цей тип жител- 
напівземлянок міг мати два варіанти кріплення поперечних колод до стовпів-стояків: 
і) у пази вертикальних стовпів-стояків; 2) у пази поздовжніх колод.

Ознакою житла стовпової конструкції є наявність ямок від вертикальних стовпів, 
що простежуються на підлозі споруди. Однак відсутність ямок не завжди свідчить проти 
стовпової конструкції стін житла і, отже, на користь зрубної конструкції [43, с. 120]. За 
етнографічними матеріалами відомі стіни стовпової конструкції, стовпи-стояки яких 
не вкопувались в землю [55, с. 14] і не могли залишити слідів у вигляді ямок. Водночас 
стовпові ями не завжди вказують на каркасно-стовпову конструкцію, адже вони 
зустрічаються і в житлах зрубної конструкції. Прикладом може слугувати житло № 21 
на Ревнянському городищі, в якому виявлені ямки від стовпів і переконливі ознаки 
зрубної конструкції - перехрестя нижніх вінців у кутах житла. Аналогічна картина 
простежена у житлах № 26 і 28 східного городища у Монастирку [27, с. 24-25,28, рис. 21 - 
22]. Надійною ознакою зрубного виду варто вважати обгорілі деталі конструкції зрубу 
- перетин колод у кутах жител. Таким чином, при визначенні виду житла необхідно 
враховувати не тільки факт наявності чи відсутності стовпових ямок, але й усі інші 
наявні деталі конструкції стін.

За кількістю і розміщенням стовпових ямок напівземлянкові житла каркасно- 
стовпової конструкції можна поділити на кілька варіантів.

Перший варіант напівземлянкових жител стовпової конструкції становлять 
споруди, каркас яких складається з восьми вертикальних стовпів, розміщених по кутах 
і середині стін котловану. Житла з стінами такої конструкції виявлені на поселеннях 
Луг І (житла № 16, 21,23, 26), Луг II (житла № 4-6) [7, с. 166,169,171,179, рис. 27: 2, 
рис. 28: 1, рис. 29: 2, 5, рис. 31: 1, 2, 4], Монастирок (східне городище - житло № 42, 
західне городище - житло №1) [27, рис. 42,45], Кодин І (житло № 26) та Кодин II (житла 
№ 17, 30) [51, табл. 5: 2; табл. 6: 6, табл. 8: 4], Гульськ (житла № 4, 6, 9,11), Семенки
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(житла № 9-10) [66, с. 330, рис. 
12], Сахнівка (житла № 6,13) [40, 
с. 103,106, рис. 6], Сокіл (Острів) 
[11, с. 96, рис. 41-42] тощо. Зведе
на таблиця типів і варіантів 
житлових споруд VIII-X ст. у 
Верхньому Попрутті засвідчує, 
що цей варіант напівземлян- 
кових жител найчисельніший від 
усіх інших [30, табл. 1].

Ж итла, каркас стін яких 
складали шість вертикальних 
стовпів у кутах і посередині стін 
добре відомі на поселеннях до
сліджуваної території у поперед
ній час. Зокрема, вони дослід
жені на пам’ятках празької [51, 
табл. 8: 5-7] та пеньківської 
культур [41, рис. 5].

Аналогічні за конструкцією 
стін житла виявлені на пам’ятках 
роменської [58, рис. 39] та бор- 
шевської культур [32, с. 80].

Рис. 3. Відомі вони також на території
Румунії [75, fig. 60: f].

Другий варіант напівземлянок стовпової конструкції складають житла, які за 
принципом спорудження дерев’яних стін нагадують перший варіант. Відмінність 
полягає у тому, що каркас цих напівземлянок складають не вісім, а шість стовпів. 
Чотири стовпи-опори розташовувались у кутках, а два - посередині двох протилежних 
стін. Таке розташування стовпів передбачає закріплення горизонтальних колод у 
вертикальних пазах стовпів-стояків, розташованих у кутах котловану. Два стовпи у 
середній частині стін також входили у конструкцію останніх, але одночасно несли 
гребінь даху і могли розташовуватись впритул до стіни котловану або дещо відступати 
від неї. Так у житлі № 7 Ревнянського поселення, стовпи, що несли гребінь даху, 
знаходилися безпосередньо біля материкових стін і розташовувалися в одну лінію з 
кутовими стовпами (рис. 3 ,2). Це дозволяло використовувати їх разом з кутовими як 
стовпи-опори, у вертикальних пазах яких кріпилися горизонтальні деревини. Іншим 
було розташування такої ж пари стовпів у житлі № 25 Ревнянського поселення. Тут 
стовпи, що несуть гребінь даху, трохи відступали від стін котловану і могли лише 
притискати до них горизонтальні деревини. Пара стовпів-опор гребеня даху могла 
розташовуватись як уздовж (рис. З, /), так і поперек (рис. 3 ,2, 4) устя печі.

Житла із вказаною конструкцією стін виявлені на східному городищі у Монастирку 
(житло № 5) [27, рис. 10], на поселеннях Кодин II (житла № 12,42) [51, табл. 6:4; 8:2] та 
Одая (житло № 4) [46, рис. 13].

Напівземлянки стовпової конструкції другого варіанту продовжують існувати і в 
XI ст. Зокрема, така будівля розкопана на поселенні XI ст. Графська Поляна у 
Прикарпатті. У кутках і посередині двох протилежних стін житла № 1 знаходилися 
стовпові ямки: кутові - впритул до стін котловану, а ямки у середній частині стін, які 
тримали гребінь даху, відступали від грунтових стін. Відстань між цими стовпами і
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материковою стіною відповідала товщині деревини, яка кріпилась у вертикальних пазах 
стовпів і відбилась на долівці житла.

Напівземлянки стовпової конструкції, основу яких складали шість вертикальних 
стовпів, відомі на всій території поширення райковецької культури. Зустрічаються вони 
і на Лівобережжі Дніпра, прикладом чого може служити житло № 15 на Новотроїцькому 
городищі [25, с. 253-254, табл. 19].

До третього варіанту напівземлянок стовпової конструкції відносяться житла, 
каркас яких складався з чотирьох стовпів. У вертикальних пазах цих стовпів, які 
розташовувались у кутах материкового котловану, кріпились горизонтальні деревини. 
Така конструкція напівземлянкових жител зафіксовано розкопками на східному 
городищі у Монастирку (житла № 4, 7, 12, 25) [27, с. 16, 19, рис. 6, 11, 12, 18], на 
городищах Ревне І (житло № 13), Ревне II (житла № 12-13), Добринівці (житло № 27) 
[ЗО, рис. 20], Алчедар [43, рис. 14], на поселенні Луг І [7, рис. 27,З, 6\.

Відомі вони також на городищах боршевської культури [31, с. 230-231; 42, с. 141, 
рис. 5, /] і на території західних слов’ян [72, rys. 3 ,6].

Житла-напівземлянки каркасно-стовпової конструкції третього варіанту з’явилися 
на досліджуваній території в середині І тис. н.е., про що свідчать житло № 10 на 
поселенні Кодин І та житло № 21 на поселенні Кодин II [51, с. 48,58, табл. 7:1,3]. Що 
ж до подальшої долі цього варіанту напівземлянок стовпової конструкції, то матеріали 
з Монастирка вказують на їхнє широке поширення у ХІІ-ХІІІ ст. [27, с. 39,43,44-45, 
48, рис. 34,36,40,43].

Другий вид напівземлянкових жител складають споруди зі стінами зрубної 
конструкції. Надійною ознакою такої конструкції стін можна вважати, перш за все, 
обгорілі деталі конструкції зрубу. До них треба віднести перехрестя горизонтальних 
колод у кутах житла (рис. 1 ,1-3). Опосередковано про зрубну конструкцію стін вказує 
відсутність стовпових ямок у кутах житла.

У напівземлянкових житлах зрубної конструкції деколи зустрічаються ямки від 
стовпів, які розташовуються у середній частині двох протилежних, або посередині всіх 
чотирьох стін. Вони могли відступали від материкових стін на відстань, рівну товщині 
колоди або знаходилися впритул до стін котловану. Наявність чи відсутність таких 
вертикальних стовпів, а також їхня кількість служить основою для поділу жител зрубної 
конструкції на три варіанти.

До першого варіанту напівземлянкових жител зрубної конструкції належать 
споруди, стіни яких збудовані методом врубки і часто мають виступаючі “відростки” 
в місцях перетину колод. Прикладом може служити житло № 1, розкопане на поселенні 
Коростувата (рис. 1 ,3). Споруда загинула від пожежі, яка частково “законсервувала” 
дерев’яні конструкції. Збереглась на всю довжину колода південно-східної стінки, яка 
перетиналась з колодами північно-західної та південно-східної стін. Зафіксовано 
перетин колод у двох кутах житла з виступаючими “відростками” довжиною 10-12 см. 
У споруді виявлені також і стовпові ямки, які, однак, не мають відношення до 
конструкції стін. Вони несуть інформацію про внутрішню будову житла.

Такі ж житла виявлені й на інших пам’ятках VIII-X ст. досліджуваного регіону. 
Зокрема, до жител такої конструкції слід віднести [7, с. 157; 47, с. 35-36; 46, с. 73; 61, 
с. 55]. Вони відомі також на синхронних пам’ятках інших східнослов’янських територій 
[17, с. 10,21,23; 31, с. 44].

До другого з них належать напівземлянкові житла, в яких зруб поєднувався з 
вертикальними стовпами, що знаходилися посередині двох протилежних стін. Така 
конструкція детально вивчена у споруді № 21 городища Ревне І [30, рис. 21]. Житло 
загинуло від пожежі і тому частково збереглись його обгорілі дерев’яні стіни. їхнє
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вивчення показало, що горизонтальні колоди були з’єднані шляхом врубки “в обло” з 
виступаючими кінцями довжиною 10 см. Посередині двох протилежних стін, ніби 
притискаючи горизонтальні колоди до материкових стін котловану, знаходились 
стовпи, від яких збереглись ямки у підлозі житла. На цій парі стовпів, очевидно, кріпився 
гребінь даху.

Аналогічні житла з двома стовповими ямками посередині протилежних стін 
виявлені на східному (житла № 22, 26, 28) та західному (житло № 4) городищах (27, 
с. 25-28, рис. 19, 21, 22]. Досить часто житла такої конструкції зустрічаються на 
Лівобережжі Дніпра. Так, на Новотроїцькому городищі такими виявилися 10 жител 
(№ 3-4, 7,28, 31, 39-40, 43,46-47) [25, с. 55, 64,101,106,118,123,129, табл. V-VI, IX, 
XXXVII, XLI-XLII, LII-LIII, LVI, LX-LXI] з 47 розкопаних, що складає 21%. Три житла 
(№ 2,6-7) такої ж конструкції досліджено в Опішні [58, рис. 38].

Другий варіант напівземлянок зрубної конструкції відомий і в XI ст. Таким було 
житло № 2 на поселенні Графська Поляна неподалік від Чернівців (рис. 1,4). У середній 
частині двох протилежних стін виявлені ямки від стовпів, що підтримували гребінь 
даху. Сліди стовпових ям у цьому житлі проступають досить чітко, але, тим не менше, 
вони не виявлені у кутах котловану, що вказує на зрубну конструкцію споруди.

Третій варіант жител зрубної конструкції схожий до другого.Тут також не виявлено 
стовпових ямок у кутах житла, але вони простежені посередині кожної стіни 
материкового котловану. Вони значно рідше зустрічаються у досліджуваному регіоні, 
де виявлені поодинокі випадки на поселеннях Луг І (житла № 29-30) [7, с. 172-173, рис. 30: 
2-3], Сахнівка (житло № 14) [40, с. 107, рис. 9]. Значно більша їхня кількість виявлена на 
Дніпровському Лівобережжі. На Новотроїцькому городищі досліджено 17 жител такої 
конструкції (житла № 12-14,15а, 16,18,20-21,23,29, 37-38,41-42,44-45) [25, с. 74,79, 
84, 87, 93, 101,112, 115,121, 123. 127,129, табл. XVI-XIX, XXI, XXIII, XXVI-XXVII, 
XXX, L-LI, LIV-LV, LVII-LIX], що складає понад 36% від загальної їхньої кількості.

Другий тип житлових споруд складають наземні будівлі з підвалами. Житлова 
частина цих жител не заглиблена в землю і повністю знаходиться на поверхні землі. 
На відміну від напівземлянок, наземні будинки зустрічаються значно рідше. 
Пояснюється це не тільки і не стільки поганою збереженістю (хоча цей факт має 
значення), викликаною малою глибиною залягання. Навіть на селищах, не займаних 
оранкою та іншими видами земляних робіт, наземні житла не виявлені.

Найповніше житла другого типу досліджені на городищі Ревне І. У 1977 р. на 
майдані городища, у південній його частині, досліджувалось житло № 4. Від нього 
збереглась квадратна западина розмірами 7 х 7 м. На місці западини розкопано 
котлован розмірами 3,1 х 2,6 м, опущений в материк на глибину 1,8 м від сучасної 
поверхні. На його глиняній підлозі лежало обгоріле дерево, вугілля, а на них - розкидане 
по всій площі котловану обпалене каміння. Найбільша його кількість знаходилась у 
північно-західному кутку. Очевидно, обгоріле дерево й обпалене каміння впали у 
котлован зверху. Вони були рештками наземного зрубного будинку, який знаходився 
над котлованом, що слугував підвалом житла. Останній перекривався зверху дерев’яним 
накатом, який одночасно був і підлогою житлового приміщення. На цій підлозі 
розташовувалася піч-кам’янка, котра впала на дно підвалу. Від наземного дерев’яного 
зрубу збереглись незначні рештки - культурний шар і відбитки нижніх колод. Завдяки 
цим решткам встановлено, що зруб мав розміри 5 х 4 м. Отже, наземний будинок являв 
собою зрубну будівлю, що складалася з наземного житлового приміщення і 
заглибленого в материк підвалу [29, с. 102].

Аналогічною виявилась конструкція зрубного наземного будинку, розкопаного у 
східній частині городища Ревне І. Тут під підлогою наземного зрубу знаходився підвал
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розмірами 3,8 х 3,6 м, опущений у 
материк на 1,5 м. Житлове примі
щення, судячи з контурів культур
ного шару і відбитків нижніх 
колод, мало розміри 5,4 х 5,4 м.

Залишки таких же споруд 
простежувались на городищі Ревне 
І в зоні будівництва дороги. Всі 
вони мали наземну житлову части
ну і заглиблену господарську, яка 
виконувала функції складського 
приміщення.

Наземні будинки з підвалами, 
очевидно, з’явилися не раніше X ст. 
Показовим у цьому відношенні є 
двошарове городище Ревне І. Так, 
на городищі Ревне ІА, яке дату- 
ється IX ст. [61, с. 67-68], житлові 

нс* споруди другого типу з підвалами
не виявлені, зате вони добре відомі 

на городищі X ст. Ревне ІБ [61, с. 67-68], збудованому на місці вже названої фортеці 
IX ст. Житла такого типу продовжували побутувати у досліджуваному регіоні в XII- 
XIII ст. [60, с. 104-105]. Наземні зрубні будинки з підвалами ХІІ-ХІІІ ст. досліджувались 
також на інших східнослов’янських землях [64, с. 70-71; 56, с. 95, 136; 15, с. 61-62; 20, 
с. 43; 43, с. 130].

Функціональною ознакою житлової споруди є печі, які слугували для обігріву 
приміщення та приготування їжі. Житла VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами обладнані 
печами-кам’янками, а також глинобитними печами. При спорудженні останніх могло 
використовуватись і каміння.

Переважну більшість складають прямокутні або квадратні в плані печі-кам’янки. 
На всій досліджуваній території вони відзначаються приблизно однаковими 
параметрами. Так, у Монастирку вони виявлені у всіх, крім одного, з досліджених жител 
і мали середні розміри 1,4 х 1,3 м при площі череня 0,4 х 0,7 м [27, с. 12-39, 52-58,63]. 
Середня площа печей та черенів на поселеннях Луг І і Луг II відповідно становили 1,3 
х 1,2м(0,7х0,5м)[7,с. 157-173,178-182], Лука Райковецька-1,3 х 1,1 м (0,7 х 0,6 м) [14, 
1963, с. 294,298-299,302,304]. У Верхньому Попрутті середні розміри печей-кам’янок 
складали 1,2 х 1,1 м (черінь 0,6 х 0,4 м). У деяких випадках тут зустрічаються і більші 
печі. Так, на Добринівському поселенні піч житла № 22 була розмірами 1,6 х 1,2 м, а у 
житлі № 3 -1,6 х 1,4 м. У той же час є печі, довжина яких не перевищує одного метра, а 
на поселенні Коростувата І піч у житлі № 1 мала розміри 0,9 х 0,9 м.

Стінки печей-кам’янок у більшості випадків зберігаються порівняно добре. 
Дослідження показали, що найбільш потужною була задня стінка печі, ширина якої в 
середньому дорівнювала 0,5-0,6 м. Бокові стінки печі за своєю шириною у більшості 
однакові - в середньому вони складали 0,4 м.

На відміну від стінок, склепіння печі зберігаються досить рідко. Ймовірно, камені 
склепіння печі провалювались в середину опалювальної камери під вагою падаючого 
даху і тому лежать на черені печі. Повністю збережена піч-кам’янка розкопана на 
поселенні Кодин II [50,1978, с. 381]. Частково збереглось склепіння печі в житлі № 13
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Рис. 5.

на городищі Ревне І (рис. 4, 1). Як показали дослідження, в обох випадках висота 
опалювальної камери була приблизно 0,4 м.

Параметри опалю вальних споруд продиктовані їхнім функціональним 
призначенням (джерело обігріву житла і місце приготування їжі). Площа печей прямо 
пропорційна об’єму жител. Вона становить від 2,8 до 4,0 м2при об’ємі приміщень 18- 
23 м2. Таким чином, 1 м2 площі печі обігрівав від 6 до 8 м3 домівки.

Спостереженнями встановлено, що при пропорційній зміні внутрішнього об’єму 
споруди та печей-кам’янок висота останніх залишається незмінною і становить 
приблизно 0,6-0,65 м. Очевидно, це зумовлено іншою функцією печі як місця 
приготування їжі. На думку М.А. Филипчука, ці параметри печі узгоджуються з 
розмірами та формою посуду для приготування їжі. Висота тогочасних горщиків і їхнє 
розширення у верхній частині пов’язане з спеціальним отвором у склепінні печі. 
Важливу роль в отриманні оптимальної температури для приготування їжі відігравали 
також розміри череня і внутрішній об’єм печі [65, с. 231-232].

Зазвичай печі-кам’янки споруджувалися безпосередньо на долівці житла. Однак 
досить частими є випадки, коли піч ставили вище рівня підлоги. Своєрідною 
платформою слугувала глиняна підсипка або материковий останець. На східному 
городищі у Монастирку досліджено 5 жител (№ 10,17,22,26,37) [27, с. 20,23,28,33], у 
яких піч знаходилася на підсипці висотою 0,05-0,07 м, а у житлі № 22 піч знаходилася
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вище рівня підлоги на 0,25 м. Ще одне житло з пічкою-кам’янкою на підсипці вище 
рівня долівки виявлено на селищі у Монастирку [27, с. 63].

Польові спостереження і вивчення графічної документації дозволяють встановити 
деякі деталі послідовності будівництва печей-кам’янок. У першу чергу, споруджувалась 
опалювальна камера, для чого по периметру майбутнього череня ставились на ребро 
великі камені, які складали її основу. Топка печі-кам’янки могла також споруджуватись 
методом “кладки” (рис. 4,2). Дрібніше каміння закладалось між каменями облицювання 
опалювальної камери і дерев’яними стінами житла. Дрібне каміння кріпило кам’яний 
каркас топки, а дерев’яні стіни житла заважали його розповзанню.

Складнішою була бокова стіна печі, яка виходила до середини приміщення. 
Прикладом слугує піч житла № 25 на поселенні Ревне І (рис. 5 ,4). В цьому житлі піч- 
кам’янка з зовнішнього боку обшита деревом. Слідами цієї обшивки є обгорілі 
горизонтальні плахи, які збереглись між стіною печі і ямками від стовпів, що притискали 
їх до каміння. Дерев’яна обшивка печі простежена також під час дослідження житла 
№ 20 на поселенні Ревне І (рис. 5 ,2), житла № 2 біля городища в Білій (рис. 5 ,1), житла 
№ 1 на поселенні Коростувата (рис. 5 ,5) та ін.

В одному випадку, при спорудженні печі в житлі № 1 на Карапчівському городищі, 
горизонтальні плахи обшивки печі замінені великими кам ’яними плитами, 
поставленими на ребро. Останні також притискались до зовнішньої бокової стіни печі 
вертикальними стовпами (рис. 5,2).

Часто парі стовпів, які кріпили “облицювання” зовнішньої бокової стіни печі, 
відповідала пара стовпів біля протилежної дерев’яної стіни житла. Ямки від двох пар 
таких стовпів знайдені на поселенні Ревне І в житлі № 25 (рис. 5, 4), в житлі № 1 на 
поселенні Коростувата (рис. 5,5). Взаємне розташування двох пар вертикальних стовпів 
вказує, що на них закріплювались нари лежанки. Вертикальні стовпи обшивки печі 
одночасно були і її опорами. Ніжки-опори лежанки біля протилежної від печі стіни 
житла не завжди простежуються при спеціальних пошуках. У цьому випадку можна 
допускати, що дерев’яний настил лежанки врубувався безпосередньо в стіну житла. 
Нари - лежанки виявлені й на інших територіях, зокрема на Дону [42, с. 143, рис. 6 ,11].

Печі-кам’янки VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами продовжують місцеві традиції 
попереднього часу. Вони добре відомі з розкопок пам’яток празької [4, с. 36-38; 51, 
с. 33-34] та пеньківської культур [41, с. 19,24-25] і продовжують існувати в подальших 
слов’яно-руських старожитностях до XI ст. включно і як пережиток зустрічаються в 
XII ст. Наприклад, напівземлянка № 28 з піччю-кам’янкою XII ст. розкопана на 
території Добринівського городища [29, с. 103; 61, с. 399].

Печі-кам’янки виявлені на всій території розселення слов’ян - як східних [43, с. 144- 
156], західних [71, s. 113-125], так і південних [13, с. 148, рис. 2]. Дослідники вважають 
печі-кам’янки однією з етновизначальних рис слов’янських археологічних пам’яток 
[48, с. 197; 61, с. 57], а виявлення їх на пам’ятках іншого етносу пояснюють слов’янським 
впливом [37, с. 61].

Значно рідше на пам’ятках VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами в житлах 
зустрічаються глинобитні печі. Вони мають два компактних регіони поширення. 
Перший із них -  це Подніпров’я, а другий -  північні райони Полісся та Західна Волинь. 
Ці два регіони поширення глинобитних печей мають свої особливості. Так, у 
Подніпров’ї  при спорудженні стін і склепіння глинобитних печей використовувалося 
каміння, а в північних районах Полісся та на заході Волині вони були чисто глиняними 
і зводилися на дерев’яному каркасі.

Зокрема, на Канівському поселенні глинобитні печі виявлені у восьми житлах (№ 2- 
4, 7-8,20-22) [28, с. 23, 26-27, 45-48], що складає 35% від загальної кількості печей на
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поселенні. Вони круглої форми, зводились на останці висотою 0,15-0,25 м і мали 
товщину стін 0,15-0,25 м. Склепіння печі спліталося із лози і обмащувалося глиною. 
Іноді основа печей обкладалися сирцевою цеглою або камінням [28, с. 24].

Цікава піч, що поєднувала в собі риси кам’янки і глинобитної, виявлена у житлі № 
16 східного городища у Монастирку [27 с. 22]. Нижня частина (топка) цієї печі вирізана 
у материковому останці й облицьована всередині великими плоскими каменями. Решта 
печі споруджена з глини. Склепіння печі складалося з глиняних конусів-вальків. Подібна 
піч, нижня частина якої вирізана у материковому останці і обкладена камінням, виявлена 
у житлі № 1 із Сахнівки (Гончариха). Вона відрізнялася від печі з Монасгирка тим, що її 
глиняне склепіння споруджене з домішками дрібного каміння [16, с. 110].

Глинобитні печі виявлені у всіх десяти досліджених житлах поселення Дівиця у 
Сахнівці [16, с. 104-106,108, рис. 3,6,7; 40, с. 102-103,105-107]. Характерною особливістю 
цих печей є те, що при спорудженні глиняних стінок та склепіння домішували дрібне 
каміння.

У всіх трьох розкопаних житлах поселення Ріпнів І виявлено виключно глинобитні 
печі [1, с. 367,378]. Вони мали чотирикутну форму з округленими кутами і мали розмір 
1,1 х 0,9 м. Значна частина печі вирізалася у. материковому останці. Стінки і склепіння 
печі споруджувалися із глиняних вальків. Цікаво, що на поселеннях Ріпнів II (житла 
№ 1,5-6,9-10,15,28-31) [3, с. 209-210,213-220, рис. 69-74,76] Ріпнів III [3, с. 226], Городок 
(житла № 3,6) [3, с. 159], Підріжжя (житло № 7) [3, с. 205] які відносяться до VI-VII ст., 
також виявлено виключно глинобитні печі [2, с. 353-355], які зводилися на материкових 
останцях або на спеціально утрамбованій глиняному помості. Стіни і склепіння печей 
споруджувалися з овальних або конусоподібних глиняних вальків. Печі були 
напівовальної або підпрямокутної форми і мали розміри від 0,4 х 0,5 м до 0,8 х 0,8 м.

На селищі поблизу відомого городища Хотомель досліджено 16 жител, у яких 
виявлено виключно глинобитні печі круглої або підковоподібної форми. Вони 
зводилися на дерев’яному каркасі, свідченням чого є численні ямки від стовпчиків, які 
складали основу каркасу, а також шматки глиняних стінок печей із відбитками дерева 
[21, с. 90-97; 22, с. 7; 47, с. 43]. Такі ж печі виявлені у Скорбичах [47, с. 46], Бабці [22, 
с. 36; 47, с. 43], Підріжжі [47, с. 44] та Городку [47, с. 42].

Наявність глинобитних печей серед суцільного масиву печей-кам’янок VIII-X ст. 
між Дніпром і Карпатами говорить про певні зв’язки та впливи або, можливо, й 
міграційні процеси. Разом з тим, не слід також нехтувати природним фактором, адже 
не скрізь були достатні виходи каменю [48, с. 47].

Глинобитні печі, нижня частина яких вирізана у материковому останці або в 
спеціально утрамбованій глиняній платформі з подальшим нарощенням стін і склепіння 
спеціально виготовленими глиняними вальками є характерною рисою житлобудування 
другої половини І тис. н.е. на Лівобережжі. Вони є єдиними типом печей волинцівської 
[58, с. 50; 69, с. 118] та роменської культур [25, с. 52; 58, с. 69-70]. Вони також 
зустрічаються, поряд з іншими типами печей, серед боршевських старожитностей на 
Дону [32, с. 80, табл. 1]. Тут же, на Дону, відомі глинобитні печі при спорудженні яких 
використовували каміння [32, табл. 1].

Хатні побутові печі, як кам’янки, так і глинобитні знаходились в одному з кутів 
житла, розміщаючись впритул до двох його дерев’яних стін. У переважній більшості 
випадків піч розташовувалась у північній частині житла. На східному городищі у 
Монастирку, де досліджено 22 напівземлянки, у 15 випадках (68 %) печі розташову
валися у північній частині житла, причому у 13 житлах печі знаходилися у північно- 
східному кутку. Дещо інша орієнтація печей простежена на західному городищі 
Монастирка, де печі знаходилися переважно у східному куті житла. На пам’ятках
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Верхнього Попруття переважна більшість печей-кам’янок розташовувалася у північній 
частині житла (69 %), причому у 53 % випадків піч знаходилась у північно-східному 
кутку. На поселенні Глинжень V (Молдова) у половині з 16 досліджених жител піч 
також знаходилась у їхній північній частині.

Важливим елементом кожного житла є вхід. Входи в житла VIII-X сг. за своєю 
конструкцією не однакові. Конструктивні відмінності покладені в основу поділу входів 
на види.

До першого виду відносяться входи, збудовані у вигляді тамбура, який полого 
спускається від рівня стародавньої поверхні до рівня підлоги житла, або влаштований 
у вигляді сходів. Прикладом такої конструкції є вхід у житло № 10 на городищі Ревне 
II (рис. 6). Вхід у це житло у вигляді своєрідного тамбура шириною 0,6 м виявлений 
навпроти устя печі-кам’янки. Тут лежало багато шматків глиняної обмазки з відбитками 
лози (на відміну від глиняної обмазки з відбитками колод, знайденої на підлозі житла). 
Напевно, стіни тамбура були сплетені з лози й обмазані глиною. Таку ж конструкцію 
мав вхід до напівземлянки на поселенні Кидрина у Ревному [62, с. 135, рис. 5]. Аналогічні 
входи виявлено у житлі № 4 на поселенні Лука Райковецька [14, с. 299, рис. 9], а також 
у житлах № 1 і № 17 Канівського поселення [28, рис. 24, 25]. Такі ж входи відомі на 
Сіверському Донці [68, с. 320-321, рис. 2] та на території Румунії [70, fig. 10,11].

Вхід у вигляді тамбура-приямка відомий на пам’ятках третьої чверті І тис. н.е. 
Поділля [39, с. 23-24, табл. 2 ,1 ,8 ,1 ,9 ,7 ,2 7 ,1; 38, с. 35], Волині [47, с. 25; 48, с. 47].

На іншу конструкцію входу вказують додаткові ями від стовпів біля стін жител 
(рис. 7). Цілком імовірно, що стовп, розташований між кутовим стовпом та стовпом 
біля центральної частини стіни житла, служив косяком дверей [6, с. 84; 31, с. 56; 43, 
с. 138]. Такий вхід простежено у житлі № 2 на поселенні Біла (рис. 7,2). Тут біля південної 
стіни розчищена додаткова стовпова яма, яка знаходилась між стовпом у південно- 
західному кутку житла і стовпом посередині південної стіни. Вхід до цього житла 
розташований у протилежній від печі-кам’янки стіні житла, навпроти устя печі.

Уздовж стін житла зустрічаються також і два додаткових стовпи. їхнє взаємне 
розташування вказує, що між ними знаходилась дверна пройма. Ілюстрацією такої 
конструкції служить входи у житло № 5 на поселенні Макарів Острів [23, рис. 5 ,3\ і 
жител № 16 (рис. 7, 3) і № 20 (рис. 7, 1) на селищі-супутнику городища Ревне І. 
Конструкція входів у житла, яка складається з одного або двох додаткових стовпів, 
розташованих уздовж стіни, віднесена до другого типу.

Третій тип конструкції входу має багато спільного з попереднім. Відмінність 
полягає в тому, що в конструкції третього типу існує ще один стовп, який знаходиться 
навпроти одного з двох стовпів дверної пройми перпендикулярно до стіни житла або 
посередині дверної пройми (рис. 8). Така конструкція входу простежена, наприклад, у 
житлі № 8 селища-супутника городища Ревне І (рис. 8, 3). Тут по центру південної 
стіни житла розчищені дві стовпові ямки діаметром 0,12-0,15 м. Вони знаходились на 
відстані 0,4 м одна від одної і розташовувались уздовж стіни житла. Навпроти північної 
ямки дверної пройми, в одну лінію з нею, перпендикулярно до стіни житла знаходилась 
ще одна ямка від стовпа діаметром 0,12 м. Призначення останнього стовпа прояснюють 
збережені дерев’яні конструкції споруди № 3 на київському Подолі [67, с. 499, рис. 3]. 
Навпроти одного із стовпів дверної пройми цієї будівлі розташовувався ще один. Він 
слугував стопором драбини, яка вела в приміщення. Можна також припустити, що на 
ньому кріпилось поруччя. Правомірність такого припущення продиктована зручністю 
користування входом. Якщо при побудові входу у вигляді тамбура-приямка 
необхідності у поруччі не було, то за його відсутності, коли рівень підлоги житла 
знаходився нижче від стародавньої поверхні в середньому на 1 м, поруччя значно 
полегшувало мешканцям житла вхід і вихід з нього.
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Житла з такими входами досліджені у Сахнівці (житло № 6) [40, с. 103, рис. 6,1; 41, 
рис. 7, /], у житлах № 8, 21, 23, 26 на поселенні Луг І [7, рис. 27, 4, 28, J, 29, 2, 5;], у 
Пліснеську. Відомі вони також на Дону [17, с. 24-25,31,70; 31, с. 56], в Саркелі - Білій 
Вежі [6, с. 84] тощо.

Спеціальне вивчення співвідношення різних типів конструкції входів та їхнє 
хронологічне поширення у Верхньому Попрутті показує, що всі три типи співіснують 
протягом всього досліджуваного періоду. Проте їхній кількісний розподіл по століттях 
різний. Починаючи з X ст., число жител з конструкцією входів першого типу різко 
зменшується, а в той же час збільшується питома вага жител з конструкцією входів 
другого і третього типів.

Археологічні дослідження засвідчують, що вхід у житло завжди знаходився у тісному 
взаємозв’язку з розташуванням печі [54, с. 28; 43, с. 137; 45, с. 36]. Цей взаємозв’язок узгод жує 
розміщення печі з місцем розташування входу в житло і навпаки. Таке взаєморозташування 
мало пряме функціональне призначення, а саме дозволяло диму виходити назовні, оскільки 
піч опалювалася “по-чорному”. Очевидно, над піччю у стіні житла був спеціальний отвір 
назовні. Його розташування узгоджувалося з входом і дозволяло створювати протяг, який 
швидко вивітрював дим із приміщення. Крім того, розташування печі і входу залежало 
також від рози вітрів, а також місця розташування споруди на місцевості (північний чи 
південний схил рельєфу, висота розташування тощо). Етнографічні спостереження 
вказують, що народне житло східних слов’ян має чотири типи взаєморозташування входу 
і печі, що визначають його планову структуру [9, с. 212].

Використання етнографічної типології П.О. Раппопортом дало позитивні 
результати і при аналізі слов’яно-руських жител, досліджених під час археологічних 
розкопок [43, с. 137-141]. Досвід застосування цієї типології використаний для аналізу 
та реконструкцій жител VIII-X ст. досліджуваного регіону.

Визначення типу взаєморозташування входу в житло і печі має певні складності. 
Так, якщо печі збереглись і вивчені у переважній більшості жител, то входи в житлові 
приміщення простежуються значно рідше. В деяких випадках, наприклад, у житлі № 31 
на Добринівському городищі мало місце явище зворотного характеру - знайдено вхід 
в житло, а піч-кам’янка прорізана більш пізнім об’єктом або знаходиться в такому 
стані, що встановити напрямок її ус^я неможливо. Визначення початкового напрямку 
устя печі за витягнутістю поду не завжди прийнятне, оскільки іноді зустрічаються 
квадратні поди і навіть такі, у яких довга сторона проходила поперек устя. Ці причини 
стали наслідком зменшення кількості житлових споруд, які бралися до уваги, що в 
певній мірі знижує кількісну характеристику типів розташування входів, але й не 
спотворює загальної тенденції їхньої еволюції та відсоткового співвідношення.

Дослідження показали, що в житлах VIII-X ст. представлені всі чотири типи 
взаєморозташування входів та печей, виділених Є.Е. Бломквіст [9, с. 212; 43, с. 137]. 
Кількісне співвідношення цих типів неоднакове, як неоднаковий і хронологічний 
діапазон їхнього існування.

Найпоширенішим виявився другий тип планової структури жител. До цього типу 
належать житла, у яких вхід знаходиться навпроти устя печі (рис. 23, 3,4). Цей тип 
характерний для жител досліджуваного регіону попереднього часу [48, с. 47; 61, с. 58] і 
існує тут, принаймні, до XI ст. включно. Протягом усього цього часу другий тип є 
домінуючим. Зокрема, на поселеннях VIII-X ст. на Буковині цей тип планової структури 
жител складає 70% [ЗО, с. 53, табл. 2]. Його переважання зафіксовано практично на 
всіх слов’янських пам’ятках другої половини 1-го тисячоліття н.е. [43, с. 138-140].

Інші три типи планової структури жител зустрічаються на пам’ятках досліджу
ваного часу і регіону значно рідше. Будучи домінуючими, житла другого типу
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співіснують з трьома іншими. У VIII-IX ст. - із першим типом, у IX ст. - із третім, у IX- 
X ст. - із четвертим (рис. 23,24). Показово, що загальна тенденція еволюції планової 
структури жител на пам’ятках досліджуваного періоду та регіону аналогічна на 
слов’янських пам’ятках інших територій [43, с. 138-140].

Підсумовуючи розгляд житлових споруд VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами, 
відзначимо, що вони були квадратними чи близькими до цього однокамерними 
спорудами, що поділяються на два типи: напівземлянки, площа яких складає 9-16 м2, і 
наземні будинки площею 20-30 м2. Обов’язковим атрибутом кожного житла була піч, 
виготовлена у більшості випадків з каменю, рідше -  глинобитна.

Напівземлянковий тип жител за способом побудови дерев’яних стін поділяється 
на два види: стовповий та зрубний. Стіни напівземлянок стовпової конструкції 
складалися з горизонтальних плах, які закріплювалися у вертикальних пазах стовпів- 
стояків. У залежності від кількості стовпів і їхнього взаєморозташування стовповий 
вид напівземлянок поділяється на три варіанти.

Надійною ознакою зрубного виду служить перехрестя колод у кутках жител. У 
напівземлянках зрубної конструкції іноді зустрічаються стовпові ямки, що покладено 
в основу виділення трьох варіантів цих житлових споруд.

Наземні будівлі були зрубними спорудами і складались із наземного житлового 
приміщення та заглибленого у материк господарського.

Аналіз жител, заснований на запропонованій типології, вказує, що масовим 
житлом населення VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами була напівземлянка стовпової 
конструкції, яка продовжує місцеві традиції житлового будівництва попереднього часу 
й існує на цій території до XI ст., а іноді зафіксована і в XII ст.

Зрубні напівземлянкові житла зустрічаються значно рідше і їхнє масове поширення, 
очевидно, починається у VIII-IX ст. Поява наземних будинків з підвалами відноситься 
до X ст. Вони виявлені лише на городищах. Своєю конструкцією останні відрізняються 
від масових напівземлянкових жител і, очевидно, належали феодальній знаті, яка 
зароджувалась.
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УДК 903.63
А. Томашевський

НАРИС ІСТОРІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ ЗАСЕЛЕННЯ СХІДНОГО 
ПОДІЛЛЯ СЛОВ’ЯНО-РУ СЬКОЇ ДОБИ

Пропоновану роботу було створено ще 1995 р. спеціально для одного з регіональних 
видань, яке, на жаль, так і не побачило світу з технічних, а швидше -  з економічних, не 
залежних від автора, причин. Безумовно за час, що минув відтоді, з’явилися деякі нові 
міркування, але автор все ж переконаний, що робота не втратила своєї базової актуальності 
і варта уваги сьогоднішнього читача. Джерельна база, зібрана нами, суттєво не змінилася, 
а проблематика, порушена в дослідженні, ще більше актуалізувалася. Підходи і методики, 
застосовані для створення динамічної компактної моделі просторового та палеоекологіч- 
ного аналізу на регіональному рівні доповнюються елементами мікрорегіонального до
слідження, процедура якого вже апробувалася нами раніше [12,36].

Окремо слід наголосити, що сукупність представлених геоінформаційних та па- 
леоприродних ланок дослідження історії заселення значного регіону демонструє 
науковий потенціал відповідної сфери сучасної просторової археології та палеоекології 
і є дієвим універсальним інструментом у справі діагностики, виділення, вивчення та 
обов’язкового збереження й охорони комплексних історико-палеоприродних об’єктів, 
пам’яток та територій у дусі положень “Паризької Конвенції ООН про захист 
всесвітньої культурної та природної спадщини” [38].

Значення й місце Східного Поділля в історичному, етнокультурному, соціально- 
політичному житті слов’янства і становлення д авньоруської державності цікавило чимало 
істориків, археологів, етнографів, які вивчали південноруські землі. Свідчення цьому -  
об’ємна бібліографія зі східноподільської проблематики. Літопис історико- 
археологічного дослідження старожитностей Поділля ведеться вже понад століття, а 
найбільший доробок у цій справі належить таким відомим дослідникам, як 
М. В. Симашкевич, О. А. Спіцин, Ю. Й. Сіцинський, В. К. Гульдман, М. І. Артамонов. 
Протягом повоєнних років широке та плідне вивчення слов’яно-руських старожитностей 
на Вінничині проводив Павло Іванович Хавлюк. У 1969 р. М. П. Кучера та Р. О. Юра 
провели розвідку городищ на Середньому Бузі.

Одначе, актуальність низки проблем, пов’язаних зі східноподільським регіоном, 
не тільки зберігається, але й зростає. Серед цих питань назвемо такі: чи було слов’янське 
заселення тут безперервним, чи проходив історичний розвиток краю впродовж другої 
половини І тис. н.е. -  першої чверті II тис. н.е. в межах сталої етнокультурної та еколого- 
господарської традицій? Яким був потенціал заселення? Чи впливали еколого- 
географічні фактори на систему заселення? Як взагалі виглядав найпівденніший масив 
слов’янського залюднення? Нарешті, як співпадають відомі історичні факти про події 
на Середньому та Південному Побужжі V-XIII ст. з археологічно відтвореною 
картиною заселення і господарського природокористування?

Спробі відповісти на ці питання (хоч би у перспективі) і присвячена ця робота, 
метою якої є розкриття просторово-географічних та палеоекологічних особливостей 
слов’яно-руського заселення середньої течії Південного Бугу, або, інакше -  східного 
Поділля. Додамо лише, що ідея такого дослідження з’явилася у автора, коли він відчув 
необхідність порівняти результати аналізу, здійсненого для Східної Волині, із сусіднім 
Східним Поділлям [31].

Для реалізації такої мети було проведено повну процедуру збору всього можливого 
обсягу інформації з усіх доступних нам джерел, а також здійснено основні плани просто
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рово-археологічного історико-географічного аналізу. Маємо на увазі збирання бази даних 
про пам’ятки V -VII, V III-IX , Х-ХІ, XII—XIII ст., їх кількаразову перевірку. Вся зібрана 
інформація про пам’ятки подана у відповідних реєстрах пам’яток означених періодів. По- 
рядковий номер пам’ятки в реєстрі від повідає номеру цієї пам’ятки на всіх поданих в роботі 
картографічних зображеннях. Картографування давніх населених пунктів здійснювалося 
на картоосновах масштабів 1:1 000 000,1:500 000,1:300 000,1:200 000. Аналіз включав 
дослідження величини відстаней між поселеннями, вивчення обрисів заселення, площі та 
потужностей культурних шарів окремих пам’яток. Окремо розглядалася мікрогеографія 
селянського розселення (неукріплені селища всіх періодів: їх експозиція, топографія, поло
ження на річкових допливах). Топографія та планування городищ визначалися специфіч
ними оборонними та соціальними факторами в комплексі з особливостями рельєфу. Ана
лізувалися палеоекологічні умови заселення: картографування систем заселення на 
грунтовій основі, розгляд ресурсного потенціалу угідь та ступеню антропогенного 
навантаження. Ґрунтовний і розгорнутий виклад методичних та методологічних засад і 
умов такого аналізу зроблений автором окремо [31,32,37].

Основними джерелами інформації про пам’ятки середньої течії Південного Бугу 
були наукові публікації, звіти про польові дослідження1 та охоронні паспорти на 
пам’ятки археології V-XIV століть2. Загалом, залучено дані про 204 пам’ятки, з них до 
V-VII ст. відноситься 85 пам’яток, до VIII-IX — 32, до Х -Х І — 77, а до XIII ст. 
(«Болохівського» періоду) -  16. Різнобічна характеристика пам’яток, інформація про 
ступінь репрезентованості аналізованих вибірок подані в окремій таблиці 1.

На жаль, рівень документованосгі інформації про пам’ятки Східного Поділля (Вінни- 
чини) порівняно з іншими областями порівняно низький. Так, зокрема, для всіх етапів 
лише невелика частка (14-37%) пам’яток відображена у звітах П.І. Хавлюка (табл. 1). В 
той же час відсоток пам’яток, на яких проводились стаціонарні розкопки, відносно високий 
і сягає від 12 до 28% всіх пам’яток відповідного періоду (табл. 1). Статті про місцеві 
слов’янські та давньоруські пам’ятки написані в основному 20-25 років тому3. Інформація 
про одні й ті ж самі пам'ятки в друкованих роботах, польових звітах та охоронних паспортах 
нерідко не узгоджується, що утруднює складання вірогідних карт і відповідних баз даних. 
Наявність схем-планів пам’яток та описів допомогла значно конкретизувати уяву про мі- 
крогеографічні особливості заселення (табл. 1 та реєстри пам’яток).

Очевидно, є необхідність попередньо нагадати, принаймні схематично, основні факти 
історії даного регіону в V-XIII ст. У середині і третій чверті 1 тис. н.е. середня течія Пів
денного Бугу входила до широкого ареалу розселення Антського союзу племен. В архе
ологічному плані її населення цієї доби представлене носіями пеньківської культури, хоча 
в місцевих матеріалах простежуються виразні північні поліські елементи корчацької 
культури [25,26].

Племінна належність населення Південного Побужжя VIII-IX ст. залишається і 
досі дискусійною. Услід за С.М. СередонінимтаЛ. НідерлеБ.О. Рибаков, спираючись

1 Крім звітів Д.Т. Березовця, МЛ. Артамонова та інших дослідників, опрацьовано всі 25 звітів
П.І. Хавлюка, які зберігаються в Науковому Архіві ІА НАНУ (шифри 1954/40,1956/21,1964/ 
21,1958/41,1965/20а, 1966/61,1967/58,1968/46,1969/72,1970/15,1972/78,1973/82,1974/86,1975/ 
35,1976/103,1977/76,1978/54,1979/61,1980/108,1981/133,1985/139,1987/59,1988/106,1991/175).

2 Опрацьовано 157 охоронних паспортів, які зберігаються в Центрі охоронної документації па
м’яток історії та культури Міністерства культури України.

3 На жаль, у друкованих роботах теж зустрічаються прикрі недоречності. Так, у статті про дав
ньоруські городища мова йде про 50 виявлених пам’яток Х-ХІ ст., стільки ж їх позначено і 
на карті, а легенда містить лише 45 назв [43, с. 57, рис. 1].



134

Ри
с.



135

Ри
с.

 2
.



136

Ри
с.

 3
.



137

на Нестора, локалізував уличів між Дніпровською Лукою, Південним Бугом та 
Причорномор’ям. Втім, Б.О. Рибаков усе ж робив наголос на тому, що історія уличів 
до середини X ст. -  це частина історії Придніпров’я [27]. Можливість існування такого 
широкого ареалу розселення уличів не відкидав повністю ще М.С. Грушевський [7, 
с. 205]. В.В. Седов, навпаки, не бачить будь-яких підстав ототожнювати місцеве 
населення (залишки антів і північних племен) з уличами [ЗО, с. 132]. В археологічному 
плані спостерігається нарощення північних празько-корчацьких елементів у місцевій 
східноподільській культурі [42, с. 350]. УIV чверті І тис. н.е. тут фіксуються поселення 
з типовим комплексом Луки-Райковецької. Виділити якісь локальні суттєві особливості, 
пов’язані з уличами та їх ареалом, поки що неможливо [ЗО, с. 193]. Літописні 
повідомлення розповідають про тривалі війни київських князів Аскольда, Діра, Олега, 
Ігоря з уличами, які закінчились «примученням» останніх і наступним відходом цього 
племені в 30-40-х рр. X ст. з Придніпров’я до басейнів Південного Бугу — Дністра, 
поруч із тиверцями. Очевидно, чи не вирішальною причиною цієї мандрівки став і 
посилений печенізький натиск [7, с. 205]. Швидка поява в середній течії Південного 
Бугу городищ із сформованою давньоруською матеріальною культурою розвиненого 
X ст. є відображенням широкомасштабного переселення і появи тут уличів. Характерно, 
що на жодному з городищ кераміки попередньої доби не знайдено [43, с. 170]. Не 
простежується і процес переходу від посуду Луки-Райковецької до т. зв. ранньо- 
гончарної і «курганної» кераміки, яскраво помітний у сусідніх древлян [9, с. 6] та в 
Подніпров’ї  [14, с. 7-8]. Загальноприйнятим вважається, що переважну більшість 
укріплень у басейні середньої течії Південного Бугу в II половині XI ст. зруйнували 
половці, і десь біля Південного Побужжя знаходилися згодом кочівля половецького 
хана Боняка [43, с. 173; 16, с. 273].

Нове масове заселення фіксується тут лише в XIII ст. і, що важливо, у регіоні 
верхів’їв Південного Бугу, які ввійшли до складу стрімко зростаючої Болохівської землі 
[28, с. 71-723; 8, с. 109; 39, с. 94-103]. Одначе, ці терени і часи вже виходять за рамки 
пропонованої роботи.

Система заселення: загальні засади
На серії карт масштабу 1: 1 000 000 (рис. 1, 2, 3), що охоплюють середню течію 

р. Південний Буг із допливами (басейн) та частину суміжного Подністров’я, нанесені всі 
пам’ятки кожного з трьох виділених періодів: V-VII, VIII-IX, Х-ХІ ст. Основний ареал 
заселення, який включає всі відомі пам’ятки Східного Поділля, обіймає рамкову площу 
в 20 000 км2 (рис. 1-3). Цілком очевидно, що власне масиви заселення охоплювали 
узбережжя Південного Бугу і його лівого допливу р. Собу з дрібнішими річковими 
артеріями. Основна діагональ заселення співпадає з напрямком течії Південного Бугу з 
північного заходу на південний схід. Долина Південного Бугу з басейновими допливами 
лежить між Подільською та Придніпровською височинами [5, т. 2, с. 256-257].

При вивченні системи заселення як територіальної сукупності пов’язаних між собою 
соціальними, виробничими, ієрархічними відносинами населених пунктів, важливо вра
ховувати демографічний фактор. Таблиця 1 засвідчує, що кількісні характеристики 
заселення відчутно різняться4. Особливо це стосується останньої чверті І тис. н.е., 
потенціал заселення якої був у 2,5-3 рази меншим, ніж у попередню або наступну добу. 
Взагалі, характеристика обрисів заселеного простору буде більш змістовною і наочною

4 Враховується стан дослідженості та її нерівномірність, випадкові фактори тощо. Проте основ
ні тенденції і пропорції в розподілі населення в часі та просторі, безумовно, вимальовуються 
достатньо рельєфно.
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при застосуванні порівняльно
го, динамічного підходу.

Заселення V-VII ст. охо
пило переважно лівий берег 
Південного Бугу і весь басейн 
р. Соб з її допливами : рр. 
Сороку, Кублич та ін. (рис. 1; 
[45, с. 209-210]). У VIII-IX ст., 
крім загального розрідження 
заселення спостерігаються 
відчутні просторові зміни 
(рис. 2). Зникають поселення 
на лівому березі р. Соб (крім 
р. Кублич), у гирлі Собу, без
людніють також допливи на 
вододілі Південного Бугу -  
Собу. Поодинокі селища ви
никли на правобережжі Пів
денного Бугу. Залишається на
гадати, що основною формою 
поселення протягом слов’янсь
кої доби залишалися неукріп- 
лені селища. У ІХ-ХІ ст. зно
ву проявилися зміни в конту
рах заселення та його структу
рі. Спостерігається масове і 
досить щільне заселення річко
вої мережі на вододілі Півден
ного Бугу-Собу (рис. 3). Лівий 
берег р. Соб залиш ається 
практично не заселеним. Насе
лені пункти з’явилися в басейні 
р. Сельниці. Продовженням 
заселення правобережного пі
вденного Побужжя є низка 
укріплень у верхів’ях р. Дохни 
(правий доплив Південного 
Бугу), спрямованих в півден
но-східному напрямку5.

Структура заселення X - 
XI ст. базувалася на укріплених 
городищах (їх нараховуємо 60). 
Лише поруч із 13 городищами 
зафіксовані пригородні сели
ща, а окремих селищ нарахову-

5 Аналогічні укріплення виника
ють в цей час і на півночі 
Молдови (див.: [49]).

Умовні позначення :
•  -поселення; о  - поселення без чіткої дати; ■  -  городища;
□  - поселення та городища XIII ст. _
О Масштаб; £ - ■ * > ■  4-° ■

Рис. 4. Динаміка розвитку заселення південного 
Побужжя з рубежу ер до давньоруської доби включно.
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еться не більше 12 (див. реестр 3). Вірогідних улицысих могильників поки що не відомо. 
Городища, як правило, будувалися на нових місцях, дише 12 з них несуть у своїх шарах 
залишки більш ранніх культур, у більшості -  доби бронзи-раннього заліза.

Структури заселення XIII ст. практично не торкнулися середньоїтечії Південного Бугу. 
Ареал болохівських населених пунктів не поширювався, очевидно, нижче рр. Постолової, 
Згару та верхів’їв Південного Бугу (рис. 3). Натомість пізні могильники та поселення в 
Чорториї Іллінецького р-ну Вінницької обл. на р. Сороці (лівий доплив Собу) фіксують 
зону кочівницького перебування і, можливо, осідання [47, с. 25; 1972/78, с. 7-15].

Порівняння різночасових систем заселення Східного Поділля впродовж всього 
І тис. і початку II тис. н.е. є корисним і цікавим з точки зору наступності заселення і 
проблем тривалості його традицій. Адже спосіб та характер заселення й освоєння 
певного простору є одним з найважливіших та визначальних етнокультурних, 
етногосподарських показників. Розповсюдження ланок заселення в конкретних 
природно-географічних умовах є ґрунтовним індикатором певних еколого- 
господарських систем відповідного населення [34, с. 40-43].

П’ять хронологічно послідовних схем заселення подано на рис. 4. На першій 
нанесені поселення зарубинецької культури, на другій — мережа поселень черняхівської 
культури, а на решті схем показані послідовно слов’яно-руські системи заселення. 
Зіставляючи отриманий ряд картосхем, можемо побачити, що за потенціалом і схемою 
розповсюдження певну подібність виявляють системи заселення зарубинецької культури 
та Луки-Райковецької (рис. 4). Іншим цікавим фактом є подібність конфігурації систем 
заселення черняхівської культури III — поч. V ст. н.е. та пеньківської «антської» 
культури (рис. 4). Різниця тут відчувається в демографічному кількісному потенціалі 
заселення та мікрогеографічних його особливостях. Означене явище підтверджує думку 
частини вчених про певну спільність цих двох культурних масивів та наявність деяких 
ознак генетичних і хронологічних зв’язків між ними [20, с. 70-74; 21, с. 92; 29, с. 171— 
173]. Це тим більш цікаво, що місцеві черняхівські старожитності відзначаються 
загальновизнаною  північно-західною своєрідністю, вельбаро-пш еворським 
забарвленням [11, с. 114-115; 22, с. 62; 3, с. 53]. На сусідній Східній Волині аналогічний 
аналіз показав діаметральну відмінність між заселенням черняхівської доби та 
хронологічно наступним періодом корчацького розселення [36, с. 17].

Зазначені раніше відмінності в заселенні Південного Побужжя в III та IV чвертях 
І тис. н.е. посилюють сумніви стосовно стабільності етнокультурної та селітебної 
традиції слов’янського заселення Східного Поділля (рис. 1,2 ,4 ).

У свою чергу, система заселення уличів Х-ХІ ст. має занадто мало спільного з 
попереднім періодом заселення. Залюднення VIII—IX століть на середній течії 
Південного Бугу взагалі не несе виражених ознак системності, а його кількісний 
потенціал вражаюче невеликий (рис. 2, 4). Про географічні особливості та чинники, 
які формували відповідні системи заселення, мова йтиме дещо нижче.

Система заселення: якісні особливості
Неповнота джерельної бази і брак можливостей для перевірки окремих даних 

унеможливили проведення розгорнутої процедури реконструкції комунікаційних 
систем. Сказане стосується, на жаль, і визначення площ культурних шарів пам’яток, їх 
ранжування за величиною площі, а значить, і за демографічним потенціалом. Тому 
відтворити ієрархію давніх населених пунктів кожного з періодів, побудовану на 
співвідношенні їхніх розмірів та взаємному положенні, теж на сьогодні не видасться 
можливим. Одначе деякі відносні спостереження та закономірності помітити можливо.

Візуально виділяється своєрідне ядро всіх систем заселення, окреслене середньою 
течією Південного Бугу (нижче р. Воронки), рр. Собом і Сельницею з їхніми допливами
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Розподіл селищ у % від всіх НП в періоді

Період Порядок допливу Всього
0 1 2  3 4

SSSS

V-V1I ст. 13 47 32 7 і 100
VIII4X ст. 28 37 28 7 100
Х-ХІ ст. 8 28 39 21 4 100

Рис. 5. Зміни структури гідрографічного положення (на допливах).

та їхнім взаємним вододілом. Найвищу щільність заселення 
демонструє система Х-ХІ ст., найменшу — VIH-IX століть.

Селища періоду V-VII ст. утворюють своєрідні грона -  скупчення 
вздовж лівого берега Південного Бугу, а особливо щільні — у верхній 
та нижній течії р. Соб. Поодинокі осади бачимо вище і нижче по течії 
від ядра заселення (рис. 1,12). Спосіб заселення та освоєння населен
ням навколишнього середовища демонструє положення давнього 
населеного пункту в системі річкових артерій. Порядок річкового 
допливу визначено для 76-97% всіх поселень усіх періодів6 (табл. 1).
Результати підрахунків та порівняльну динаміку розподілу населених пунктів (НП) за 
ознакою порядку допливу подано на рис. 5. У V-VII століттях основна маса поселень, як 
бачимо, знаходилася на допливах 1-2 порядку. Більш глибинне проникнення на допли
ви 3-4 порядку було достатньо випадковим.

Для періоду VIII-IX ст. майже не спостерігаємо гніздових скупчень, окрім 
малопотужного скупчення селищ у вигині Південного Бугу в районі Брацлава (рис. 2, 
13). Відстані між сусідніми НП часто перевищують 10 і більше кілометрів. Для цього 
періоду характерне збільшення частки селищ власне на березі Південного Бугу та 
поблизу нього (допливи 0-1-2 порядку) і, навпаки, зменшення частки селищ на 
допливах 3 порядку (рис. 5).

Система улицького заселення Х-ХІ ст. виглядає найбільш щільною, в ядрі заселення 
середні відстані між сусідніми НП були меншими 10 кілометрів. Система заселення 
включала не тільки городища, пригородні селища та поселення, але й городища- 
сховища і так звані парні городища [43, с. 169-170, рис. 3 ,14]. Кілька потужних скупчень 
практично взаємозливаються, творячи зону суцільного заселення в межиріччі Собу- 
Південного Бугу. Активне освоєння цього вододілу і басейну р. Сельниці засвідчує і 
факт значного падіння частки НП, розташованих безпосередньо на березі Південного 
Бугу. Навпаки, відсоток НП, розміщених на допливах 2-4 порядків, зростає (рис. 5).

Важливою ознакою тривалості та характеру заселення є дані про потужність куль
турних шарів пам’яток. Для III і IV чверті І тисячоліття н.е. цей параметр визначено 
приблизно для 70% всіх пам’яток. На жаль, лише для 20 пам’яток Х-ХІ ст. існують 
конкретні цифрові визначення товщини культурного шару, що становить одну чверть 
всіх пам’яток7.

Динамічне порівняння (рис. 6) засвідчує загальну тенденцію до зростання частки 
НП із більш потужними культурними шарами і відповідною довготривалістю та

6 Південний Буг вважався річкою базовою, першого порядку, а далі — по зростаючій. Напри
клад, р. Соб — другого порядку, доплив Собу р. Сибок — третього, його допливи — 
четвертого і так для всіх випадків, включаючи безіменні річки та струмки.

7 Ще 25 давньоруських пам’яток мають вербальні визначення товщини культурного шару типу:
«слабкий», «незначний», «майже відсутній» тощо, які не підлягають коректному аналізу.
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Потужність Періоди
культурного V-V II VIIM X Х-ХІІІ

шару
в метрах

0.3-1 11 18 54
0.2 21 32 12

І 0.005-0.1 68 50 34
В В сього : 100 100 100

Рис. б. Динаміка змін потужностей культурних шарів 
НП Поділля V-Х Ш  ст. в % від всіх НП кожного періоду 

з визначеною потужністю шару.

інтенсивністю функціонування. Незначна потужність 
культурних наш арувань більшості пам’яток V -V II ст. 
підтверджує їхню вірогідну недовговічність [20, с. 11].

Певні вади інформації про площу пам’яток (занадто стандартизовані, округлені 
розміри, іноді плутанина) та очевидна нерівномірність розвіданості всієї території Схі
дного Поділля змусили нас відмовитись від розгорнутих узагальнень щодо величини 
НП досліджуваних періодів. Кількість НП з означеною площею та діапазон розмірів 
їх площі для кожного з періодів подано в табл. 1.

Наявні дані свідчать, що на Південному Побужжі в V-VII ст. переважали великі 
селища, площею 1-3,6-8, та навіть ЗО га. Відсоток невеликих селищ (менше 1 га) дуже

Рис. 7. Графік розподілу населених пунктів Х-ХІ ст. за правилом ранг-розмір.
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Рис. 8. Порівняння розподілу селищ др. пол. І тис. н.е. за типами

незначний. Те ж саме спостерігаємо для VIII—IX ст., де явно домінують селища площею
5- 6 га. Ця картина не дуже типова для слов’янської доби (див. напр.: [25, с. 23; 6, с. 14; 
37, с. 6-7], тим більше, що культурні шари не потужні або навіть відсутні, а спосіб 
заселення та господарювання дає підстави для сумнівів щодо тривалості існування 
багатьох НП. Очевидно, в даному випадку необхідна поглиблена перевірка та 
уточнення наявних на сьогодні даних. Для Х-ХІ ст. площа визначена лише для 66% 
усіх пам’яток. Біля 2/3 з цих НП мають площу, меншу 1 га, причому всередині цієї 
групи виділяються 6 рангів (від 0,06 до 1 га). Побудовано графіки розподілу площ куль
турних шарів пам’яток Х-ХІ ст. за правилом ранг-розмір (рис. 7). Населені пункти, 
розташовані на графіку від найбільших до найменших обсягів площі й об’єднані гар
монійно спадаючою кривою, засвідчують існування певної ієрархії улицьких поселень 
(рис. 7). На цьому ж рисунку для порівняння показано схематичні графіки розподілу 
за площею НП слов’янських періодів. Значення окремого НП в загальній системі 
заселення визначалося рівнем його залюднення, комунікаційним, стратегічним поло
женням у системі, соціальними, економічними та адміністративними, оборонними фу
нкціями [48, с. 406-415; 2, с. 55-67].

Матеріалів для надійного визначення рівнів демографічного потенціалу заселення 
Східного Поділля поки що недостатньо. На відомому поселенні в Семенках площею
6- 7 га розкопано 12 жител, однак за основу підрахунків цей комплекс брати не можна, 
зважаючи на широкий хронологічний діапазон та різні етнокультурні компоненти 
місцевих матеріалів. Більш вузько датується (VH-VIII ст.) поселення в Самчинцях (за 
схемою -  площею біля 3 га), де розкопано 14 жител [40, с. 196-197]. На селищі VIII— 
IX ст. Хрінівці розкопано 23 житла [46, с. 230], але необхідного обсягу вірогідної 
інформації для хоч би приблизних демографічних підрахунків, на жаль, не маємо. 
Стосовно давньоруської доби матеріалів теж небагато. На повністю розкопаному 
розгромленому улицькому городищі в Сажках знайдено 105 людських кістяків, 
переважно жіночих та дитячих [47, с. 34; 1970/75, с. 15]. Можливо припустити, що в 
облозі і пожежі загинула половина з приблизно двохсот мешканців цього населеного 
пункту. Втім, проекція цих фрагментарних даних на отриману загальну картину 
заселення була б, на нашу думку, некоректною.

Система заселення: мікрогеографічні умови
Гідрографічну позицію НП Східного Поділля ми окреслили раніше. Тепер є нагода 

звернутися до розгляду типів топографічного положення селищ як форми вільного 
селянського розселення в існуючих конкретних природних умовах. Топографія і
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Рис. 9. Динаміка змін експозиції селищ V -X I ст.;

ПЕРІОДИ 1
Експозиція V-V1I VIII-IX X X I І
Варіанти
орієнтації

к-сть
НП

% заг.% к-сть
НП

% заг.% к-сть
НП

% заг.%

Північ:
Пн 4 5 1 4
ПнПнСх 2 3 34 1 4 34 20
ПнСх 12 15 2 9 1 10
Схід:
ПнСхСх 3 4
Сх 5 6 14 3 13 22 2 20 20
ПдСхСх 3 4 2 9
Південь:
ПдСх 8 10 3 14 1 10
ПдПдСх 3 4 1 4
Пд 5 6 38 3 13 40 2 20 40
ПдПдЗх 2 3 - -

ПдЗх 12 15 .2 9 1 10
Захід:
ПдЗхЗх 2 3
Зх 7 9 14 1 4 4 2 20 20
ПнЗхЗх 1 2 - -

Північ:
ПнЗх 6 8 3 13
ПнПнЗх 2 3 1 - 1

її Всього
II визначено: 77 100 100 23 100 100 10 100 100

конструктивні особливості городищ не аналізувалися, оскільки вибір місця і форми їх 
будівництва визначався захисними, тактичними, соціальними, комунікаційними 
обставинами і, безумовно, локальним мікрорельєфом. Проблематика місцевих городищ 
докладно розглянута П.І. Хавлюком [43, с. 156-174].

У дослідженні топографії селищ ми користувалися вже апробованою раніше 
схемою [37, с. 6,10,11]. Поселення поділяються на заплавні та ті, що знаходяться на 
плато, його терасах, схилах, підвищеннях тощо. Для всіх селищ визначаються типи
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топографічної відокремленості від навколишнього рельєфу. До першого типу -  
відокремлених -  відносяться селища на островах, півостровах, річкових вигинах, мисах 
і відрогах, у гирлах річок, струмків і лощин. До другого типу, т.зв. частково 
відокремлених, віднесено селища, що знаходяться неподалік від ярів, рівчаків, лощин, 
багнистих низовин, пагорбів і заплав. До третього типу -  без ознак топо- 
відокремленості -  відносяться поселення на рівних терасах, притерасових ділянках 
плато. Заплавні поселення, як правило, розташовані на річкових луках, дюнах і 
підвищеннях. Як бачимо з таблиці 1, для V-VII та VIII-IX ст. практично 90% усіх селищ 
Східного Поділля мають топографічне визначення. Порівняльні результати розподі
лу селищ III та IV чверті І тис. н.е. за типами топографічного положення відображені 
на рис. 8. Цікаво, що в обох випадках частка чітко відокремлених селищ сягає 50%, а в 
V-VII ст. разом із другим типом (часткової топовідокремленості) становить 83%. 
«Мисова» топографія селищ біля річкових закрутів пов’язується з еколого- 
господарськими умовами та особливостями лісового вогне-зрубного господарства і 
його похідного-перелогу [15, с. 55-56]. Динаміка збільшення частки невідокремлених 
топографічно селищ у VIII-IX  ст. може пояснюватися як прогресом в аграрній 
технології так, і, щонайшвидше, -  вичерпанням певних топоумов та антропогенними 
змінами природного середовища.

Важливу роль, крім рельєфно-топографічних особливостей поселень та 
навколишніх угідь, відігравала їхня експозиція щодо сторін світу. Для II половини І 
тис. н.е. маємо визначення, експозиції для 72-90% всіх селищ. Є також дані про 
експозицію 10 з 12 селищ давньоруської доби (табл. 1). На спеціальних графіках 
показано розподіл селищ за експозицією по сторонах світу (рис. 9)8. Цікаво, що графіки 
показують дві різні традиції в доборі місць поселення (їх обігріву, освітлення, тощо) 
для періодів V-VII та VIII-IX ст. Якщо антські селища були обернені переважно на 
південний захід та північний схід, то в VIII-IX ст. спостерігаємо протилежну картину. 
В цей час явно переважають поселення, обернені на південний схід та північний захід 
(рис. 9).

Ситуація для Х-ХІ ст. неясна, оскільки статистично некоректна. Повертаючись 
до слов’янської доби зазначимо, що при розбіжностях в орієнтації поселень по лінії 
захід-схід, домінувала все ж південна експозиція. Пояснення цьому слід шукати в 
мікрокліматичній доцільності, оскільки зорієнтовані таким чином польові землеробські 
ділянки і сусідні селищні майданчики та самі напівземлянки скоріше прогрівалися і 
довше утримували тепло. Мікрогеографічний та палеоекологічний інтерес становлять 
деякі типи городищ Південного Побужжя. Перш за все це стосується городищ, 
фортифікаційні споруди котрих охоплюють струмки, річки та джерела [43, с. 162]. Крім 
зрозумілих оборонних мотивів такі явища можуть пояснюватися наявністю певних 
проблем у тогочасному місцевому водопостачанні.

Частина городищ будувалася практично в заплаві або внизу біля підніжжя схилів 
терас, поблизу витоків струмків, як, наприклад, у Маньківці, Шурівці, Копіївці I, II та ін.

Своєрідний тип складають городища, побудовані на похилих схилах балок, коли 
єдиним захисним засобом був сам вал-рів, а оборонні можливості рельєфу не викори
стовувалися [43, с. 169]9.

Такі не зовсім ординарні форми заселення могли пояснюватися різними 
обставинами. Уличі, які відносно стрімко переселилися на Східне Поділля з

* Мова йде про визначення сторони світу, до якої обернене «фасадом» поселення, тобто— входи 
в житла; схили, розчищені під посіви і т.ін.

9 Це городища в Дашеві, а також, судячи з планів, у Тарасівці, Мельниківцях, Ястрембисі, Комарові.
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Подніпров’я, можливо, не володіли досконало навичками та досвідом масового 
будівництва таких потрібних їм городищ. Крім того, для тривалого вивчення 
природних умов обраного ними краю та пошуку специфічних місць, необхідних для 
зведення фортець, в уличів не вистачало часу в умовах навколишньої степової 
небезпеки.

Екологічні умови заселення та господарювання
Попередній розгляд систем заселення слов’янської та давньоруської доби підводить 

до необхідності вивчення та оцінки природних умов, у яких проходило це розселення, та 
його взаємодії з навколишнім середовищем.

Середня течія Південного Бугу лежить в межах подільсько-побузького лісостепу 
[50, с. 31,34]. Переважання різновидів сірих лісових грунтів свідчить про суцільне роз
повсюдження тут широколистих лісів, які утворювали велетенський «острів» серед 
лучних степів з чорноземами [19, с. 99]. Найбільш виразно виглядаючи на Південному 
Побужжі, острів цей перетворюється на смугу, яка з одного краю пересікає нешироко 
Дністер (у районі водосховища) і тягнеться на північ Молдови. Інший край цієї смуги, 
розриваючись строкатими уривками, тягнеться пасмом до Дніпра в межиріччя Росі- 
Тясмина [5, т. 1, с. 288-289]. Південнобузький масив широколистих грабово-дубових 
лісів [4, с. 103-106] був заселений здавна. Але відсутність систем заселення навколо цього 
природно-культурного феномену (навіть таких інтеррегіональних культур, як 
черняхівська, пеньківська, Луки-Райковецької, давньоруська) є свідченням 
цілеспрямованого наміру заселити саме ліси Південнобузького басейну. Заселення 
антами та уличами цього лісового масиву оцінювалося, переважно, з точки зору 
оборонного, захисного мотиву [Хавлюк 1965/20а; 43, с. 170]. Для встановлення 
конкретних особливостей заселення, зв’язку всіх його елементів з грунтовим та 
рослинним покривом, археологічні карти кожного з періодів зіставлялися з картами 
ґрунтів та рослинності10. Серія цих карт подана на рис. 10.

Проста констатація наявності або відсутності НП у межах різноманітних ґрунтових 
ділянок нас навряд чи сьогодні може влаштувати. Кількісно і якісно зважити масштаби 
та спрямованість господарського освоєння різноманітних грунтових (а, значить, 
природно-господарських) угідь дозволяє такий інструмент, як ресурсна зона. Під 
ресурсною зоною населеного пункту (РЗНП) в сучасній просторовій археології 
розуміють територію навколо кожної пам’ятки в радіусі 10-60 хв. пішої ходи або, 
відповідно — 1-5 км від оселіь. Саме з цієї території мешканці отримували основну 
масу природних та штучно вироблених продуктів — їжу, будівельні матеріали, паливо, 
ремісничу сировину [51, s. 7-30; 23, с. 8; 36, с. 21].

Абсолютна більшість НП всіх періодів (94—100% всіх НП) була піддана аналізу ґрун
тового складу РЗНП. Найсуттєвішим є визначення, на якому саме різновиді типу ґрунту 
безпосередньо розміщене поселення та найближча ресурсна зона в радіусі 1 км, на яку, 
власне, падало основне сільськогосподарське навантаження. В межах кожної РЗНП під
раховувалася площа різноякісних фунтових ділянок та статистично виділялися домінуючі 
фунти. Окремо позначено такі РЗНП, де в приблизно рівних частках представлені два

10 Використовувалися надруковані карти: Грунти Вінницької області. -  Міністерство сільсько
го госп-тва У Р С Р - Укрземпроект, масштабу 1:200 000, К.,1967; карта грунтів Вінницької 
області масштабу 1:1800 000 // ГЕУ, 1989. -  Т. 1. -  С. 209; Грунти України, М 1 :4 000 000II 
ГЕУ, 1989. -  Т. 1. -  С. 288-289; Карта растительности Украинской ССР, М 1: 1 500 000 
авторського колективу Інституту ботаніки ім. Холодного.- ГУГК, 1984; Ландшафти України, 
М 1:400 000II ГЕУ, 1990. -  Т. 2. -  С. 256-257.
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Рис. 10. Динаміка заселення та господарського освоєння ґрунтових масивів (палеоугідь)
східного Поділля в V-XIII ст.

або більше різних за властивостями ґрунтові масиви. Такі населені пункти, розташовані 
на стику декількох різноякісних за властивостями ландшафтів, тобто в еко-тоні, складали 
протягом всіх періодів від 4 до 8% всіх НП (рис. 11).

З дев’яти типів ґрунтів Вінничини археологічні пам’ятки V-XIII ст. розташовані 
лише в межах шести (№№ 1,3 ,4 ,5 ,7 ,8 , рис. 10). Спектри освоєння ресурсними зонами 
населених пунктів ґрунтів подані у вигляді діаграм на рис. 11. Для більшої наочності 
діаграми генералізовані шляхом об’єднання споріднених типів ґрунтів.

Дерново-підзолисті ґрунти (№ 1) відповідають давнім масивам мішаних або 
хвойних лісів. Ясно-сірі, сірі лісові ґрунти (№ 3) утворилися на лесах під широколистими 
лісами, де переважали граб і дуб [1, с. 23]. Об’єднані з ними (рис. 11) темно-dpi опідзолені

Рис. 11. Динаміка освоєння типів грунтів 
східного Поділля ресурсними зонами 

населених пунктів з V по XI ст.

ґрунти (№ 4) теж склалися на території сильно опідзолених ґрунтів при розширенні 
лісів [1, с. 31]. Опідзолені чорноземи (№ 5) утворилися на ділянках чорноземів, згодом 
зайнятих лісами і на масивах опідзолених ґрунтів, де довго перебувала трав’яниста 
рослинність [1, с. 16].
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Чорноземи реґрадовані (№ 7) характерні для масивів, давно звільнених з-під ши
роколистих лісів, які були замінені степовою рослинністю з притаманним їй дерновим 
процесом грунтоутворення. До того ж, ці простори перебували також в тривалому 
аграрному використанні [1, с. 16, 36]. Мало - або слабкогумусним чорноземам (№ 8) 
також притаманна степова або лучно-степова рослинність, що дозволяє об’єднати два 
останніх угідця (№№ 7 і 8).

Порівняння отриманих співвідношень дозволяє визначити основні тенденції гос
подарського навантаження на різноманітні типи природних угідь. Перш за все, 
привертає увагу та обставина, що протягом всіх періодів основний масив заселення і 
господарського освоєння співпадав із зоною широколистих лісів. Тут сконцентровано 
від 2/3 до 3/4 всієї кількості НП всіх періодів (рис. 10,11).

В спектрі освоєних угідь V-VII ст. відносно найбільшу частку (15-24%) складають 
лісостепові, а точніше— степові угіддя на різновидах чорноземів (№№ 5,7 та 8). Неве
ликий відсоток складають мішані та борові ліси (рис. 11). Карта (рис. 10) свідчить, що 
частина антських поселень виходить за межі лісового «острова», можливо, наслідуючи 
традиції заселення доби держави Германаріха напередодні гунської навали і 
ускладнення гото-антських відносин.

Досить розріджене заселення VIII-IX ст. має найбільш помітно виражений лісовий 
характер (рис. 10). Частка «степових» за складом ґрунтів РЗНП в цей період найменша 
(6%) і навпаки, частка «лісових» РЗНП найбільша — 76% (рис. 11).

Хоча обриси заселення, його потенціал, мікрогеографія в Х-ХІ ст. суттєво 
змінилися, проте співвідношення в спектрі освоєних РЗНП угідь залишилися схожими 
на попередні (рис. 10,11).

Та обставина, що основна маса населення східного Поділля мешкала і 
господарювала в межах зони широколистих лісів, дозволяє окреслити вірогідну схему 
розвитку аграрного господарства. Перші поселення засновувалися на місці зведених 
лісів в оточенні прирічкових вогнезрубних ділянок. Згодом поселення або мусило 
переноситися, або навколишні угіддя піддавалися окультуренню, що, в свою чергу, 
спонукало до стабілізації помешкання. Це означало, по суті, переворот в розвитку 
тваринництва, зміни асортименту вирощуваних культур та доместикацію навколишніх 
ландшафтів. З’явилися різні форми лісового перелогу, орно-парова технологія1'. Інша 
справа, чи встигало місцеве населення пройти тривалий і складний шлях формування 
традицій господарського природокористування? Показово, що зміни в спектрі освоєних 
угідь в VIII—IX ст. співпадають з посиленням північних, поліських проявів та появою 
тут культури Луки-Райковецької. Відповідно, і ареал розповсюдження пам’яток IV 
чверті І тис. н.е. стискається відносно антського періоду, співпадаючи із зоною 
поширення дубових лісів. Дубова деревина, що була поруч, часто зустрічається при 
розкопках місцевих комплексів [Хавлюк 1974/86, с. 10; 42, с. 344-345 та ін.]. Зміна 
структури заселення в Х-ХІ ст., ще більше стискання, ущільнення ядра заселення в 
межиріччі Собу-Південного Бугу є свідченням двох важливих моментів. По-перше, 
уличам необхідний був саме цей тип лісових угідь для ведення господарства, оскільки 
традицію жити і працювати в дубравах вони принесли з собою з Подніпров’я. Другий, 
екологічний, момент пояснює, чому змінилися обриси заселення Х-ХІ ст. в порівнянні 
з попереднім етапом. Узбережжя Собу і Південного Бугу були достатньо давно 
освоєними, а лісові масиви, які забезпечували захист, давали будівельні матеріали,

" Необхідно зауважити, що «широколистяно-лісовий» тип ландшафту був найбільш оптималь
ним для освоєння, завдяки ефективності його господарських функцій при всіх традиційних 
системах землеробства і здатності до їх поєднання та розвитку (24, с. 12).
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паливо, сировину і, що важливо, — польові ділянки, відступили вглиб вододілу. За 
лісами просувалися вглиб межиріччя Соб - Південний Буг й уличі, рухаючись все далі 
по річкових допливах 2-4 порядків [рис. 3 ,5; 32, с. 22]. До речі, рух на південь, через 
басейни річок Сельниці та Дохни теж відзначений появою городищ в середині або на 
окраїнах лісових масивів (рис. 10).

Палеоекологічне дослідження рівнів антропогенного навантаження корисно про
водити, враховуючи реальні обриси ресурсних зон, оскільки більша частина їх стикається 
і взаємонакладається. Зонування території побудоване на принципі потенційної рівно- 
відцаленості від селищ спільного кордону сусідніх РЗНП (т.зв. еквідистант, див. напр.: 
[52, s. 170-171])12. На серії з трьох карт ядра заселення в межиріччі Соб - Південний Буг, 
площею 7140 км2, подано можливі варіанти розподілу території ресурсними зонами з 
радіусом 5 км в скупченнях і осередках заселення (рис. 12-14).

Зміни в заселенні VIII-IX ст., про які йшла мова раніше, знаходять пояснення в 
картині зонування попереднього періоду. На місці скупчень і щільного стикання 
ресурсних зон антських селищ на р. Соб та лівих допливах Південного Бугу у VIII—IX ст. 
знаходимо поодинокі поселення. І навпаки, в місцях, раніше мало освоєних, з’являються 
сепітебні грона (напр. в районі Брацлавської Луки; рис. 12,13). Для Х-ХІ ст. спостерігаємо 
щільну мережу РЗНП, які охопили весь простір вододілу Південний Буг-Соб (рис. 14).

На окремій карті детально показана просторова картина стику сусідніх ресурсних 
зон на одній з найбільш щільно заселених ділянок південного Побужжя Х-ХІ ст. 
(рис. 15). Базуючись на отриманій картині конфігурації місцевих ресурсних зон, 
можливо підрахувати, що для життєзабезпечення поселення необхідними продуктами 
вистачало території, яка становила третину всієї площі РЗНП з умовним радіусом в 
5 км (тобто, приблизно 25 км2). Прикладами сказаному є РЗНП №№ 31,32,33 (рис. 14, 
15). В свою чергу, така щільність заселення обумовлювала значне антропогенне 
навантаження на природне середовище (тут — широколисті ліси), що, в перспективі, 
спонукало до раціоналізації та інтенсифікації господарських технологій та техніки. 
Тривале екстенсивне перелогове використання місцевих угідь мало призвести до 
винищення значних лісових масивів, вичерпання сприятливих топогеографічних і 
грунтово-ботанічних умов та зміни водно-річкового режиму. Безлісні простори, луки, 
молоді зарості чагарнику на вирубках, навколишні поля, сіножаті й смужки залишків 
дібров та ґрудів вже не могли захистити уличів від кочівників. Посилення дії екологі
чно-ландшафтної кризи співпало в часі з посиленням тиску печенігів, а згодом — по
ловців, які й заволоділи врешті-решт цими теренами в другій половині XI ст. Це означає, 
що в цей час лісові масиви тут, здебільшого, вже змінилися лучно-степовими 
ландшафтами. Повертаючись до періоду Х-ХІ ст., зауважимо, що місцеві палео- 
природні умови дозволили населенню вести комплексне господарство, де землеробство 
в одночасно співіснуючих його формах (підсіки, перелогу, орно-парової) разом з 
тваринництвом задовольняло основні продовольчі та енергетичні потреби населення. 
Реміснича, промислова діяльність забезпечувала мешканців знаряддями праці, 
інструментами, необхідною сировиною та їжею.

Яскраву картину такого багатогалузевого господарства дають матеріали розкопок 
двох городищ давньоруської доби, що знаходились за 10 км одне від одного. Це 
городища Червоне (№ 32 в реєстрі 3) та Сажки (№ 26) (рис. 3 , 14). В таблиці 2 подано 
зведені дані про результати розкопок обох НП, на яких відкрита більша частина плащі. 
Тут же відображені план-схеми умовних ресурсних зон цих НП з радіусом 5 км та

12 Умовно приймається, що всі НП співіснували в межах періоду.
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Рис. 16. Сучасна карта середньої течії Південного Бугу з локалізованими 
природно-ландшафтними та промисловими топонімами та гідронімами.

Умовні позначення: 1 -  ландшафтні; 2 -  лісові; 3 -  лучні; 4 -  болотяні; 5 -  дендрологічні; 
б -  хвойні; 7 -  зоотопоніми; 8 -  промислово-ремісничі; 9 -  кочівницькі етноніми.

реальні, з врахуванням зонування території сусідніми зонами (рис. 14, 15, табл. 2). 
Історична доля цих поселень була різною, як, очевидно, і функції. Цікаво, що при 
однаковому характері навколишніх угідь на місці сірих опідзолених ґрунтів під 
широколистими лісами, помітні певні відмінності в еколого-господарському 
функціонуванні цих городищ13. Звернемо увагу на різницю в складі свійського стада, 
видовому складі мисливських трофеїв. Палеоботанічні матеріали виділені лише в 
Червоному і свідчать про «лісовий» характер місцевого землеробства з переважанням 
невибагливого проса, яке сіють на новинах (табл. 2) [13, с. 173]. На городищах знайдені 
численні й різноманітні переконливі свідчення залізоробного, гончарного, 
лісохімічного та низки домашніх промислів. Це залізоробні печі, горни, гончарні печі, 
шлаки, криці, сопла, господарські ями, інструменти та багато інших знахідок (табл. 2). 
Додамо, що вірогідно лімітована максимальна площа ресурсних зон для Червоного 
становила 22 км2, а для Сажків -  55 км2 (рис. 15, табл. 2).

Лісисте південне Побужжя, багате природними мінеральними сировинами, 
залізною рудою, гранітом, вапняком, вулканічним туфом, глиною і нарешті— паливом, 
було одним із визначних промислових залізо- та каменеобробних регіонів Південно- 
східної Європи протягом всього слов’яно-руського часу. Проблемам розвитку ремесла 
та промислів аналізованого регіону присвячені спеціальні роботи П. І. Хавлюка [44, 
с. 37-39; 46, с. 226-231].

15Спостереження є неповними, статистично недосконалими, але, очевидно, відбивають певні 
закономірності.
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Цікаво, що промислова спеціалізація численних поселень східного Поділля відо
бразилася на топонімічній карті регіону. Особливо ефектно вона виглядає на тлі цілого 
пласту сучасних ландшафтних, ботанічних та зоотопонімів досліджуваної території 
(рис. 16). На таку насиченість місцевої топоніміки назвами, пов’язаними з неіснуючими 
вже давно різнопорідними лісами звернув увагу ще П.С. Погребняк в 1931 р. [18, с. 158].

Підсумкові коментарі
Тепер, очевидно, є можливим сформулювати деякі суттєві моменти, які окреслилися 

в результаті здійсненого аналізу.
Етноплемінний, етнокультурний розвиток середньої течії Південного Бугу V- 

XIII ст. не був одноманітним і безперервним, хоча й протікав за участю різних гілок та 
груп східного слов’янства. На наш погляд, порівняння систем заселення, їх обрисів, 
потенціалу та мікроособливостей свідчить, що єдиної традиції заселення й 
господарського освоєння тут не було. Кожну чверть тисячоліття, починаючи з середини 
І тис. н.е., основний масив населення східного Поділля змінювався.

Історія уличів та їх переселення є одним з найцікавіших і одночасно -  загадкових 
сюжетів в історії східнослов’янських племен. Очевидно можливо твердити, що досить 
швидка міграція сталася до середини X ст. і проходила через смугу масивів 
широколистих лісів від Подніпров’я і Потясминня до Південного Бугу та Подністров’я. 
Такий лісовий шлях був більш безпечним і привів уличів до своєрідного лісового 
«острова» на східному Поділлі. Тут не було потреби кардинально змінювати життєвий 
та господарський устрій, що склався в умовах дубово-грабових лісів на лесових 
вершинах і заплавах Подніпров’я. Чи не звідси йде відоме літописне «...седяху бо по 
Бугу и по Днепру...» [17, т. 2, стовп. 9]. Вплив несприятливих зовнішніх обставин (набіги 
кочівників, тиск київської князівської адміністрації) та неминучі при переселенні місцеві 
проблеми сформували своєрідну систему заселення уличів. Значне переважання 
городиш над іншими типами поселень, а також своєрідна, іноді не зовсім зрозуміла 
топографія городищ свідчать про реальну загрозу, яку відчували переселенці, змушені 
швидко будувати укріплення (див. напр.: [10, с. 10]). Схоже, що часу і досвіду в освоєнні 
території бракувало, чого не було б, коли місцева традиція розвивалася довго і без 
перерв. Виявилося, що й тут, на Південному Бузі, уличі не змогли закріпитися остато
чно, хоча, за висновком М. С. Грушевського, «на колонізаційній [степовій — А.Т.] 
території" наші племена могли залюдняти величезні простори, але зрідка, не густо і 
потім під натиском кочових орд стягатися в більш безпечних частях своєї території» 
[7, т. 1, с. 205]. В історичній літературі панує аргументована думка, що в другій половині 
XI ст. улицька осілість була зметена половецькою навалою [43, с. 173; 47, с. 24]. Не 
заперечуючи цього, можемо припустити, що глибинна внутрішня причина запустіння 
південного Побужжя цілком імовірно криється в дії екологічних чинників. Щільне 
скупчення заселення та екстенсивна експлуатація лісового «острова» без змін 
традиційних способів господарювання, не тільки могли підірвати природний 
виробничий ресурс цього утворення, але й зробити його прозорим для кочовиків 
внаслідок штучної антропогенної еколого-господарської кризи.

Саме в цих драматичних і одночасно показових подіях слід вбачати значення спроб 
заселення східного Поділля в історії східного слов’янства і давньоруської держави. 
Спроба закріпитися в зоні лісостепу антів та уличів навіть в області лісового масиву 
виявилася невдалою. Пам’яткою чого залишилися численні городища «... й суть гради 
их й до сего дни...» [17, т. 38, с. 14]. Можливо, що екологічний фактор зіграв у цій 
невдачі значну роль, оскільки існування в Лісостепу вимагало не тільки організації 
військового захисту, але й відповідної специфічним умовам господарської аграрної
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Таблиця 1
Зведена інформація про археологічні пам’ятки східного Поділля V-ХШ  ст., 

залучені до аналізу, та рівень їх  дослідженості

Періоди V-VII ст. V in -ІХ ст. Х-ХІ ст.

Всього

М ожлива племінна 
належність Анти Уличі (?) 

Анти (?) Уличі

Археологічні культури Пеньківка + 
П разька

Луки-
Райковецької Давньоруська

к-сть % в ід  
всіх НП к-сть %  від 

всіх НП к-сть %  від 
всіх НП

П
ло

щ
а

Кількість населених 
пунктів на основі арх. 
пам’яток

85 100 32 100 77 100 194-204

Кількість НП з 
визначеною площею 83 97 29 90 51 66 163

Діапазони розмірів площі 
в га 0.25-30 0.4-

30 0.06-24

К
ул

ьт
ур

ни
й 

ш
ар

Кількість НП з 
визначеною потужністю 
культурного шару

62 73 22 69 20 26 104

Потужність культ, шару, м: 
0.3-1 

0.2 
>0.1

11
21
68

18
32
50

54
12
34

1
і .

Кількість НП з 
визначеним порядком 
річк. допливу

83 97 28 96 60 78 171

f i
і з
&

Кількість селищ 3 
визначеним типом топогр. 
положення

77 90 28 87 105

Кількість селищ 3 
визначеною експозицією 77 90 23 72 10 83 ПО
Кількість НП з 
визначеним грунтовим 
оточенням 
(в РЗНП г = 5 км)

85 100 зо 94 73 95 188

Д
ж

ер
ел

ьн
а 

ба
за

Кількість арх. пам'яток, 
описаних в звітах 12 14 12 37 14 18 38

Кількість арх. пам’яток, 
на яких проводились 
розкопки

12 14 8 25 9 12 29

Кількість арх. пам’яток 
з охоронними паспортами 80 94 25 78 52 67 157

Кількість арх. пам’яток, 
поданих в статтях 
П.І.Хавлюка

1974-29 1974-
4 1969-41 74

технології та системи заселення. На відміну від спустілої середньої течії Південного 
Бугу, яка стала кочів’ям, чорноземні степові верхів’я Південного Бугу, Згару, Случі, 
Тетерева активно заселюються в кінці XII — на поч. XIII ст. Нова болохівська 
колонізація лісостепу наче врахувала невдалий досвід уличів, а болохівці стали чи не 
найпершим і масовим населенням справжнього українського лісостепу з розвиненим 
спеціалізованим сільським господарством [35, с. 55-56; 37, с. 9,14]. Але катастрофічні 
події середини XIII ст. змели і цей осередок лісостепового залюднення. Тільки в ли
товський період тут постала вже дійсно безперервна осілість [47, с. 25].
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Порівняльна характеристика давньоруських городищ Х-ХІ ст. Червоне та Сажки

Таблиця 2

Червоне № 32 Сажки № 26

Площа городища в га 
Хронологія загибелі 
за П.І. Хавлюком 
Розкрито площі пам'ятки 
Сезони досл.: кількість, роки 
Площа зонованої рес. зони від 
повної площі умовної зони з : 
г - 5 км = 100%

0.75-1, «посад»

Хет.

3/5
8:67,71,80,81,87,88,89,91

22 км2

0.5-1,6-2-2, «посад» 

перша половина XI ст. 

5/6
10:70,71,72-78,80 

55 км2
Плани ресурсних зон 

М І: 200 000 
Умовні позначення: 

грунти:
сірі опідзолені 
темно-сірі опідзолені 
ясно-сірі опідзолені

__
потенційні кордони 

сусідніх РЗНП з г = 5 км

Палеоботанічні залишки:

1. дерева

2. культурні рослини (кільк.
випадків знахідок)__________

дуб: вугілля, деревина, 
березові: кора і коробки 

просо-11, пшениця-6, жито-3, 
______ горох-4, віка-1_______

дубові колоди

Остеологічні реш тки:

1. кінь
2. ВРХ
3. свиня
4. коза, вівця
5. собака
6. курка

Остеологічні реш тки:
1. вовк
2. бобер
3. благородний олень
4. косуля, олень
5. кабан
6. риба_________________

свійські твар* (кільк* ос*)

17
13

1
2

дикі тварини
1
1
1

11
7
З
1

2
1
1

«блешня»
Промислові артефакти:

господарчі ями 
залізоробні печі, горни 
криці, шлаки, сопла 
гончарні печі, майстерні 
дьогтярні, смолокурні

161
З печі, 10 горнів

+
З печі

76
З печі

+
5 печей,1 майстерня 

+
Аграрні знаряддя, комплекс серпи, коси, «шалаші» лемех, чересло
Демографічні дані 105 кіст. «200 осіб «50 

сімей
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Чимало проблем залишилося поза предметом нашого аналізу, чимало нових 
питань постало вперше. Значних коректив, уточнень, нових досліджень потребують 
самі пам’ятки південного Побужжя. Потрібні мікрорегіональні дослідження і введення 
до повноцінного наукового обігу всіх наявних джерел. Нові палеоекологічні, 
демографічні проблеми, просторовий підхід вимагають і нових методик. Дуже цікавим 
нам видається порівняння картини заселення та освоєння східного Поділля слов’яно- 
руської доби з іншими сусідніми регіонами південної Русі. Але це вже тема іншої роботи.
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Пояснення скорочень і умовних позначень, які зустрічаються в реєстрах
Типи топографічного розташування
1 -2  - заплави
II - 1,2 ,3  - відокремлені
II - 4 - частково відокремлені
II - 5 - не відокремлені
Опис типів грунтів, позначених №№ 1-9, подано на рис. 10 
Опис порядків допливу подано в тексті

Типи пам’яток:
Пос - селище
Г - городище
пд - посад
У графі “Звіти П. І. Хавлюка” позначено дві останні цифри року. Знак “+”означає наяв

ність.

Tomashevsky А .Р.

ESSAY OF HISTORY AND ECOLOGY OF EAST PODILLYA‘ 
SETTLEMENT DURING SLAVIC - OLD RUSSIAN AGE

All basic stages of the spatial analysis are submitted. Occuring at different times models of 
settlement systems are constructed, settlements hierarchy is shown. The setting pattern restored 
in its environmental and political conditions. At regional and microregional levels the site 
catcment analysis is spent. Ecology and the economy of the populations systems coordinated 
to dynamic changes of ethnic-cultural, military and political conditions in East Podillya.
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У ДК  903-03(477.8)
С  В . П ивоваров, I. Г . Ч еховський

ЗНАХІДКИ ДАВНЬОРУСЬКИХ МІДНОЛИТИХ (БРОНЗОВИХ) 
ХРЕСТІВ-ОБЕРЕГІВ НА ПРИКАРПАТТІ І ЇХНЄ ПОБУТУВАННЯ 

У КУЛЬТОВІЙ І МАГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ

Нині, у час відродження і збільшення ваги у житті суспільства релігії, християнських 
цінностей, особливої актуальності набирає встановлення з погляду історика й етнолога 
релігії значення і ролі християнства у духовному житті українського народу, зокрема у 
формуванні яскравої і самобутньої народної культури із архаїчними витоками і 
виразними християнськими формами і забарвленням. Яскравим внеском християнської 
культової традиції в українську народну культуру було побутування і культ міднолитих 
предметів дрібної пластики, зокрема хрестів-оберегів: натільних хрестиків та нагрудних 
хресгів-енколпіонів, які з’явилися ще у давньоруський період і залишалися об’єктами 
вшанування і в наступні епохи.

Цьому пласту християнських старожитностей і культового мистецтва загалом 
приділена значна увага з боку представників різних суміжних гуманітарних дисциплін: 
археологів, істориків релігії, мистецтвознавців [напр.: 1; 2; 12; 13; 14; 17; 20; 23; 33; 34; 
37; 50; 51; 53; 59]. Варто відзначити публікації та дослідження знахідок хрестів- 
енколпіонів протягом останнього десятиліття на давньоруських пам’ятках окремих 
українських земель [54; 64], зокрема й Буковини [10, с. 114-115; 21; 28; 29; 38; 39\; останні 
узагальнені в розділі монографії одного з авторів цієї статті про християнські 
старожитності краю [40, с. 61-92]. Порівняно менше уваги приділялося питанню 
засвоєння культової християнської пластики безпосередньо народною традицією. Серед 
загалом рідкісних праць із цієї тематики слід відзначити чудову монографію Івана 
Спаського про дукати і дукачі України, де зокрема приділена увага дукачам-образкам 
та українським реплікам західноєвропейських релігійних медалей XVII-XVIII ст. [52, 
с. 92-99,118-131]. Останнім часом у полі зору українських етнографів і мистецтвознавців 
опинився самобутній культурний феномен гуцульських мосяжних нагрудних хрестиків 
[напр., 6; 7].

Метою цієї розвідки є узагальнення знахідок давньоруських хрестів-оберегів у 
конкретному історико-етнографічному регіоні України і розгляд проблеми засвоєння 
і побутування цих предметів християнського культу в народній духовній традиції, 
зокрема традиційних віруваннях і магічній практиці, місцевого населення. Це актуальне 
і маловивчене питання маємо намір розглянути на археологічних і етнографічних 
матеріалах Українського Прикарпаття, зокрема території у межиріччі Верхнього Пруту 
та Середнього Дністра. Означена проблематика започаткована авторами у спільному 
видавничому проекті “Давньоруські обереги Буковини” (комплект поштівок), де 
наведено ілюстрації характерних зразків культової пластики дрібних форм із 
археологічних пам’яток давньоруського періоду на території краю [41; ще 42].

Утвердження християнства на прикарпатських землях Галицької Русі, зокрема у 
межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра, супроводжувалося проникненням 
і поширенням серед місцевого населення культових предметів нової релігії. Примітно, 
що християнські старожитності домінують серед археологічних знахідок предметів 
культу, виявлених на давньоруських пам’ятках краю. Зокрема на території Буковини
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виявлено понад 60 хресгів-енколпіонів, натільних хрестиків, кам’яних та металевих 
іконок давньоруської доби. їх знайдено серед старожитностей XII -  першої половини 
XIII ст. у Василеві, Ленківцях, Чорнівці, Недобоївцях, Онуті та деяких інших 
старовинних селах Буковини.

Найчисленнішу групу серед цих знахідок складають хрести-обереги: натільні 
хрестики (хрести-тільники) та нагрудні хрести-енколпіони, які були речовими 
втіленнями основного сакрального символу християнської релігії -  хреста.

Хрест як магічний знак був відомий задовго до появи християнства у багатьох 
стародавніх культурах: індоаріїв, єгиптян, вавилонян, етрусків, а його витоки 
виводяться із бронзового і навіть кам’яного віків. Первісно форма хреста, як 
припускається, позначала знаряддя для добування вогню (дві перехрещені дерев’яні 
палки), тому хрест став універсальною релігійною символікою вогню. Знаки-символи 
у вигляді хреста зрідка подибуються серед старожитностей цілого ряду археологічних 
культур на теренах України, зокрема фіксуються на кераміці слов’янської культури 
Луки-Райковецької з археологічних пам’яток Буковини [4, с. 124,125, рис. 35; 9, с. 109, 
110, рис. 1; 11, с. 144, рис. 2.2; с. 146, рис. 3.5; 15, с. 212-214; 16, с. 57, рис. 1, III; 70, fig. 1-3].

Однак широке застосування хреста в народній духовній культурі, зокрема магічній 
практиці, українців усе ж слід пов’язувати з трактуванням цього символу в християнстві, 
де хрест наділявся особливою захисною силою, здатністю проганяти демонів. 
Апологетика таких властивостей основного символу християнства виразно присутня 
уже в найдавнішій пам’ятці книжної традиції давньоруського періоду -  “Повісті 
минулих літ”, яка застерігає читача від сумнівів із цього приводу: “/.../великою єсть 
сила хрест. Хрестом бо переможені бувають сили бісівські;/.../хрестом захищені, віруючі 
люди побіждають супостатів-протившків; хрестом бо скоро ізбавляемось ми од напасті, 
призиваючи його з вірою. Нічого ж біси не бояться, тільки хреста, бо якщо буває од бісів 
видіння, то їх проганяють, осінивши лице хрестом" [25, с. 106].

Магічна апотропеїчна властивість хреста закріпилася за цим християнським 
символом ще у Візантії, де серед християн широко побутували нагрудні хрестики та 
ікони-хрести, які виконували роль оберегу і водночас слугували відзнакою 
приналежності до релігії [53, с. 7-8; б, с. 33]. Потрапивши разом із місіонерами на 
східнослов’янські землі як чужий, неорганічний, але духовно необхідний елемент, 
натільний та нагрудний хрест досить швидко, під впливом морально-етичних та 
естетичних норм, перетворився із суто християнського символу у своєрідний оберіг 
нового релігійного змісту і, відповідно, оригінальний витвір мистецтва [7, с. 38].

У давньоруський час хрест стає найголовнішим символом християнських чеснот. 
Відповідно до візантійської традиції, хрест і образ Богородиці творили ідеальний 
комплекс у символіці християнського царства. Наділений синтезуючою силою, здатною 
об’єднати небесне і земне, хрест символізує даровані християнством охорону і захист.

Давньоруські натільні й нагрудні хрести-обереги виготовлялися з різноманітних 
матеріалу -  металів, каменю, дерева, -  вибір якого залежав від статку носія. 
Представники княжого оточення носили хрести навіть із золота, можливо, з інших 
коштовних металів. Так, під час повстання 1147 р. у Києві повідомляється, що 
бунтівники у боярина (тисяцького) Михаля “обірвали хреста на ньому з цепами, а в нім, 
[хресті], гривня золота" [25, с. 213]. Найбільшого поширення серед християн Русі 
набули, як засвідчують археологічні матеріали, хрести, вилиті з міді та мідних сплавів 
(бронзи), інколи спеціально позолочені або орнаментовані емалями та черню.

Практика виготовлення з міді та мідних сплавів (бронзи) загалом культових 
предметів сягає витоками, як припускається, ще архаїчної міфології та магії, коли 
обробка металів трактувалася як магічне заняття, відповідно, вироби з металів



163

Рис. 1. Хрести-енколпіони в давньоруських старожитностях Буковини: 
1-3,6-8 -  Василів; 4 ,9  -  Ленківці; 5 -  Васловівці; 10-11 -  Чорнівка.
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наділялися чудодійними властивостями. До магії міді вдавався ще старозаповітний 
пророк Мойсей, який виготовив мідяного змія, що слугував оберегом від укусів 
справжніх змій [5, Числа, 21,9]. Такі магічні характеристики міді та її сплавів, передусім 
бронзи, значною мірою успадкувала християнська культова практика [14, с. 11]. Тому 
міднолиті чи бронзові хрести не слід протиставляти культовим предметам із коштовних 
металів як таким, що розраховані на різні суспільні прошарки віруючих.

Хрести-обереги були двох основних типів: хрестики-тільнйки, які носилися під 
одягом, безпосередньо на тілі, і порівняно більших розмірів нагрудні, чи наперсні, 
двостулкові, які надівалися поверх одягу, -  енколпіони.

Хрест-енколпіон становив лите зображення хреста з вигравіюваними сюжетами 
чи рельєфними композиціями. Енколпіон складався з двох стулок, з’єднаних шарніром, 
всередині лежали мощі святих, шматочки Животворчого Хреста, інші християнські 
реліквії. Як і більшість предметів християнського культу, енколпіони з’явилися у 
Візантії, звідки попервах завозилися на новоприлучені до Христової віри руські землі. 
З часом майстри стольного Києва, а пізніше й інших великих городів-міст за 
візантійськими зразками налагодили виробництво вітчизняних аналогів, які належали 
до найпоширеніших видів давньоруської культової мідної пластики.

У давньоруських писемних джерелах нагрудні хрести називалися “малими 
хрестиками” [25, с. 257]. У науковій літературі вони позначаються різними термінами: 
складні хрести -  складні (оскільки складалися з двох стулок) [59, с. 227-228], мощевики 
(бо всередині нерідко лежали мощі святих) [49, с. 182], енколпіони (від грецького 
енкотізо “зберігаю на грудях”, тобто нагрудні хрести) [28, с. 12-14; 29, с. 162-173], або 
складні-енколпіони [19, с. 74]. Найпоширенішим із-поміж цих позначень двостульчатих 
хрестів є назва енколпіони, яку й використовуватимемо у цій розвідці.

Археологічний матеріал із давньоруських пам’яток дозволяє встановити способи 
носіння енколпіонів. Окрім звичного носіння поверх одягу, у відкритому вигляді, вони 
нерідко вкладалися в спеціальні чохли. На це вказують знахідки хрестів разом із такими 
схованками, які завдяки сприятливим умовам дійшли до нашого часу. Вони виявлені у 
Володимирі-на-Клязьмі: енколпіон лежав всередині чохла, виготовленого з двох 
трапецієвидних шматків тканини, які були розшиті срібними бляшками. Чохол знизу 
натягувався на енколпіон і прикривав його, крім ворварки, через яку протягувалася 
мотузка для носіння. Інший енколпіон менших розмірів зберігався у мішечку з затяжною 
горловиною [75, с. 87]. Таке бережне ставлення до енколпіонів зайвий раз засвідчує ту 
цінність у прямому і переносному значенні, яку становили ці реліквії для носіїв традиції.

Про особливе культове значення хрестів-енколпіонів у духовному житті 
давньоруського суспільства свідчить їхня присутність на творах прикладного мистецтва 
цього періоду. Зокрема енколпіони зустрічаються на рельєфній скульптурі (автопортрет 
майстра Авраама) на Магдебурзьких дверях Софії Новгородської [44, с. 195].

На лицьовій стулці хрестів-енколпіонів, які виготовлялися у Київській Русі, в центрі 
найчастіше зображували розіп’ятого Христа, із пов’язкою на тілі. На краях бокових 
рамен хреста нерідко вміщалися медальйони із погрудними зображеннями предстоячих 
Богородиці й апостола Іоанна Богослова. Іконографія зворотної стулки енколпіонів 
київського виробництва, як і лицьова, так само мала багато спільних рис із 
візантійськими прототипами. У центрі зображувалася Богородиця на весь зріст, 
представлена одним із іконографічних типів: Богородиця Куп’ятицька (з дитиною на 
лівій руці; тип Богородиці Одигітрії), Оранта (із піднятими руками і дитиною в 
медальйоні на грудях), Ассунта (із розкритими перед грудьми руками), Агіосоритісса 
(повернена на три чверті вправо; тип Покрови) та деякі інші. На краях рамен хреста 
теж могли бути медальйони з погрудними чи поясними зображеннями певних 
християнських персонажів (напр., євангелістів, архангелів, інших вибраних святих) [14,
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Рис. 2. Хрестн-енколпіони з давньруських Недобоївців.

с. 23-25, іл. 5-11]. Відомі й інші сюжетно-композиційні типи енколпіонів: наприклад, із 
центральними зображеннями мучеників князів Бориса і Гліба, окремих апостолів.

Енколпіони розрізняються також за формою і розмірами; непогано розроблена 
їхня типологія у сучасній археології [1, с. 204-209; 17, с. 218-232; 51, с. 49-72; 45, с. 169- 
181; 35, с. 206-219; 46, с. 62-75; 33, с. 84-94; 59, с. 217-231; 54, с. 87-95; 64, с. 67-71; 37, с. 38- 
40] дозволяє визначити час виготовлення цих предметів, період побутування та 
встановити вірогідне місце випуску. Зокрема, відповідно до хронологічного порядку 
появи, серед давньоруських енколпіонів домонгольського часу виділяють кілька 
наступних типів: із рельєфними зображеннями (відомі на Русі від XI ст.); із центральною 
рельєфною фігурою і плоскими зображеннями на краях (поширені з першої половини 
XII ст.); із перегородчастою емаллю (друга половина XII ст.); із гравіюванням і 
низькорельєфними зображеннями, інкрустовані черню або оловом (друга половина
XII ст.). Найпізнішу групу становлять хрести з дрібними рельєфними фігурами і литими 
дзеркальними написами, матриці яких з’явилися не раніше кінця XII -  першої третини
XIII ст. [14, с. 20]. Ця типологія, звісно, не враховує різноманітні типи енколпіонів 
імпортного виробництва: візантійських та близькосхідних, які так само трапляються 
серед археологічного матеріалу давньоруського періоду.

Характерні типи давньоруських енколпіонів добре представлені серед буковин
ських знахідок цього хреста-оберега. Загалом на території краю зафіксовані знахідки 
25 енколпіонів. На жаль, від більшості з них збереглося лише по одній стулці або їхньому 
фрагменту. Порівняно цілими (збереглися дві стулки) виявлено лише 8 екземплярів. 
Серед буковинських енколпіонів можна умовно виділити декілька груп, із врахуванням 
сюжетно-композиційних особливостей та технологічних ознак.
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Одним із найпоширеніших спід вважати тип (із варіантами) рельєфних та рельєфно- 
інкрустованих енколпіонів із зображеннями розіп’ятого Ісуса Христа, Богоматері 
Одигітрп та святих у медальйонах [пор. 20, с. 114; 14, с. 23, іл. 5-6]. Уявлення про цей тип 
дають, зокрема, дві знахідки енколпіонів із літописного Василева. Вони вирізняються 
закругленими кінцями рамен хреста, виступами-“слізками”, рельєфними та рельєфно- 
інкрустованими зображеннями і наявністю трьох медальйонів із образами святих.

Один із василівських енколпіонів (збереглася лише лицьова стулка) був знайдений 
на початку 1960-х років у центрі села, на території садиби місцевої жительки К.П.Пазюк. 
Із її люб’язної згоди та за сприяння вчителя історії і завідувача музеєм с. Василів 
М.В.Семенюк енколпіон був переданий в університет для вивчення [38, с. 221].

Хрест-енколпіон виготовлений із бронзи, нерівнораменний, має закруглені, дещо 
розширені краї з медальйонами. Місця з’єднання медальйонів із гілками хреста 
відзначені крапельками металу -  т. зв. “слізками”, причому на поперечних раменах, на 
відміну від вертикальних, вони розташовані ближче до країв. Хрест має такі розміри: 
заввишки 8 см (без врахування вушка), завширшки 7 см, товщина на краях 0,4 см. 
Медальйони на верхньому і бокових краях хреста оповиті рельєфним валиком із косою 
насічкою у вигляді джгута -  цей прийом, як вважається, майстри художнього лиття 
запозичили від давніших різьбярів по дереву [14, с. 12]. Всі зображення на хресті виконані 
у високому рельєфі. У центрі енколпіону розташована велика фігура розіп’ятого Христа, 
навколо його голови -  німб із рельєфним хрестоподібним поділом. Розчесане, з 
проділом посередині густе волосся спадає двома довгими косами на плечі. Ноги Христа 
спираються на прямокутне підніжжя-підставку -  символічну “голгофу”. Вгорі над 
Розп’яттям вміщено окантовану джгутом прямокутну табличку з монограмою “IX”. 
Фігура Христа майже пряма, із зігнутими в ліктях і широко розведеними руками, долоні 
розкриті і заходять за медальйони. Голова Христа нахилена до правого плеча. Від 
пояса до колін тіло Ісуса оповите стегновою пов’язкою з прокресленими складками 
матерії. На зап’ястях і ступнях ніг цятками позначені місця ран від цвяхів. У медальйонах 
на бічних раменах хреста вміщено погрудні зображення предстоячих Богоматері та 
Іоанна Богослова; їхні голови схилені в деісусному повороті. У верхньому медальйоні 
у погрудному зображенні бородатого святого найвірогідніше слід вбачати Саваофа. 
Під руками Розп’яття простежуються літери “I X М -  Р Т N ” -  очевидно, монограми 
Богородиці та Іоанна [40, с. 62, рис. 9,7; с. 68, фото 8; 41].

На зворотній стулці таких складнів, яка у нашому випадку втрачена, зображувалася 
Богородиця Куп’ятицька з дитиною на лівій руці -  тип Богородиці Одигітрії [пор. 14, 
с. 23, іл. 6]. Енколпіони цього типу більшість дослідників зараховують до ранніх виробів 
давньоруської металопластики і датують серединою XI -  початком XII ст. [20, с. 123], 
а їхнє масове розповсюдження на південноруських землях та за їхніми межами припадає 
на XII -  початок XIII ст. [51, с. 55,57, рис. 18; 13, с. 133; 47, с. 95-99; 37, с. 38].

Аналогічні зображення бачимо і на другому василівському енколпіоні, який був 
знайдений в урочищі Замчище. Він досить непогано зберігся, втрачено лише фрагмент 
бічного рамена хреста зворотної частини. Розміри енколпіону з вушком становлять 10 
х 7 см [29, с. 165; 21, с. 19]. За формою він схожий до попереднього, але, на відміну від 
нього, виготовлений у низькому рельєфі та інкрустований черню. В зв’язку з цим його 
можна віднести до окремого варіанту цього типу бронзових хрестів-енколпіонів [34, 
с. 87-88]. На лицьовій стулці хреста зображено Розп’яття, без підкреслення рис 
страждання Христа. Німб на голові розділений на сектори. Вгорі та обабіч Розп’яття 
розташовані погрудні зображення предстоячих, однак їхня атрибуція проблематична 
через значну потертість зображень. Слід гадати, тут вміщені такі фігури: вгорі -  Саваоф 
чи Юрій-Георгій, ліворуч -  Богородиця, праворуч -Лоанн Богослов [29, с. 165; 21, 
с. 19; 40, с. 62, рис. 9,6].
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На зворотній стулці, в центрі, добре проглядається зображення Богородиці з 
немовлям на лівій руці (тип Одигітрії). Богородиця в хітоні, зверху надітий мафорій, 
який вкриває голову. На краях хреста, у медальйонах, вміщені погрудні зображення 
святих, у яких можливо вбачати: вгорі -  Миколу, праворуч -  апостола Павла [29, с.165; 
21, с. 19; 40, с. 62, рис. 9, 6]. На втраченій частині хреста мало би бути зображення 
Петра. За аналогами, такого типу енколпіони прийнято датувати другою чвертю XII ст. 
[1, с. 213-214]. Відсутність написів й інкрустація черню можуть вказувати на його 
виготовлення протягом XII ст.

На території Буковини енколпіони такого типу відомі ще за трьома знахідками із 
нелокалізованих місць [72, р. 149, Fig. 8, 3;73, р. 144, fig. 28,1, 3, 5]. Від василівських 
хрестів вони відрізняються незначними деталями в іконографії, змістом написів і їхнім 
розташуванням на площині енколпіону [40, с. 70, рис. 10,1-2; с. 72, рис. 11,1]. їх можна 
віднести до різних варіантів означеного типу енколпіонів.

Значна кількість таких хрестів, виявлена на давньоруських землях, свідчить про 
масовість їхнього випуску та популярність серед населення. Зафіксовано понад 70 
пунктів, де вони знайдені в давньоруських старожитностях [1, с. 204-208; 47, с. 95-99; 
64, с. 68; 54, с. 88]. Спостереження за географією знахідок енколпіонів цього типу 
дозволяє окреслити основні райони їхнього розповсюдження: Київська, Галицько- 
Волинська землі, Херсонес і західні уділи Русі [20, с. 119]. їхні знахідки зафіксовані 
також у Чехії, Угорщині, Болгарії, Румунії, Югославії та інших європейських країнах 
[35, с. 206-219; 46, с. 62-75].

Енколпіони такого типу спершу виготовлялися у кам’яних ливарних формах у 
техніці чистого лиття і потім підправлялися різцем, яким наносилися також і написи. 
Місцем їхнього виробництва, очевидно, були майстерні стольного Києва, де вони 
випускалися до 1240 року [20, с. 124; 35, с. 206-208]. Поряд із тим ці популярні серед 
населення обереги вироблялися і в інших містах місцевими майстрами-“крестечниками” 
за відтисками у глиняних формах. Звичайно, їхня якість була нижчою, ніж у столичних. 
Аналіз зображень та написів на енколпіонах із Василева, їхня чіткість та довершеність 
вказують на те, що хрести були виготовлені у київських майстернях.

Близьким до василівських хрестів є тип енколпіонів, виготовлених так само у 
високому рельєфі з зображеннями Розп’яття та Богоматері Ассунти (?). Від попередньої 
групи вони відрізняються також наявністю чотирьох медальйонів підкреслено круглої 
форми, написами у середхресті та медальйонах, часто виконаними у дзеркальному 
відображенні.

Три екземпляри такого типу були знайдені на Чорнівському городищі, з них лише 
один порівняно непоганої збереженості, інші ж значно пошкоджені у вогні [10, с. 114, 
фото 98; 38, с. 223-224; 40, с. 76, рис. 12,11,12,15]. Розміри цілого енколпіона становлять 
8,6 х 5,7 см. На лицьовій стулці розташоване рельєфне зображення Розп’яття. Фігура 
Христа майже пряма, голова схилена вправо, руки в ліктях і ноги в колінах ледь зігнуті. 
Над німбом вміщено хризму-монограму “ХС ІС”. Обабіч постаті -  написи, які слід 
читати, як “хрест нам похвала”, “хрест нам утешение”. У медальйонах на кінцівках 
хреста -  предстоячі, найвірогідніше Богоматір та Іоанн Богослов й архангели (на 
вертикальних кінцівках). На зворотній стулці -  постать Богоматері Ассунти (?) із 
долонями перед грудьми. У медальйонах навколо неї зображені євангелісти чи інші 
вибрані святі. У середхресті вміщено напис у дзеркальному відтворенні “святая 
Богородице, помагай” [10, с. 114; 29, с. 163; 21, с. 18; 40, с. 76, рис. 12,11].

Ще три хреста такого типу знайдені в старожитностях краю за випадкових 
обставин, їхня точна локалізація невідома [72, р. 480, fig. 46; 73, р. 150, fig. 32,5-6]. Вони 
належать як до варіанту з правильним нанесенням написів, так і до варіанту з написами 
у дзеркальному вигляді.
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Цей тип хрестів-енколпіонів, як і попередній, так само набув над звичайно великого 
поширення на давньоруських землях та за їхніми межами [40, с. 71-73]. Час появи 
енколпіонів цього типу зазвичай датують першою половиною XIII ст., чи, принаймні, 
не раніше кінця XII ст. З огляду на високий рівень роботи, слід гадати, що такі хрести 
виготовлялися столичними майстрами. Тим більше, що неподалік Десятинної церкви 
були знайдені кам’яні формочки для їхнього виробництва [33, с. 91]. Вміщення на 
енколпіоні написів у дзеркальному відтворенні, як вважається, мало сакральний 
характер і робилося для посилення апотропеїчних властивостей хреста-оберега. 
Є думка, що енколпіони з такою манерою написів з’явилися у 1239-1240 рр., як реакція 
на навалу монголо-татар на північно-східні землі Русі, тож “дзеркальні” хрести мали 
вберегти руських людей від загрози з боку поган.

Цікавий сюжетно-композиційний тип представлено бронзовим рельєфним 
хрестом-енколпіоном із села Недобоївців на Хотинщині, який належить до кола 
давньоруських виробів дрібної метапопластики, присвячених культу перших руських 
святих -  мучеників князів Бориса та Гліба.

Енколпіон, від якого збереглася лише одна стулка, має висоту 7,1 см, найбільша 
ширина 5,1 см. У центрі зображено постать святого Гліба в князівській шапці й довгих 
шатах; у лівій руці він тримає мученицький вінець. У медальйонах на трьох кінцівках 
хреста вміщені погрудні зображення Богоматері (вгорі) та євангелістів (обабіч). На 
бічному рамені хреста збереглася початкова літера імені князя-мученика “Г” [41]. На 
іншій стулці мало би бути зображення святого Бориса. До речі, композиційно цей тип 
хреста перегукується з болгарськими енколпіонами із зображенням святих Георгія та 
Дмитрія.

Такого типу хрести-енколпіони з’явилися ще в XI ст. Поштовхом до їхнього 
випуску стала канонізація 1072 року Руською церквою синів князя Володимира 
Святославича Бориса та Гліба. Обидва трагічно загинули 1015 р. від рук старшого 
брата Святополка під час міжусобної боротьби за великокнязівський престол. Борис і 
Гліб -  перші святі, канонізовані Руською церквою, визнані чудотворцями і 
молитвениками перед Богом “за землю Руську”, “за нові люде християнські”. їх 
вшановували як помічників у ратній справі та цілителів, покровителів Руської землі й 
особистих патронів давньоруських князів. На честь святих Бориса та Гліба був 
закладений храм у Вишгороді, освячений 1115р., збудовані собори в Чернігові, Рязані, 
Смоленську та багатьох інших давньоруських містах. Із часом культ мучеників-князів 
поширився і за межі Русі. Ікони з їхніми зображеннями були у Константинополі, їх 
бачили прочани у Грузії, Чехії, Сербії. У церковному календарі святим мученикам 
присвячено окремий день -  24 липня за ст. ст., чи 6 серпня -  за новим.

На давньоруських землях енколпіони із постатями святих Бориса та Гліба виявлені 
у понад 40 пунктах. Вважається, що такі хрести виготовлялися у київських майстернях, 
а звідти проникали до найвіддаленіших куточків Київської Русі. Потрапляли такі 
енколпіони і на Буковину. Можна припустити, що знайдений у Недобошцях хрест належав 
прочанину, який відвідав місце поховання мучеників або один із присвячених їм храмів. 
Це також могла бути людина, пов’язана з військовим ремеслом, для якої енколпіон із 
зображенням патронів воїнів слугував “фаховим” оберегом [46, с. 73; 2, с. 104-125].

Із давньоруських археологічних старожитностей Буковини походить ряд 
енколпіонів із зображенням у середхресті хреста й інкрустованих черню. Така сюжетна 
композиція представлена кількома типами.

Характерними ознаками одного з цих типів є заокруглені краї хреста і наявність 
бічних медальйонів із христограмами. Екземпляр такого енколпіона виявлений у 
Василеві, в урочищі Замчище. Він має округлі краї рамен хреста і “слізки”, його розміри:
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5,9 х 3,9 см. Поверхня виробу досить сильно пошкоджена [29, с. 167; 21, с. 20]. 
У центральній частині вгадується прокреслене зображення чотирикінцевого хреста, 
кінцівки якого, очевидно, були відзначені лініями й інкрустовані черню [57, с. 29, рис. 
14,4]. Обабіч центрального зображення, на кінцівках хреста, можливо, були медальйони 
[40, с. 62, рис. 9,8]. Тотожні за конфігурацією і близькі за розмірами хрести, але кращої 
збереженості й теж інкрустовані черню, походять з нелокалізованих знахідок на теренах 
краю [73, р. 151; 72, р. 480, fig. 46, 5-6]. У медальйонах розташовані христограми і 
читаються букви ІС, N, С [40, с. 70, рис. 10,7-8].

До цього типу хрестів слід зарахувати знахідку стулки енколпіону з Ленковецького 
городища [26, с. 116]. Він має схожу форму, інкрустований черню, центральне 
зображення теж представлене гравійованим хрестом із поперечною перекладиною у 
верхній частині. Можливо, на кінцях рамен були медальйони із написами [40, с. 62, 
рис. 9,9].

Такі енколпіони часто зустрічаються на давньоруських землях. їхні знахідки відомі 
у Києві [33, с. 88, рис. 3], Крутилові [64, с. 70, рис. 3], Звенигорода [55, с. 365] та багатьох 
інших пунктах. На думку дослідників, енколпіони такого типу належать до зразків 
київської металопластики. Вони датуються у широких хронологічних межах від другої 
чверті XII -  до початку XIII ст. [33, с. 88].

Інший сюжетно-композиційний тип із зображенням у середхресті хреста представ
лена двома енколпіонами невеликих розмірів (цілі екземпляри), знайденими під час 
археологічних розвідок на території давньоруського поселення у Ленківцях під Чернів
цями (посад літописного Черна), а також за випадкових обставин у районі комплексу 
пам’яток (городище і селище) ХІІ-ХІІІ ст. у с. Васловівцях Заставнівського р-ну.

Бнколпіон із Ленківців має ледь розширені кінцівки рамен і квадратне середхрестя. 
Його розміри: 3,1 х 1,8 см. На лицьовій стулці вміщене гравійоване й інкрустоване 
черню зображення нерівнораменного хреста із променями (“сяйвом”), які розходяться 
від середхрестя. На зворотній стулці зображено такий самий хрест, але промені відірвані 
від середхрестя [40, с. 62, рис. 9,4; с. 80, фото 10; 41].

Хрест із Васловівців аналогічний із попереднім за формою і близький за розмірами 
(3,3 х 1,8 см), на лицьовій стулці має таке ж саме зображення, інкрустоване черню, а на 
зворотній -  лише сам хрест без променів. У верхній частині енколпіона стулки з’єднані 
за допомогою залізного штифта [40, с. 62, рис. 9,5].

Схожі енколпіони виявлені в різних давньоруських землях. їхні знахідки 
зафіксовані у Пліснеську, Галичі, Дорогочині, Волині, Надвірній [37, с. 39] та багатьох 
інших пам’ятках XII -  першої половини XIII ст.

Поряд із енколпіонами вітчизняного виробництва на давньоруських пам’ятках 
Буковини знайдено ряд цікавих зразків хрестів-оберегів імпортного походження. 
Передусім це т. зв. “сирійські” енколпіони, які своєю формою істотно відрізняються 
від основних типів давньоруської культової пластики. Ця група представлена 
знахідками трьох хрестів із літописного Василева.

Перший із них був знайдений в урочищі Замчище, і від нього збереглася лише 
лицьова стулка [57, с. 29]. Його розміри становлять 4,9 х 10 см [29, с. 165; 21, с. 19-20]. 
Бнколпіон має форму латинського хреста з ледь розширенеми кінцями і трохи 
подовженим нижнім перехрестям. На поверхні енколпіону у техніці гравіювання 
нанесено зображення розіп’ятого Христа без підкреслення мотиву страждання. Фігура 
й обличчя Ісуса Христа передані досить умовно, його руки ледь зігнуті в ліктях, тіло 
вкриває довга одежа, передана стилізованими лініями. Над Розп’яттям вміщено 
прямокутник із вписаним у нього косим хрестом. Від боків прямокутника відходять 
трикутники, утворюючи хрестоподібну фігуру. Під Розп’яттям на лівому рамені хреста
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нанесено напис “ІСУС” чи “ІС ХС”, на правому -  “NHRI”. В нижній частині хреста 
ноги Ісуса зображені схематично [40, с. 62, рис. 9,1].

Безпосередні аналоги для цього енколпіона невідомі. Досить близьким до нього є 
зображення на хрестах із Сирії, Палестини, Родоса, Македонії [27, с. 67-69] та Болгарії 
[23, с. 110, рис. 4,4 ]. Особливо зближує василівський енколпіон із ними присутність на 
верхньому рамені хреста, над німбом Ісуса, т. зв. tabula ansate -  дощечки із 
христограмою. Тільки напис на нашому енколпіоні замінено на косий хрест. Енколпіони 
такого типу в східно-християнських старожитностях датуються Х-ХІ ст. [27, с. 69].

Другий енколпіон був знайдений в ур. Монастир, де, ймовірно, була печерна 
обитель ченців ХП-ХІІІ ст. [38, с. 221]. Він виготовлений із бронзи і має ту ж форму, що 
і попередній. Його розміри такі: висота 6 см (верхня кінцівка пошкоджена, очевидно, 
загальна висота становила. 7 см), ширина 5 см. На краях і в центрі вміщено 5 круглих 
гнізд діаметром 0,9 см для скляних чи емалевих вставок. У центрі хреста вигравірувано 
геометричний орнамент із ромба-розетки та косого хреста, який за своєю конфігурацією 
нагадує сваргу. Фігури та контури хреста виконані прокресленими потрійними та 
подвійними лініями, середина ромба заповнена наколами [40, с. 62, рис. 9, 2; с. 68, 
фото 8; 4І\.

Як і для попереднього хреста, безпосередніх аналогів для цього енколпіона не 
виявлено. Схожими до нього є окремі екземпляри хрестів, знайдених у середньовічних 
шарах Херсонеса-Корсуня. На них так само присутні геометричні орнаменти і є отвори 
для скляних вставок [23, с. 107-108]. Як правило, такі зображення зустрічаються на 
зворотних стулках енколпіонів. А найближчим за формою та орнаментацією є 
енколпіон Х-ХІ ст., знайдений у болгарському місті Пліска [5, с. 219]. Подібне 
зображення у середхресті вміщене також на складені із рязанського міста Корніке 
[22, с. 142].

Обидва знайдених у Василеві енколпіонів за своїми формою та іконографією є 
загалом досить рідкісними для території Київської Русі і зустрічаються переважно при 
дослідженні дитинців або храмів міст. Розміри та стиль зображень хрестів дозволяють 
пов’язати їх із класичними зразками близькосхідної культової металопластики -  так 
званими “сирійськими” складнями. Енколпіони цього типу відносяться до досить ранніх 
культових предметів на території' Європи і давньоруських земель, переважно вони 
датуються серединою Х-ХІ ст. Очевидно, василівські енколпіони були виготовлені в 
XI ст., однак про час їхнього побутування на території Буковини немає даних. Не 
виключено, що вони слугували оберегами і в пізніший період: у XII -  першій половині 
XIII ст.

Появу близькосхідних енколпіонів на території Київської Русі пов’язують із 
цілеспрямованою діяльністю візантійських православних кіл у сфері християнізації 
давньоруського населення. Такі енколпіони виготовлялися при православних 
(мелькитських) монастирях у візантійських провінціях у Сирії та Палестині [19, с. 75]. 
Звідти прочани-пілігріми, купці, представники військових та дипломатичних місій 
привозили їх на давньоруські землі. Можливо, частину хрестів візантійське духовенство 
дарувало руським прихильникам християнства. У кожнім разі, на території Київської 
Русі та в столичних містах їх виявлено не так вже й багато. Зокрема із Києва відомо 
всього 6 екземплярів [23, с. 106-116], Галича -  4 [54, с. 91], а загальна кількість знайдених 
хрестів такого типу на теренах південно-руських земель не перевищує і двох десятків 
[23, с. 108].

Третій енколпіон (цілий екземпляр) із Василева, знайдений на городищі в ур. Хом, 
має таку ж форму латинського хреста, але менші розміри (5,8 х 2,4 см, із врахуванням 
вушка) [29, с. 167; 21, с. 20-21]. Його зарахування до групи “сирійських” енколпіонів є
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умовним. Зображення на стулках нанесені різцем і в деяких місцях інкрустовані черню. 
На лицьовому боці зображено Розп’яття. Німб над головою Христа поділено потрійними 
смугами на сектори. Тіло й одяг Ісуса передані схематичними штрихами, відтіненими 
черню. Над головою вміщено чернене зображення рівнокінцевого хреста. На зворотній 
стулці енколпіона зображено Богоматір у позі Оранти, над її головою хрест переданий 
чотирма крапками. У цьому образі вбачають також Богородицю Перівлепту, так звану 
“чотириручницю”, в особі якої поєднуються декілька християнських міфологічних 
образів в одній іпостасі [29, с. 167; 21, с. 19-20; 40, с. 62, рис. 9,3].

Аналогічні за сюжетом та близькі за розмірами енколпіони виявлені на багатьох 
давньоруських землях. їхні знахідки зафіксовані на Київщині, Білорусії, в Новгороді, 
Галичі, де вони датуються першою чвертю XII ст. чи серединою -  кінцем XII ст. [51, с. 
57, рис. 18; 37, с. 39]. Про місце виготовлення таких енколпіонів немає достовірних 
даних. Можливо, вони вироблялися давньоруськими майстрами, які наслідували 
візантійські зразки “сирійського” типу. Існування на той період школи київської 
металопластики, яка знаходилася під сильним впливом східно-християнської традиції 
[45, с. 170], підтверджує вірогідність такого припущення.

Інший тип хрестів-енколпіонів імпортного походження представлений 
екземпляром, знайденим на Чорнівському городищі 1999 р. [38, с. 222-223]. Від 
бронзового енколпіона збереглася лише лицьова стулка. Хрест має закруглені 
розширені кінцівки, центральна частина рамен виконана у формі латинського хреста. 
Розміри хреста -  6 х 5,3 см, у нього відсутні з’єднувальні вушка. На краях хреста було 
пробито отвори для кріплення. У центрі енколпіону розташоване схематичне 
низькорельєфне зображення Розп’яття. Фігура Христа додатково обведена рамкою, а 
на бічних раменах, обабіч від Розп’яття, нанесені букви “ІС -  N1”. У медальйонах на 
бічних раменах, очевидно, також були зображення, які на теперішній час втрачені. 
Поверхня хреста дуже потерта, що засвідчує тривалість його побутування, у декількох 
місцях виробу простежуються сліди черні [40, с. 76, рис. 12,16; с. 78, фото 9].

Безпосередні аналоги такого хреста серед давньоруських старожитностей нам не 
відомі. Натомість тотожний за формою, розмірами та зображеннями екземпляр хреста- 
енколпіона виявлений на території візантійської фортеці на дунайському острові 
Пекулуй-луй-Соаре, поблизу сучасного м. Келераші. На ньому в бокових медальйонах 
збереглися зображення Богоматері та св. Іоанна. Археологічні матеріали з укріплення, 
яке на той час належало Болгарській державі, датуються XIII -  початком XIV ст. [40, 
с. 74]. Не суперечить цим хронологічним межам і супровідний матеріал з Чорнівського 
городища, який дозволяє зарахувати нашу знахідку до першої половини XIII ст. 
Окреслений тип енколпіону, очевидно, слід пов’язувати з християнськими 
старожитностями Балканського півострова, найвірогідніше, періоду Другого 
Болгарського царства.

Імпортний характер має, слід гадати, і бронзовий енколпіон із Недобоївського 
городища, в якого добре збереглися обидві стулки. Особливістю енколпіона є його 
форма: краї хреста закінчуються подовгуватими кульками. Бнколпіон має висоту 5,7 см, 
а його найбільша ширина 3,6 см. На одній стулці в центрі прокреслено фігуру Розп’яття, 
на зворотній -  шестикінцевий хрест із “сяйвом”, а в бокових медальйонах -  монограми 
Ісуса Христа [41]. Такої форми енколпіон вперше знайдений на Буковині. Більше того, 
всередині збереглися шматочки дерева, очевидно, Животворчого Хреста, привезені 
разом із енколпіоном зі святих місць. За аналогами енколпіон добре датується кінцем 
XII -  першою половиною XIII ст. [57, с. 58].

Знахідки “сирійських” та інших енколпіонів імпортного походження, поряд із 
вітчизняними зразками, на території давньоруських міст Буковини свідчать про широку
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географію культурно-релігійних впливів, яких зазнавали місцеві жителі в означений 
період.

Серед населення Буковини давньоруського періоду отримав значне поширення й 
інший вид міднолитих хрестів-оберегів: натільні хрестики, або хрести-тільники. На 
землях краю їх виявлено 18 екземплярів. Слід зауважити, що такі хрестики 
виготовлялися із різноманітного матеріалу: відомі як кам’яні, так і металеві, зокрема 
срібні та міднолиті (з мідного сплаву й бронзи). Нас цікавлять хрестики останньої групи, 
серед яких можна виділити кілька типів.

Один із типів представлений екземпляром із Чорнівського городища. Хрестик 
чотирикінцевий, рівнораменний, із кульками на краях і ромбовидним середхрестям 
[10, с. 114-115, фото 99]. Такий хрестик добре відомий за знахідками з інших 
давньоруських міст [5/, с. 52]. Цікаво також, що він аналогічний за формою і близький 
за розмірами до срібних хрестиків, які відомі з давньоруських старожитностей 
Буковини. Один походить зі скарбу срібних речей, виявлених на горі Цецино [39, с. 179]. 
Він двобічний, так само з кульками на кінцях і ромбом у середхресті. З лицьового боку, 
всередині, прокреслена буква “А”. Хрестик має розміри 2,9 х 2,9 см і вушко висотою 
0,25 см, його вага 2,9 г. Інший хрестик трапився під час дослідження Чорнівського 
сільського могильника, але його опис в публікаціях відсутній [56, с. 83]. Супровідні 
матеріали, із якими були знайдені хрестики, дозволяють віднести їхнє виготовлення та 
побутування до першої половини XIII ст.

Найчисленнішу групу тільників становлять маленькі хрестики розмірами 2,1 х 1,7 
-  2,5 х 1,4 см. На Буковині вони знайдені на городищі в Чернівці (щоправда, зі свинцево- 
олов’яного сплаву) [10, с. 114, фото 99] та нелокалізованих пунктах [72, р. 151, fig. 9]. 
Натільні хрестики цієї групи вирізняються тим, що закінчення їхніх рамен нагадує 
пірамідку, яка утворилася з трьох кульок. Всередині також розташовані кульки, які 
імітують косий хрест. Виготовлялися такі хрестики у двосторонніх формах і 
розрізняються за якістю відливки та сумлінністю у проробці деталей. Як засвідчує 
археологічний матеріал, такі натільні хрестики були одними з масових виробів 
давньоруських ювелірів. їх знайдено на багатьох пам’ятках, зокрема в Києві, Галичі, 
Теребовлі [40, с. 77-78]. На думку більшості дослідників, такі хрестики мають широку 
хронологію використання і датуються XII -  серединою XIII ст. [51, с. 52].

Дещо своєрідну форму має бронзовий натільний хрестик із Ленківецького поселення 
[26, с. 116, рис. 4]. Він має невеликі розміри (1,8 х 1,8 см), на краях -  трипелюсткові 
криноподібні завершення. Така форма хрестів була досить характерною для 
візантійського мистецтва ХІ-ХІІ ст. [5/, с. 54]. За матеріалами кераміки цей хрестик 
відноситься до XII -  першої половини XIII ст. Близькі за формою хрести-тільники 
походить із Галича [32, с. 233].

Після зруйнування Києва та багатьох інших руських міст монголо-татарами 
основні центри з виготовлення давньоруських міднолитих хрестів-оберегів на певний 
час занепали, однак сама традиція була продовжена в землях, які менше постраждали 
від вторгнення. Важливо, що енколпіони продовжують побутувати серед населення 
Буковини, про що свідчать знахідки нових типів хрестів.

Таким є енколпіон із ступінчасто розташованою середньою частиною та хресто
подібними краями, у яких вміщені зображення святих. Він виявлений на території 
Буковини, але точніше місце знахідки невідоме [73, р. 150, fig. 32, 2]. Від енколпіону 
збереглася зворотня стулка, розмірами 7 х 5,5 см [29, с. 170]. У середхресті розташована 
постать архангела у повний зріст, із мірилом та зерцалом. Угорі вміщено погрудне 
зображення, ймовірно, св. Миколи, у нижній частині хреста -  погрудне чи поясне 
зображення святого (євангеліста ?) з Євангелієм, праворуч -  св. Сисинія, ліворуч -  св.
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Пантелеймона [40, с. 70, рис. 10,9]. Хрести аналогічної форми з’являються у XIV ст. і 
часто зустрічаються на давньоруських пам’ятках, їхні знахідки відомі в Мстиславлі [7, 
рис. 4], Новгороді [57, с. 59-60], інших пунктах. Енколпіони такого типу, очевидно, 
побутували протягом XIV-XV ст.

Серед регіонів, які продовжили кращі традиції київських майстрів, варто виділити 
північ Русі, зокрема Новгород, де протягом XIV-XV ст. складається самобутня школа 
мідного лиття. Місцеві майстри розвинули і. збагатили сюжетно-композиційні типи 
наперсних і натільних хрестів, ввівши у це коло образи шанованих у народі покровителів: 
Николи Чудотворця, Никити-бісогона, архангелів Михаїла, Сихаїла та інших. 
Подальшого розвитку і розквіту давньоруська традиція мідного лиття набула у ливарних 
майстернях старообрядців Помор’я, зокрема у “мідниці” знаменитої Виговської обителі, 
де впродовж XVIII-XIX ст. масово виготовлялися чудові зразки хрестів та інших 
культових предметів міднолитої пластики малих форм [14, с. 11-13,20-21,26-30, іл. 13-16, 
19-30]. Ці вироби проникли на Буковину разом із старообрядцями-липованами, які 
з’явилися у краї орієнтовно в середині XVIII ст. [27а, с. 131, прим. 140; 50а; 62; 62а].

Одним із культових предметів, який завдяки липованам поширився і серед 
православних буковинців, був восьмикінцевий міднолитий (із мідного сплаву) хрест із 
центральною композицією “Розп’яття Христове”. Вгорі над Розп’яттям був образ Спаса 
Нерукотворного -  відповідно до давньоруської традиції міднолитої пластики. Однак 
побутували і хрести із зображеннями Бога Саваофа і Святого Духа в образі голуба, які 
сягали західної християнської традиції. Тож такий іконографічний сюжет сприймали 
далеко не всі течії старообрядців: його визнавали, наприклад, “поповці”, тоді як у 
поморців побутували лише хрести із зображенням образа Спаса Нерукотворного [пор. 
14, с. 21,32-36, іл. 34-40; 62].

Попри свою прихильність до старожитної традиції, старообрядці культивували 
все ж восьмикінцевий хрест, тоді як середньовічні хрести Х-ХІІ ст., знайдені при 
розкопках Києва та інших давньоруських міст, а також Херсонеса, були чотирьох- 
кінцевими. У вітчизняній науковій літературі XIX ст. такий тип хрестів отримав назву 
“корсунського”. Восьмикінцева форма хреста, яка згодом утвердилася у російському 
православ’ї, з’явилася дещо пізніше.

Заслуговує на увагу соціальний аспект побутування хрестів-енколпіонів. Очевидно, 
в давньоруський період придбати чи замовити високохудожні міднолиті хрести-обереги, 
які мали візантійське чи близькосхідне походження або ж були виготовленими 
досвідченими київськими майстрами за імпортними зразками, могли дозволити собі 
так само лише заможні верстви населення: княже оточення, бояри, купці, дружинники. 
Для простолюду були доступними здебільшого грубші провінційні наслідування, 
виготовлені за відтисками у глиняних формах. Аналіз традиційної народної культової 
практики за пізнішими етнографічними матеріалами XIX -  початку XX ст. дозволяє 
гадати, що серед пересічних віруючих побутували також хрести кустарної роботи, 
виготовлені з каменю й дерева.

Тож кращі зразки хрестів-оберегів, які дійшли до нас від давньоруської епохи, 
належали переважно верхньому прошарку суспільства й відповідно репрезентували 
“високу” культуру еліти, міста. Проте з часом елементи цієї культури проникали до 
широкого загалу і в трансформованому вигляді запозичувалися народною традицією.

Для традиційних вірувань і магічної практики найсприйнятливішою була 
передовсім оберегова функція хрестів-енколпіонів, як, зрештою, й інших предметів 
християнської дрібної пластики.

Уже в часи Середньовіччя деякі сюжетно-композиційні типи енколпіонів, передусім 
вітчизняного виробництва, набули слави чудотворних. Це, зокрема, стосується
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двостулкового хреста із зображенням Богородиці Куп’ятицької-  іконографічного типу 
Одигітрії. Легенда пов’язує мідний хрест із містечком Куп’ятичі (пізніше -  село 
Пінського повіту Мінської губернії). На місті чудесного з’явлення цього хреста 1182 р. 
було встановлено дерев’яний храм, що згорів під час монголо-татарського нашестя. 
Проте мідний образ вцілів, прославився багатьма чудесами і 1656 р. був перенесений 
до Софії Київської [14, с. 6].

Значного поширення набули міднолиті хрести-обереги, як і дорожні іконки, 
змійовики, складні, у середовищі осіб, які тривалий час перебували у подорожі: купців, 
прочан, а також воїнів. Ця культова практика започатковувалася ще у Візантії, звідти 
була успадкована всім православним світом і побутувала практично впродовж усього 
минулого тисячоліття. Для прикладу, на Куликовому полі -  місці великої битви 
православного воїнства з іновірцями -  археологами були знайдені міднолиті 
енколпіони, натільні хрестики і змійовики. Характерно, що серед знахідок траплялися 
і вироби ще від домонгольського періоду, що засвідчує особливе вшанування цих 
предметів культу. Слід гадати, вони зберігалися воїнами як родинні реліквії, які, як і 
благословенні образи, передавалися у спадок [14, с. 46].

Міднолитим хрестам та іншим предметам дрібної пластики як надзвичайно 
ефективним оберегам відводилося чільне місце у народній лікувальній й апотропеїчній 
магії. Передусім цілющими властивостями наділялися енколпіони та іконки із 
зображенням святих цілителів, як то Пантелеймона, які, як вважалося, допомагають 
при лікуванні й оберігають від хвороб [5Д с. 59]. Такого типу енколпіон є і серед 
християнських старожитностей Буковини. Магічним засобом у замовляннях від хвороб 
слугував і сам мідний хрест. Його використання у народній магії практикувалося, 
приміром, на Російській Півночі ще до кінця XIX ст. В Олонецькій губернії для зцілення 
хворого належало “замовлену” воду скип’ятити, поклавши туди три мідних хрести 
[14, с. 6].

Особливе місце посідали вилиті з міді або мідного сплаву предмети дрібної 
пластики: хрестики, іконки, складні -  у культовій практиці старообрядців. Носіння 
оберегів із цього металу старовіри аргументували слідуванням за біблійною традицією, 
про яку була мова раніше. Водночас у їхньому культі міді простежуються і сліди магії 
металів: адже міднолиті вироби вшановувалися як такі, що пройшли очищення вогнем, 
тобто “не руками творені” [14, с. 6,11; 62].

На окрему увагу заслуговує традиція встановлення міднолитих хрестів та інших 
культових предметів на сакральних межах поселення, господарства чи оселі. Витоки 
такої магічної практики спід виводити від давньоруської доби: про це опосередковано 
свідчить, зокрема, балканський хрест із Чорнівського городища з пробитими вручну 
отворами для цвяшків [40, с. 78, фото 9], за допомогою яких він, вочевидь, кріпився до 
дерев’яної основи (напр., воріт, дверей). Знахідки енколпіонів із пробитими отворами 
для кріплення відомі й з інших археологічних пам’яток давньоруського часу (напр., 
літописного Городеська [12, с. 133]). Побутування такої практики у ближчий до нашого 
часу період зафіксовано в архаїчних зонах слов’янського світу, зокрема на Російській 
Півночі, у Сибіру, на Поволжі. Так, в Архангельській губернії було прийнято 
встановлювати на кінцях вулиць, при в’їзді до села, на перехрестях стовпи, у які 
вкладалися литі мідні хрести або ікони. Ще у XIX ст. навіть на околицях Москви, за 
свідченням очевидців, можна було побачити над воротами садиб врізані мідні окладні 
[14, с. 6].

Показовим є повторне використання давньоруських енколпіонів у народній 
магічній практиці буковинців, яка дає уявлення, де, власне, могли встановлюватися 
хрести з пробитими отворами. Про це свідчить використання лицьової стулки
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енколпіона з Василева [40, с. 62, рис. 9, 7; с. 68, фото 8; 41], яку знайшла на території 
власного господарства місцева жителька: знахідку було прибито до дверей стайні. Зі 
слів інформаторки, вона керувалася повір’ям, що там, де знайдено хрест, він і має бути 
встановлений. Однак мотивацію її дій насправді слід вбачати в потребі магічного 
захисту сакральної межі свого господарства від можливого проникнення відьом, 
“нечистої” сили.

Це підтверджує магічна практика українців Карпат і Прикарпаття, до якої вони 
ще принаймні на початку XX ст. масово вдавалися напередодні великих календарних 
свят, як-от Введення, Мелани, тобто напередодні “старого” Нового року, Благовіщення, 
Великодня, Юрія, Зелених свят, Івана, -  під впливом вірувань в особливу активізацію 
протягом перехідної, чи межової, пори відьом та інших персонажів народної 
демонології. В апотропеїчній магії місцевих українців широко практикувалося 
виготовлення і встановлення на сакральних межах житла і господарства:, воротах, 
одвірках, дверях і вікнах стаєнь та господарських приміщень -  хрестиків-оберегів із 
дерева, воску та інших матеріалів; нерідко залучалися дерев’яні чи металеві хрестики, 
виготовлені майстрами. На Гуцульщині та Покутті дерев’яні хрестики виготовлялися 
і виставлялися напередодні Йордана у традиційних локусах: на воротах, біля дверей 
усіх приміщень, місцях водопою худоби -  щоби на весь рік убезпечитися від доступу 
до оселі та худоби відьом та іншої “нечистої” сили [71, s. 22; 69, t. III, s. 124]. Щоби 
відьми і злі духи протягом усього року не могли пошкодити худобі, на дверях стаєнь 
встановлювали хрестики з дерева чи металу й буковинці [65, S. 165]. На Жовківщині 
дерев’яні хрестики закріпляли на воротах або паркані так само у вечір перед 
Водохрещем, який називався у цих краях Щедрим вечером. Цей оберіг мав відігнати 
від оселі передусім дідьків, яких, згідно з повір’ями, багато ходило цього вечора -  “а як 
застромйит хрещик, то вже дідько нич не киває”. А діти виготовляли хрещики із 
солом’яного дідуха і застромлювали їх за шибки [31, с. 10-11].

У підгірських селах під Косовом домашні сукали і виліплювали хрестики з вощаних 
свічок на Відохресний вечір, тобто напередодні Водохреща. їх ліпили на одвірках дверей 
у хоромах, тобто сінях, а також у стайні. Цей звичай побутував ще в першій половині 
1940-х, однак старожили, які розповідали нам про нього, його значення вже не можуть 
пояснити: “Так було прийнято... На хуторах Буковинської Гуцульщини така магічна 
практика збереглася до наших днів. Хрестики-обереги тут здебільшого виготовляють 
із трісок або вощаних свічок і ставлять їх до Юрія у стайні з худобою. На Хотинщині 
дерев’яні або металеві хрестики виставляють на воротах, при вході до оселі та в стайні 
біля худоби [61, с. 219; 43,2001-02].

Але частіше було прийнято малювати знак хреста на сакральних межах за 
допомогою різноманітних засобів, які також наділялися захисними характеристиками: 
дьогтю, крейди, часнику тощо [24, с. 71; ЗО, с. 126; 60, с. 126; 63, ч. IV, с. 273; 65, S. 161; 
68, Th. II, S. 28-29; 67, s. 205; 69, t. III, s. 125; 1.1, s. 198; 66, p. 14].

На підсумок нашої розвідки слід відзначити такі принципові моменти побутування 
давньоруських міднолитих (бронзових) хресгів-оберегів у духовній традиції українців 
Прикарпаття (межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра). Як засвідчує аналіз 
християнських старожитносгей із місцевих давньоруських пам’яток, міднолиті хрести- 
енколпіони і натільні хрестики починають проникати сюди від XI ст., основний приплив 
цих предметів християнського культу припадає на XII -  першу половину XIII ст. Окрім 
міднолитої пластики вітчизняного виробництва, серед жителів давньоруських міст 
регіону побутували енколпіони імпортного походження, зокрема т. зв. “сирійські”, 
що засвідчує різновекторність культурно-релігійних впливів в означений період. 
Особливістю побутування хрестів-енколпіонів у народному середовищі було
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сприйняття передусім оберегової функції хрестів, як, зреш тою , й інших предметів 
християнської др ібн о ї пластики . Ц і зразки  “ви соко ї” християнсько ї культури у 
поєднанні з іншими культурними пластами творили синкретичний феномен традиційної 
народної культури.
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У Д К  903.02(477 .43 /.44)
М . О. Ягодинська

ОРНАМЕНТАЦІЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ КЕРАМІКИ 
З ПАМ’ЯТОК ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

Кераміка - це найбільш розповсюджений археологічний матеріал на давньоруських 
пам’ятках, що пояснюється доступністю вихідного матеріалу -  глини, відносною 
легкістю у виготовленні та недовговічністю готового продукту -  горщика. Піддаючи 
аналізу численні фрагменти слов’янських та давньоруських горщиків, мисок та 
сковорідок, можна прослідкувати поступовий перехід від домашнього виробництва 
до товарного, розрахованого на широкий загал користувачів. Ліпна кухонна 
слов’янська кераміка VI-VII століть відрізнялась від більш пізньої не тільки розмірами 
і тістом, а й дуже скупою орнаментацією і тільки по зовнішньому краю вінчика 
короткими косими насічками [14, с. 10; 15, с. 19; 19, с. 17—18; 21, с. 65, рис. 27]. У VIII ст. 
збільшується кількість горщиків, вінчики яких орнаментувалися пальцевими защипами, 
вдавленнями чи косими насічками вінчиками [8, с. 174-175; 14, с. 13; 21, с. 65, рис. 27].
IX ст. знаменує собою появлення разом з ліпною ранньогончарноі кераміки [19, с. 22- 
23], що було пов’язано з появою та поширенням легкого ручного гончарного кола. 
Саме з переходом до виготовлення горщиків на гончарному колі пов’язана зміна складу 
глиняного тіста. Якщо в V1-IX ст. для виготовлення горщиків застосовувалось глиняне 
тісто з домішками шамоту або жорстви (причому для горщиків культури Луки 
Райковецької в глиняному тісті використовувались грубий крупнофракційній шамот), 
то в X ст. добавки для тіста могли бути одно-, дво- чи трьохкомпонентними: у першому 
випадку застосовувався крупнозернистий пісок, у другому -  пісок з шамотом, у 
третьому -  пісок з шамотом та жорствою у різному відсотковому співвідношенні. Зміни 
відбувалися і в орнаментації. Повільні оберти ручного гончарного кола д о з в о л я л и  у
X ст. поєднувати різнотипні орнаменти у складні композиції, прикрашати не тільки 
весь тулуб від шийки і майже до денця, а й зовнішній та внутрішній краї вінчика.

У X столітті наряду з гончарним посудом продовжували користуватись ліпною 
керамікою -  конічними мисками та сковорідками. Традиція орнаментації вінчиків ліпного 
посуду пальцевими вдавленнями та косими насічками або нарізами продовжується. Крім 
того, миски інколи орнаментувалися хвилястим орнаментом по тулубу.

У XI ст. орнамент хоч і покривав майже весь тулуб горщика, але став більш 
примітивним. Тут переважали в основному варіанти лінійно-хвилястого орнаменту. 
В цей час починається поступовий перехід від легкого ручного гончарного круга до 
важкого, який крутили ногою, коли обидві руки майстра безпосередньо приймали 
участь у виготовлення керамічного посуду, швидкість і кількість обертів гончарного 
кола значно збільшується. Цей процес зразу ж позначився на якості гончарної продукції. 
Ліпний посуд - миски та сковорідки -  також підправлявся на гончарному крузі.

Статистично опрацьована кераміка з таких пам’яток:
- I X -  початок X ст. (пізня фаза культури Луки Райковецької) -  поселення Курники 

1, уроч. Поле за Дзендзелем; могильник Старий Збараж, уроч. Замкова Гора;
-  X ст. -  поселення: біля с. Крутилів, уроч. Біля Двох Джерел, м. Теребовля, уроч. 

Черпало; м. Теребовля, уроч. Замкова Гора; могильник біля с. Городниця, уроч Богіт; 
городище біля с. Старий Збараж уроч. Бабина Гора;

-  Х-ХІ ст. -  городище в м. Теребовля, уроч. Замкова Гора; поселення біля 
с. Крутилів, уроч. Бабина Долина; городище-святилище біля с. Городниця, уроч. Богіт; 
городище-святилище біля с. ПостолівкаАуроч. Горда.
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Ряс. 1.

Всього було систематизовано 1029 фрагментів орнаментованих стінок, вінчиків 
зі стінками та цілих форм горщиків (з них археологічно цілих горщиків нараховується 
21 екземпляр). Окремо була згрупована орнаментована ліпна кераміка -  горщики, 
миски та сковорідки. Всі взірці орнаментів розподілені хронологічно на: ІХ-Х ст., X ст. 
та Х-ХІ ст. Кераміка всіх хронологічних періодів поділяється на 5 основних груп. Група 
А -  кераміка з лінійним орнаментом, група Б -  з хвилястим орнаментом, група В -  з 
хвилясто-лінійним орнаментом, група Г -  з лінійно-хвилястим орнаментом, група Д -  
об’єднує оригінальні складні орнаменти, в яких переважають мотиви, виконані 
гребінчастим штампом. Штампи могли бути з різними за товщиною зубцями, в 
результаті чого виходили широкі або вузькі елементи орнаменту.

Представленою роботою автором зроблена спроба систематизувати орнаментальні 
мотиви в кераміці ІХ-ХІ ст. за типами та зонами його нанесення і порівняти їх з 
керамікою з суміжних територій.
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Як виявив найпростіший підрахунок по типах орнаментів, найбільш масовим 
орнаментом виявився лінійний (група А). З ним зафіксовано 682 екземплярів, що складає 
66,6 % від загальної кількості фрагментів. З хвилястим орнаментом (група Б) виявлено 
205 екземплярів (19,9 %), з хвилясто-лінійним (група В) -  105 екземплярів (10,2 %), з 
лінійно-хвилястим (група Г) -  40 екземплярів (3,9 %), з складним (група Д) - 62 
екземплярів (6 %).

Хронологічно це виглядає таким чином: група А -  ІХ-Х ст. -148 екз., Х-ХІ ст. - 
534 екз. (16 цілих); група Б -  ІХ-Х ст. - 63 екз., Х-ХІ ст. -142 (1 цілий); група В -  ІХ-Х ст. 
- 38 екз., Х-ХІ ст. - 66 екз.(1 цілий); група Г -  ІХ-Х ст. - 7 екз., Х-ХІ ст. - 33 екз. (2 цілих); 
група Д -  ІХ-Х ст. -13 екз., Х-ХІ ст. - 49 екз. (1 цілий).

Орнаментальний малюнок наносився на п’ять основних зон: зона вінчика, шиї, 
плечиків, середина тулуба, придонна частина. Слід зауважити , що вінчик, як зона 
орнаментації, був задіяний тільки в парі з якоюсь іншою зоною чи зонами, за 
виключенням одного випадку. Зони орнаментації на таблицях позначаються великими 
літерами: вінчик -  В, шия -  Ш, плічка - П, тулуб -  Т, придонна частина -  Пд. Крім 
п’ятьох основних зон орнаментації автором виділено ще 7 другорядних зон, коли 
орнамент наносився на декілька зон одночасно (табл. 1,3).

ГРУПА А. В поняття „лінійний орнамент” входять одно- чи багатолінійні 
орнаменти, а також їх різноманітні сполучення. Всі варіанти лінійного орнаменту

Рис. 2.
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Рис. 3.

наносились одно- або багаторядним гребінчастим штампом (від 2-10, 12, 15 зубців в 
штампі різної товщини).

Кераміка Х-Х1 ст. (рис. 1; 12,5,6; 13,1,24-6; 14)
Т и п і -  одинарна тонка лінія, наносилась по середині або низу шиї.
Тип 2 -д в і одинарні тонкі лінії, наносились на верхню третину плечиків.
Підтип 1 -  дві паралельні лінії, нанесені на плече.
Варіант 1 -  поєднання двох горизонтальних смуг з двох парних паралельних ліній, між 

якими розміщено три одинарні лінії. Нанесено на середину плечиків.
Тип 3 -  три одинарні паралельні лінії. Такий орнамент фіксувався на плечах та тулубі 

горщиків.
Підтип 1 -  мотив з трьох одинарних ліній, повторюється тричі. Наносився на тулуб.
Тип 4 -  чотири одинарні лінії, що розміщені по всій площі тулуба.
Підтип 1 -  2 мотиви з чотирьох паралельних ліній. Такий орнамент міг наноситись як по 

плечиках, так і по тулубу.
Тип 5 -  п’ять одинарних ліній, що наносились всій площі тулуба або тільки по плечиках.
Тип 6 -  шість одинарних ліній, які могли бути вузькими або широкими. Наносились по 

плечиках.
Підтип 1 -  два мотиви з двох ідентичних шестилінійних горизонтальних смуг. Місце 

нанесення -  плічка.
Тип 7 -  сім одинарних ліній, які могли бути широкими, або вузькими, наносились 

нерівномірно по плечиках.
Підтип 1 -тр и  мотиви з семилінійних смуг, орнаментовані плічка.
Тип 8 -1 0  одинарних ліній, вузькі, нанесені по середині плеча.
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Рис. За.

Тип 9 -  широка смуга з 12 паралельних ліній, що нанесені 12-зубим штампом з вузькими 
зубцями по тулубу і по плечиках.

Тип 10 -  лінійним орнаментом покрита вся поверхня горщика від верхнього краю плеча 
горщика майже до дна. Лінії могли бути вузькі і широкі. Вузькі лінії відстояли одна від одної на 
відстані від 1 до 2,5 см, широкі лінії (ширина борозенок складала від 3 до 5 мм) наносились 
густо, приблизно через 1-3 мм.

У хвилястому орнаменті групи Б зафіксовано 2 типи хвиль: 1) нерівностороння, нахилена в 
ліву або праву сторону, яка могла бути як велика за розмірами, так і зовсім дрібна, залежно від 
товщини штампу -  вузька або широка; 2) рівностороння, висока або низька, так само різня за 
розмірами та товщиною. Орнамент наносився у вигляді однорядної або багаторядної смуги (2- 
6 ліній), або в поєднанні різних мотивів. У такому випадку належність до певного типу 
визначалась по першому (зверху) мотиву.



Кераміка ІХ-Хст. (рис. 2; 15,8)
Тип 1 -  одинарна лівостороння хвиляста лінія, орнаментація по плечу.
Варіант 1 -  одинарна лівостороння хвиляста лінія, нижня частина якої загострена, 

орнаментація по шиї.
Варіант 2 -  одинарна лівостороння хвиляста лінія великих розмірів, орнаментація по плечу.
Підтип 1 -  поєднання чотирьох мотивів: дві трьохлінійні лівосторонні хвилясті лінії 

звичайних середніх розмірів, 2 -  дуже великі трьохлінійні лівосторонні хвилясті смуги, що 
займають більшу частину тулуба горщика.

Підтип 2 -  чотирьохлінійна лівостороння хвиляста смуга, орнаментація по плечу.
Варіант 1 -  поєднання трьох мотивів: чотирьохлінійна хвиляста лівостороння смуга; два 

мотиви рівносторонньої чотирьохлінійної хвилястої смуги перший мотив нанесений на шиї, два 
других -  на плечиках.

Тип 2 -  висока одинарна рівностороння хвиляста лінія, орнаментація -  по плечу.
Підтип 1 -  дві високі одинарні хвилясті лінії, орнаментація по плечу.
Варіант 1 - два мотиви з двох низьких рівносторонніх дволінійних смуг, орнаментація -  по 

тулубу.
Підтип 2 -низька хвиляста трьохлінійна смуга, нижня частина хвилі загострена. Орнамент 

нанесений на плече.
Підтип 3 -  мотив високої рівносторонньої чотирьохлінійної хвилястої смуги, нанесений на 

плече. Варіант 1 -  поєднання двох мотивів: низька рівностороння чотирьохлінійна хвиляста 
лінія з лівосторонньою чотирьохлінійною хвилястою смугою. Обидва мотиви нанесені на плече.

Підтип 4 -  висока п’ятилінійна рівностороння хвиляста смуга, орнаментована зона плеча. 
Група Б, Х-ХІ ст. (рис. 3)
Тип 1 -  одинарна лівостороння хвиля, зона орнаментації -  плече.
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Варіант 1 -  поєднання лівосторонньої та рівносторонньої одинарних ліні, на плечі.
Варіант 2 -  поєднання двох мотивів: одинарна лівосторонньої хвилі з невисокою 

рівносторонньою трьохлінійною хвилястою смугою, місце нанесення - шия.
Підтип 1 -  одинарна лівостороння хвиля, нанесена широким однозубим штампом по 

плечикам.
Підтип 2 - дві лівосторонні одинарні хвилясті лінії, орнаментація по плечиках.
Варіант 1 -  дві лівосторонні паралельних хвилі, нанесені двозубим штампом по плечиках.
Варіант 2 -  поєднання двох мотивів: орнамент аналогічний попередньому з одинарною 

лівосторонньою хвилястою лінією, розташованою нижче. Зона орнаментації 1 мотиву -  шия, 
другого -  плече.

Варіант 3 -  два мотиви, які складаються з двох подвійних хвилястий лівосторонніх смуг, 
місце нанесення першого мотиву -  шия, другого - плече.

Варіант 4 -  поєднання двох типів хвилястого орнаменту: одинарна лівостороння та 
одинарна рівностороння хвилі, плече.

Підтип 3 - дві одинарні лівосторонні хвилі, нанесені широким однозубим штампом кожна. 
Місце нанесення -  плече.

Варіант 1 -  орнамент аналогічний попередньому в поєднанні з двома лівосторонніми 
хвилями, нанесені вузьким 2-зубим штампом, перший мотив - по шиї, другий -  по плечу.

Варіант 2 -  дві одинарні маленькі лівосторонні хвилясті лінії, нанесені широким однозубим 
штампом по плечикам.

Підтип 4 -т р и  одинарні лівосторонні хвилясті лінії, нанесені по плечиках.
Варіант 7 -  лівостороння хвиляста смуга з трьома паралельними лініями, орнаментація на

шиї.
Варіант 3 -  три ряди фрагментованих лівосторонніх хвиль великих розмірів, нанесення по 

плечиках.
Підтип 5 -  4 одинарні лівосторонні хвилясті лінії, нанесені через значні проміжки починаючи 

з шиї і закінчуючи нижньою частиною тулуба.
Підтип 6 - два однакових мотивів з 6-рядних лівосторонніх хвилястих смуг. Перший мотив 

розміщався по середині плеча, другий -  в придонній частині.
Тип 2 -  одинарна рівностороння хвиля, на шиї.
Варіант 1 -  одинарна коротка рівностороння хвиляста лінія з маленькими хвилями і 

загостреною нижньою частиною. Орнамент нанесений широким однозубим штампом по шиї 
горщика.

Варіант 2 -  одинарна рівностороння хвиля з загостреною верхньою частиною. Орнамент 
нанесений широким однозубим штампом по плечиках.

Варіант 3 -  одинарна рівностороння хвиля великих розмірів, з загостреною верхньою 
частиною. Зона орнаментації -  плече.

Варіант 4 - одинарна рівностороння хвиля, низька. Зона орнаментації -  придонна частина 
горщика.

Варіант 5 - одинарна рівностороння хвиля, низька. Орнамент нанесений широким штампом 
по плечиках.

Підтип 1 -  дві одинарні рівносторонні хвилі, нанесені по плечиках.
Варіант 1 - дві одинарні рівносторонні хвилі, великих розмірів, низькі, нанесені вузьким 

однозубим штампом по плечиках.
Варіант 2 - два мотивів з двох спарених низьких рівносторонніх хвиль, нанесені вузьким 

двозубим штампом по тулубу.
Підтип 2 -  хвиляста трьохлінійна рівностороння смуга, невисока, місце орнаментації - плече.
Варіант 1 -  поєднання в орнаменті трьох мотивів: мотив аналогічний попередньому та два 

ідентичних мотиви невисокої рівносторонньої хвилястої трьохлінійної смуги. Орнаментація по 
плечиках.

Підтип 3 -  висока рівностороння хвиляста чотирьохлінійна смуга, нанесена на плече.
Варіант 1 -  поєднання двох мотивів в орнаменті, які зроблені 4-зубим штампом: низька 

рівностороння хвиляста смуга, нижче якої -  лівостороння хвиляста смуга, плече.
Підтип 4 -  п’ятилінійна висока рівномірна хвиляста смуга, плече.
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Підтип 5 -  семилінійна висока рівностороння хвиляста смуга великих розмірів, зона 
орнаментації -плече.

Група В. В орнаментації цієї групи використовувались складові груп А і Б: вузькі 
та широкі горизонтальні та хвилясті лінії та смуги. Хвилястий орнамент поділяється 
на два типи: ліво- або правосторонні та рівносторонні хвилясті лінії, які об’єднуються 
в смуги у випадку нанесення їх багаторядними штампами. Саме хвилястий орнамент є 
основним у формуванні основних типів цієї групи.

Кераміка Х-ХІ ст. (рис. 4; 15,1,2,4-6).
Тип 1 -  одинарна хвиляста лівостороння лінія, нижче якої знаходилась одна горизонтальна 

лінія, орнаментоване плече.
Підтип 1 - одинарна хвиляста вузька лівостороння лінія (орнаментація по шиї), нижче якої 

плече та тулуб горщиків вкривалося густим лінійним орнаментом, що наносився одно- або 
багаторядним переважно широким штампом.

Варіант 1 - одинарна хвиляста вузька лівостороння лінія в поєднанні з одинарною 
горизонтальною лінією, місце орнаментації - плече.

Варіант 2 - одинарна хвиляста лівостороння лінія в поєднанні з трьома одинарними 
горизонтальними лініями, місце нанесення -плече.

Варіант 3 - одинарна хвиляста правостороння лінія в поєднанні з п’ятьма одинарними 
горизонтальними лініями. Зона орнаментації у першому випадку шия, у другому -  по плечикам 
та тулубу.

Варіант 4 - одинарна хвиляста лівостороння лінія в поєднанні з п’ятилінійною 
горизонтальною смугою, нанесеними вузьким однозубим штампом та двома широкими 
хвилястими лініями переплетеними між собою. Зона орнаментації першого мотиву -  шия, другого 
-  верхня частина плеча, третього -  середина плеча.

Підтип 2 -  поєднання в одному орнаменті двох мотивів, виконаних широким однозубим 
штампом: одна хвиляста лінія з двома горизонтальними, що розташовані нижче неї. Місце 
нанесення першого мотиву -  шия, другого -  середина тулуба.

Варіант 1 -  хвиляста лінія виконана широким штампом, а чотири горизонтальні -  вузьким 
чотиризубим. Зона орнаментації -  плече.

Варіант 2 -  коротка хвиляста широка лівостороння лінія в поєднанні з двома мотивами 
ідентичних горизонтальних трьохлінійних смуг, орнаментована зона плеча.

Варіант 3 -  аналогічна попередній хвиляста лівостороння лінія в поєднанні з чотирма 
одинарними горизонтальними. Орнаментована першим мотивом зона шиї, другим -  зона плеча.

Підтип 3 -  лівостороння хвиляста двохлінійна смуга, нижче якої -  горизонтальна двохлінійна 
смуга. Орнамент виконаний в зоні плеча.

Варіант 1 - лівостороння хвиляста двохлінійна смуга в поєднанні з чотирма одинарними 
горизонтальними лініями, в зоні плеча.

Варіант 2 -  поєднання двох мотивів: дві ідентичні дволінійні лівосторонні хвилясті смуги, 
між якими мали місце дві широкі одинарні горизонтальні лінії, зона плеча.

Варіант 3—поєднання в одному орнаменті чотирьох мотивів (зверху вниз): хвиляста смуга 
з двох паралельних ліній,(двозубий штамп), смуга з трьох горизонтальних ліній (трьохзубий 
штамп), смуга з чотирьох хвилястих ліній (чотирьохзубий штамп), смуга з двох горизонтальних 
ліній (двозубий штамп), зона плеча.

Підтип 4 - хвиляста смуга з трьох паралельних ліній в поєднанні з трьома широкими 
горизонтальними лініями, зона орнаментації першого мотиву -  плече, другого -  вся площа тулуба.

Варіант 1 - правостороння трьохлінійна хвиляста смуга (зона плеча) в поєднанні з 
горизонтальним орнаментом, що покривав тулуб горщика майже до дна.

Варіант 2 -  лівостороння хвиляста трьохлінійна смуга (зона нанесення - плече) в поєднанні 
з горизонтальним орнаментом, що покривав тулуб горщика майже до дна.

Підтип 5 -  лівостороння чотирьохлінійна хвиляста смуга (зона плеча) в поєднанні з 
горизонтальним орнаментом, що покривав тулуб горщика майже до дна.

Варіант 1 -  чотирьохлінійна висока правостороння хвиляста смуга (зона плеча) в поєднанні 
з горизонтальним орнаментом, що покривав тулуб горщика майже до дна.
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Підтип 6 - хвиляста смуга з п’яти паралельних ліній в поєднанні з горизонтальною смугою 
з п’ятьох ліній, орнамент розміщений по всьому тулубі.

Підтип 7 -  два мотиви з дев’ятилінійних хвилястих смуг, нижче яких - горизонтальна смуга 
з 9 паралельних ліній. Місце орнаментації першого і другого мотивів -  шия, третього -  плічка.

Підтип 8 -  поєднання в одному орнаменті чотирьох мотивів, два з яких виконані 12-зубим 
гребінчастим штампом -  верхня хвиляста лівостороння смуга і нижня рівностороння хвиля, між 
ними знаходився орнамент у вигляді одинарної смужки та горизонтальна смуга, зроблена 10- 
зубим штампом. Зона орнаментації 1 мотиву -  плече, другого і третього -  тулуб, четвертого -  
придонна частина горщика.

Тип 2 - поєднання рівносторонньої хвилі з горизонтальною лінією, розміщеною нижче, плече.
Підтипі -  одинарна хвиляста лінія (на шиї), нижче якої плече та тулуб горщика було вкрито 

рядами широких або вузьких горизонтальних ліній.
Варіант 1 -  одинарна хвиля в поєднанні з чотирма одинарними горизонтальними лініями, 

плече.
Варіант 2 -  поєднання трьох мотивів: одинарна хвиля під якою нанесена одинарна 

горизонтальна лінія, а ще нижче -  чотирьохрядна горизонтальна смуга. Перший мотив -  зона 
шиї, другий і третій -  тулуб.

Варіант 3 -  одинарна хвиля в поєднанні з п’ятьма горизонтальними одинарними лініями. 
Перший мотив -  шия, другий -  плече.

Варіант 4 - одинарна хвиля в поєднанні з сімома горизонтальними одинарними лініями. 
Зона орнаментації аналогічна попередній.

Підтип 2 -  дві одинарні хвилясті невисокі лінії, нанесені на верхню третину плечиків, нижче 
все тулуб майже до дна покрите вузькими або широкими горизонтальними лініями.

Варіант 1 -  поєднання трьох мотивів: одинарна хвиля під якою нанесена одинарна 
горизонтальна лінія, а ще нижче -  смуга з трьох паралельних ліній, нанесених трьохзубим 
штампом. Зона плеча.

Варіант 2 -  дві одинарні хвилі в поєднанні з чотирма одинарними горизонтальними лініями. 
Перший мотив -  зона шиї, другий -  плече.

Варіант 3 -  хвиляста двохлінійна смуга в поєднанні з трьома одинарними горизонтальними 
лініями, плече.

Варіант 4 -  хвиляста двохлінійна смуга з загостреною верхньою частиною (зона шиї), нижче 
якої все тулуб майже до дна вкрито вузькими горизонтальними лініями.

Варіант 5 -  поєднання трьох орнаментальних мотивів: дві одинарні хвилясті лінії, нижче - 
дві горизонтальні одинарні лінії, ще нижче - вісім одинарних горизонтальних ліній. Перший 
орнамент займав зону шиї, другий -  плече, третій -  тулуб.

Підтип 3 -  поєднання трьох хвилястих та трьох горизонтальних одинарних ліній, плече.
Варіант 1 -  поєднання двох смуг з трьох хвилястих та трьох горизонтальних паралельних 

ліній, плече.
Варіант 2 -  орнамент з двох мотивів: дві великі рівноогоронні хвилясті трьохлінійні смуги, 

зроблені у вигляді „коси”, нижче якої знаходились три одинарні горизонтальні лінії. Орнамент 
займав всю площу тулуба.

Варіант 3 -  хвиляста трьохлінійна смуга в поєднанні з чотирма мотивами з подвійних 
горизонтальних смуг, зона орнаментації першого мотиву -  плічка, другого -  вся площа тулуба.

Варіант 4 -  чотири ряди хвилястих трьохлінійних смуг, нижче яких знаходилася 
трьохлінійна горизонтальна смуга, плече.

Варіант 5 -  поєднання чотирьох мотивів: 1) одинарна хвиляста лінія; 2) хвиляста смуга з 
двох паралельних ліній; 3) горизонтальна смуга з п’яти паралельних ліній; 4) горизонтальна 
смуга з семи паралельних ліній, плече.

Підтип 4 -  хвиляста смуга з чотирьох ліній нижче якої тулуб покривалося горизонтальним 
широким або вузьким лінійним орнаментом майже до дна, плече.

Варіант 1 -  хвиляста смуга з чотирьох ліній, нижче якої по тулубу нанесені чотири широкі 
одинарні горизонтальні лінії, плече.

Підтип 5 -  хвиляста смуга з п’ятьох ліній нижче якої знаходилась п’ятирядна горизонтальна 
смуга, плече.
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Варіант I -  дві хвилясті п’ятилінійні смуги, що з’єднувались своїми опуклими частинами. 
Нижче мала місце горизонтальна смуга з п’яти вузьких ліній, плече.

Підтип 6 -  поєднання п’яти мотивів: три одинарні хвилясті лінії між якими зображені дві 
„коси”, нижче нанесено одинарну горизонтальну лінію. Зона орнаментації мотивів: першого -  
вінчик, другого -  шия, третього - п’ятого -  плічка.

ГРУПА Г. В формуванні типів цієї групи застосовувались мотиви попередніх груп. 
Лінійний орнамент є основним для виділення типів.

Кераміка Х-ХІ ст. (рис. 5; 15,7).
Тип 1 -  поєднання лінійного та хвилястого орнаментів таким чином, що хвиляста смуга 

розмістилася між одинарною та подвійною горизонтальною смугою, плече.
Підтип 1 -  хвиляста смуга з трьох ліній розміщається між одинарною та подвійною 

горизонтальними лініями, плече.
Варіант 1 -  хвиляста смуга з трьох ліній розміщається між двома подвійними 

горизонтальними смугами, плече.
Варіант 2 -  хвиляста смуга з трьох ліній розміщ ається між двома потрійними 

горизонтальними смугами.
Підтип 2 -  поєднання двох мотивів у вигляді потрійної горизонтальної смуги нижче якої 

знаходиться лівостороння хвиляста лінія, зроблена чотиризубим штампом, плече.
Варіант 1 -  поєднання двох мотивів у вигляді трьох одинарних горизонтальних ліній, нижче 

яких знаходилась лівостороння чотирьохрядна хвиляста смуга, розміщена між двох одинарних 
ліній, плече.

Рис, 5.
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Варіант 2 -  поєднання двох мотивів у вигляді горизонтальної смуги з чотирьох одинарних 
ліній, нижче яких мала місце лівостороння чотирьохрядна хвиляста смуга, плече.

Підтип 3 -  хвиляста смуга з чотирьох ліній, розташована між двома горизонтальними 
смугами з п’яти ліній, плече.

Підтип 4 -  поєднання горизонтальної та хвилястої смуг, нанесених за допомогою 6-зубого 
штампу, плече.

Тип 2 -  розміщення одинарної рівносторонньої хвилі між двома одинарними горизон
тальними лініями, плече.

Підтип 1 -  розміщення одинарної низької рівносторонньої хвилі між одинарною лінією 
зверху та трьома одинарними лініями знизу, плече.

ГРУПА Д включає в себе переважно багатокомпонентні орнаменти, в які хоч і 
входять мотиви двох попередніх груп А і Б, але не вони є головними, домінуючими. 
На перший план виступає багатоваріантний вузький та широкий гребінчастий 
орнамент. Крім того, сюди входять мотиви з насічками, круглими вдавленнями 
паличкою або іншим круглим штампом, вдавлення в поверхню сирого горщика за

Рис, 6.
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допомог нігтя, короткі вертикальні або косі розчісування широким штампом. Гребін
частий штамп міг бути 2-8-зубим.

Кераміка X ст. (рис. 6).
Тип 1 -  косий гребінчастий штамп, згрупований попарно через певний проміжок, зони 

вінчика та плічка.
Підтип 1 -  косий гребінчастий штамп нанесений попарно в поєднанні з трьома одинарними 

лініями. Зона орнаментації першого мотиву -  шия, другого -  плече.
Варіант 1 - косий гребінчастий штамп, нанесений рівномірно з поєднанням багаторядного 

лінійного орнаменту. Зона орнаментації першого мотиву -  плече, другого -  тулуб.
Підтип 2 -  поєднання хвилястого орнаменту з штампованим. Між першою, другою та третьою 

хвилястою правосторонньою смугами нанесений вертикальний гребінчастий орнамент, плече.
Підтип 3 -  орнамент у вигляді „зигзагу” або здвоєної „ялинки”, плече.
Варіант 1 -  поєднання трьох мотивів в одному орнаменті: одинарна горизонтальна лінія, 

одинарна рівномірна хвиля та „ялинка, плече.
Варіант 2 -  поєднання двом мотивів: рівностороння хвиляста смуга з п’яти ліній нижче 

якої розміщена „ялинка”, плече.
Тип 2 -  довгі косі насічки (нахил у праву сторону) наносились на верхню третину плеча.
Тип 3 -  довге, неглибоке косе розчісування (нахил в ліву сторону), нанесене широким 

чотирьохзубим штампом. Орнамент нанесений ритмічно, через приблизно однакові проміжки. 
Зона орнаментації -  плече.

Підтип 1 -д в і орнаментальні смуги: верхня являє собою косі (нахил в ліву сторону) насічки 
- розчоси, нижня -  косі (правосторонній нахил) хвилясті насічки -  розчоси. Обидві смуги нанесені 
широким трьохзубим штампом приблизно через однаковий проміжок. Зона орнаментації -  плече.

Варіант 1 -  складний орнамент, в якому простежується п’ять мотивів: 1) довгі вертикальні 
насічки -  розчоси, нанесені чотиризубим широким штампом приблизно через однакові проміжки; 
2) низька рівностороння одинарна хвиляста лінія; 3) горизонтальна семилінійна смуга; 4) хвиляста 
смуга з семи ліній; 5) широкий лінійний орнамент, що покриває майже до дна тулуб горщика. 
Зона орнаментації для першого мотиву -  плече, другого, третього та четвертого -  тулуб.

Тип 4 -складний багатокомпонентний орнамент: 1) ряд круглих наколів, зроблені круглим 
штампом; 2) дві одинарні хвилясті лінії; 3) дві смуги із здвоєних горизонтальних ліній, плече.

ГРУПА Д, Х-ХІ ст. (рис. 7).
Тип 1 -  горизонтальний ряд круглих наколів, нанесених круглим штампом в зоні шиї.
Підтип 1 -  горизонтальний ряд круглих наколів, згруповані по три, нанесені трьохзубим 

круглим штампом приблизно через однакові проміжки по плечиках.
Підтип 2 - два ряди вертикальних наколів, згрупованих по три, нанесені трьохзубим круглим 

штампом приблизно через однакові проміжки по плечиках.
Варіант 1 -  дві шестилінійні горизонтальні смуги між якими розміщений вертикальний 

гребінчастий орнамент, по плечиках.
Варіант 2 -  поєднання лінійного та гребінчастого орнаментів: між двома одинарними 

лініями розміщений вертикально гребінчастий орнамент, нижче горизонтальної лінії йде косий 
(нахил в ліву сторону) штамп, плічка.

Варіант 3 -  поєднання вертикального гребінчастого орнаменту з трьохлінійною хвилястою 
смугою, плече.

Підтип 3 -  косий (нахил у ліву сторону) гребінчастий орнамент, плече.
Варіант 1 -  косий (нахил у ліву сторону) гребінчастий орнамент, нанесений між двома 

горизонтальними смугами, у першому випадку трьохлінійною, у другому -  двохлінійною. Сам 
гребінчастий орнамент нанесений двозубим штампом, плече.

Варіант 2 -  лівосторонній косий гребінчастий штамп, нижче якого -  чотирьохлінійна 
хвиляста смуга, плече.

Варіант 3 -  лівосторонній косий гребінчастий штамп, нанесений попарно приблизно через 
однакові проміжки, плече.

Варіант 4 -  горизонтальна смуга з п’яти одинарних ліній поверх яких нанесений косий 
правосторонній гребінчастий орнамент (двозубий штамп), зона орнаментації - плече.
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Рис. 7.

Варіант 5 -  горизонтальна смуга з п’яти одинарних ліній, нижче якої -  косий правосторонній 
гребінчастий орнамент (двозубий штамп), зона орнаментації - плече.

Варіант 6 -  горизонтальна смуга з трьох ліній, нижче якої - косий правосторонній гребінчастий 
орнамент (трьохзубий штамп), зона орнаментації для першого мотиву -  шия, другого - плече.

Варіант 7 -  горизонтальна смуга з восьми ліній, нижче якої - косий правосторонній 
гребінчастий орнамент (трьохзубий штамп). Зона орнаментації аналогічна попередній.

Варіант 8 -  косий правосторонній гребінчастий орнамент (п’ятизубий штамп), нижче якого 
- горизонтальна смуга з п’яти ліній, плече.

Підтип 4 -  поєднання мотиву „ялинка” (зверху) та двохлінійної хвилястої смуги (хвиля 
низька, рівностороння), зона орнаментації - шия.

Варіант 1 -  поєднання трьох мотивів: мотив „ялинка”, нижче дволінійна горизонтальна 
смуга, нижче -  дволінійна лівостороння хвиляста смуга, місце розташування першого мотиву -  
шия, другого -  плечі.

Варіант 2 -  поєднання трьох мотивів: трьохлінійна лівостороння хвиляста смуга, нижче 
якої -  одинарна горизонтальна лінія, нижче -  орнамент „ялинка”. Зона розміщення першого 
мотиву -  шия, другого і третього -  плечі.

Тип 2 -  горизонтальний нігтьовий орнамент, шия.
Варіант 1 -  горизонтальний нігтьовий орнамент в поєднанні з чотирьохлінійною 

горизонтальною смугою. Перший мотив розміщений в зоні шиї, другий -  в зоні плечей.
Варіант 2 - горизонтальний нігтьовий орнамент розміщений між двома одинарними 

хвилястими лівосторонніми лініями, зона плеча.
Варіант 3 -  одинарна хвиляста лінія в поєднанні з двома рядами нігтьового орнаменту.
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Нігтьовий орнамент нанесений таким чином, що елементи розташовуються в шаховому порядку, 
зона плеча.

Підтип 1 -  два ряди нігтьового орнаменту, нанесені горизонтально, зона плеча.
Варіант 1 -  один горизонтальний ряд нігтьового орнаменту, розміщений між двома 

одинарними хвилястими лініями, зона плеча.
Тип3 -короткі широкі косі (правосторонні) насічки, нанесені через приблизно однаковий 

проміжок, зона плеча.
Варіант 1 -  багаторядний орнамент з коротких широких косих (правосторонніх) насічок, 

зона плеча.
Підтип 1 -  поєднання горизонтальних та косих правосторонніх коротких широких насічок, 

зона плеча.
Варіант 1 -  поєднання горизонтального ряду коротких насічок з двома одинарними 

хвилястими лініями, зона плеча.
Підтип 2 -  короткі косі насічки, розташовані у вигляді „ялинки”, нижче якої прокреслено 

дві горизонтальні лінії зона плеча.
Тип 4 -  горизонтальний ряд круглих вдавлень паличкою -  штампом, зона плеча.
Варіант 1 -  горизонтальний ряд круглих вдавлень згрупованих по три, зона плеча.
Варіант 2 -  поєднання прямого горизонтального ряду круглих вдавлень з такими ж 

вдавленнями, але у вигляді низької рівносторонньої хвилі, зона плеча.
Варіант 3 -  три ряди круглих вдавлень, розташованих у шаховому порядку, зона плеча.
Підтип 1 -  поєднання горизонтального ряду круглих вдавлень з трьома трьохлінійними 

горизонтальними смугами, розміщеними нижче. Перший мотив розміщався в зоні шийки, другий 
- в зоні плеча, тулуба.

Варіант 1 -  два горизонтальні ряди круглих вдавлень, нижче яких розміщені три 
горизонтальні лінії, в зоні плеча.

Підтип 2 - горизонтальний ряд круглих вдавлень, нижче яких розміщено дві хвилясті 
десятилінійні смуги. Зона орнаментації для першого мотиву -  плече, для другого -  тулуб.

Тип 5 -  орнамент у вигляді „решітки” - по три горизонтальні та вертикальні лінії, що 
пересікаються між собою, зона плеча.

Крім ліпних та гончарних горщиків, у господарстві використовувались ліпні миски та 
сковорідки, частина яких також прикрашалася по зрізу вінчика (сковорідки) та по зовнішній 
поверхні порожнистого тіла (миски).

ОРНАМЕНТАЦІЯ ВІНЧИКІВ ЛІПНИХ ГОРЩИКІВ (рис. 8).
Ліпні горщики орнаментувалися переважно по зовнішньому краю вінчиків.
Для VIII-IX ст. можна виділити лише два типи орнаментації. Це вертикальні 

насічки та круглі пальцеві вдавлення. В кінці IX- на початку X ст. кількість типів 
збільшується за рахунок пальцевих защипів по зовнішньому зрізі вінчика. Насічки 
наносяться косо (в ліву сторону), вони стають більш глибокими, врізними. В X ст. 
замість пальцевих защипів з’являються нігтьові вдавлення по краю вінчика, а тип 
„пальцеві вдавлення” доповнюється підтипом „вдавлення або наколи круглим 
штампом”. В типі „косі лівосторонні насічки-нарізи” з’являються правосторонні 
неглибокі насічки. В кінці X - на початку XI ст. ліпні горщики майже не зустрічаються, 
а серед нечисленних фрагментів ліпних горщиків зафіксовано лише один екземпляр 
вінчика, прикрашений здвоєною хвилястою лінією та один фрагмент стінки, на поверхні 
якої лишилися заглиблення як від кігтів кота.

ОРНАМЕНТАЦІЯ СКОВОРІДОК ТА МИСОК.
Для IX, X та початку XI століть було звичним прикрашати краї вінчиків сковорідок 

(рис. 10, 7). І якщо в IX ст. вінчики орнаментувалися лише глибокими пальцевими 
вдавленнями, то в X ст. орнаментація вінчиків урізноманітнилась таким чином, що 
вдалося виділити чотири типи (рис. 8).
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Рис. 8.
Тип 1 -  круглі глибокі пальцеві вдавлення.
Тип 2 -  глибокі пальцеві защипи.
Тип 3 -  косі правоохоронні широкі пальцеві вдавлення.
Тип 4 -  косі лівосторонні глибокі врізні насічки.
В кінці X та на початку XI століттях сковорідки підправляються на гончарному 

колі, орнаментація вінчиків стає біднішою, що виражається в скороченні типів 
орнаменту.

Тип 1 -  пальцеві вдавлення.
Тип 2 - лівосторонні косі глибокі врізні насічки.
До X ст. поверхня мисок та вінчики не орнаментувалися. Починаючи з X ст. на 

тулубі миски можна зрідка бачити скупу орнаментацію, що дає можливість виділити 
типи (рис. 9; 10,4; 11,3).

Тип 1 -  одинарна горизонтальна лінія.
Підтип 1 -  горизонтальна смуга з чотирьох паралельний ліній.
Варіант 1 -  тулуб миски вкритий горизонтальним орнаментом майже до дна.
Тип 2 -  дволінійна хвиляста смуга.
Підтип 1 -  поєднання одинарної хвилястої лінії і чотирьохлінійної горизонтальної смуги.
Варіант 1 поєднання трьох одинарних горизонтальних ліній між якими розміщено одинарні 

хвилясті лінії.
Аналіз зон орнаментації горщиків кінці IX -  першої половини X ст. показує, що 

переважно у всіх групах, за виключенням групи А, використовувалась зона плечиків 
або підзони типу „шийка + плічка”, „плічка+ тулуб”. Стосовно інших зон між групами 
спостерігаються певні розбіжності: зона шийки була задіяна тільки в групах Б і Д, 
орнаментація придонної частини зустрічалася в горщиках групи Б, „вінчик + плічка”
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Рис. 9.
-  характерні для групи Д. В групі В додатково використовувались зони „шийка + плічка 
+ тулуб” і „плічка + тулуб + придонна частина”. Орнаментальна група А наносилась

ТАБЛИЦЯ!. IX-Хет.
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переважно на ділянку тулуба (75,6 %) або плечиків (24,4 %). Інші зони орнаментації 
задіяні не були (таблиця 1). Малюнок в зоні плечиків в групах А і Д  наносився переважно 
на всю площу, в групах Б -  Г -  на верхню частину плечиків (таблиця 2).

Більший різнобій в орнаментуванні різних частин горщика спостерігається в 
кераміці другої половини X -  XI ст. Тут, як і в попередньому періоді, в групах В -  Д 
частіше за все орнаментувалися зони плечиків, де малюнок вкривав переважно всю 
площу (таблиця 4), шийки (крім групи Г) та підзони „шийка + плічка”, „плічка + 
тулуб”(крім групи Д) (таблиця 3).

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що орнаментальні групи Західного 
Поділля не вибиваються із загального контексту орнаментації давньоруських земель. 
В пам’ятках Західного Поділля зустрічаються орнаментальні мотиви різних груп. 
Насамперед, це стосується груп А, Б, В і Г. Лінійний орнамент, нанесений суцільно по 
всьому тулубу горщика (тип X) або у вигляді смуг, що наносились багаторядним 
гребінчастим штампом є характерним для всіх давньоруських земель: Прикарпаття [9, 
с. 73, рис. З, 1,2], Волині [11, с. 148, рис. 14,6; 12, с. 55, рис. 1, 2,3; с. 58, рис. 10, 5], 
Правобережжя Середнього Подніпров’я [4, с. 88, рис. 47, 4; 10, с. 31, рис. 1, 8 -  10], 
Південного Подніпров’я [3, с. 76, рис. 37, с. 77, рис. 38], Середнього Подністров’я [1, 
с. 186, рис. 90,4 -  6], Буковини [6, с. 94, рис. 45,6; 20, с. 19, рис. 4,7; 22, с, 143, рис. 23,5, 
с. 178, рис. 28,8], Дністровсько -  Прутському міжріччі [2, с. 85, табл. XVIII, XXII; 17, 
с. 107, рис. 7,2; 18, с. 65, рис. 3 ,2]. Трохи менше, але так само часто, використовувався 
хвилястий [4, с. 93, рис. 49,1; 10, с. 31,6,7; 12, с. 58, рис. 10,3,4; 16, с. 7, рис. 2,417,с. 107, 
рис. 7; 19, с. 28, рис. 11,4; 20, с. 19, рис. 4; 21, с. 64, рис. 26, 2], хвилясто-лінійний [10, 
с. 32,рис. 2; 11,с. 151,рис. 17,2,3,8;, 12,с.65,рис. 17,1;22,с. 178,рис. 28,3] або лінійно-
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хвилястий орнаменти [4, с. 93, рис. 49,2; 10, с. 32, рис.2]. Хвилястий орнамент міг 
наноситись одинарними хвилястими лініями по шийці, плечикам або по всьому тулубу, 
хвилястими багаторядними смугами, поєднанням таких смуг різної величини. 
У хвилясто-лінійному орнаменті хвиля наносилися переважно на ділянку шиї або 
верхню частину плечиків. Могло бути чергування хвилястих і горизонтальних смуг. 
Рідше зустрічаються орнаменти групи Д. Переважно це нігтьовий орнамент в поєднанні 
з лінійним (тип 2, підтип 1; тип 2, варіант 1)[10,с. 32, рис. 2;11,с. 151, рис. 17.1,13; 18, 
с. 88, табл. XXI; 17, с. 118, рис. 16,1], нігтьовий орнамент в поєднанні з хвилястим (тип 
2, варіанти 2,3) [18,с. 88, табл.. XXI, 5], вертикальні або косі наколи гребінчастим 
штампом в поєднанні з лінійним орнаментом (тип 1, варіант 1) [11, с. 157, рис. 23,5; 20, 
с. 19, рис. 4,6], косий гребінчастий штамп в поєднанні з хвилястим орнаментом (тип З, 
підтип 2), гребінчастий штамп у вигляді ялинки (тип 1, підтип 3, з варіантами [10, с.64, 
рис.20,4]. Хочеться відмітити рідкісний не тільки для нашої території, але для всього 
загалу давньоруських земель тип орнаменту -  вертикальні або навскісні лінії' -  розчоси 
(тип 3). Цей орнамент представлений всього трьома фрагментами, два з яких були 
знайдені в м. Теребовля, уроч. Замкова Гора, городище, споруда 2 (кінець IX -  початок 
X століть), а один -  біля на поселенні X століття біля с. Крутилова (рис. 13,3). Схожа 
кераміка відмічена на Буковині [22, с. 171] і Б.О.Тимощук знайшов їй аналогії в кераміці 
західних слов’ян. Прослідковуються певні закономірності в місцезнаходженні певних 
типів орнаментів групи Д на пам’ятках Західного Поділля. Якщо орнаментація 
гребінчастим штампом у різних варіантах зустрічається на всіх пам’ятках, то нігтьові
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вдавлення, широкі горизонтальні або косі насічки, круглі вдавлення фіксуються в 
кераміці городищ -  святилищ Говда (Постолівка), в меншій мірі -  з Богіту (Городниця) 
та поселення Бабина Долина (Крутилів). Постолівка дає також цікавий тип орнаменту 
у вигляді „решітки” -  трьох горизонтальних та вертикальних ліній, що пересікаються 
між собою. Цікаво, що саме в групі Д найбільше задіяна зона орнаментації вінчиків і 
майже всі вони були знайдені в ранніх шарах городищ -  святилищ Медоборського 
комплексу. Можливо, ці горщики використовувались для ритуальних дійств і 
орнаментація несла певне язичницьке навантаження [5, с. 115 -  126].
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УДК 903.4(477)
О. П. Моця

ПОГОСТИ В СИСТЕМІ ДАВНЬОРУСЬКИХ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Не викликає сумнівів теза, що серед ydx категорій археологічних пам’яток 
“...найбільш концентровану і важливу історичну інформацію несуть у собі залишки 
поселень. їхні розкопки дають уявлення про різноманітні сторони життя і побуту 
населення минулих епох. Давньоруські (XII * середина XIII ст.) поселення не є тут 
виключенням, а навпаки, відкривають перед дослідниками широкі перспективи для 
соціологічних спостережень” [7, с. 21]. А серед різних типів населених пунктів першої 
половини П тис. н.е. згадуються і погости.

Слід зазначити, що питання про ці пам’ятки як про один з елементів системи 
заселення території Східної Європи в епоху Середньовіччя аж ніяк не нове. Нагадаємо, 
що в письмових джерелах погости згадуються неодноразово й у різних значеннях:

“• усадьба, стан, становище, место остановки князей во время объездов земель... 
поселок вокруг становища, около княжеского стана, вообще село... 
округ, волость, стан... 
подать с погоста...
погост, место около церкви и кладбище...” [15, с. 1017-1018].
На розмаїтість функцій, властивих цій групі поселень, вказували багато дослідників 

при вивченні історії Київської Русі й пізнішого часу: це адміністративно-фіскальні 
центри; торгові пункти; центри громад й округів; поселення, функції яких змінилися з 
часом, тощо [12, с. 15]. Така різноманітність в інтерпретації згаданих поселенських 
структур, а також накопичений за останні десятиліття археологічний матеріал із різних 
районів східнослов’янського світу, дозволяють ще раз (і, ймовірно, не останній) 
звернутися до цієї теми і, зокрема, зупинитися на перших двох позиціях згаданого вище 
визначення І.І.Срезневського.

Тут також варто нагадати, що загальноприйнятою на сьогодні є точка зору про 
організацію погостів, на першій стадії їхнього існування, київськими великими князями 
для управління і збору данини з підвладних їм територій. Хоча при цьому є і деякі 
розбіжності в їхньому розташуванні: у системі маршрутів полюддя, поза зоною полюддя 
[12, с. 16; 6, с. 97]. Але перша згадка про погости (повостах) під 947 р.: “Йде Волга к 
Новгороду и оустави по Мъсте погосты и дань, і по Лузе погосты, и дань, и знаменна, 
и места, и погосты” [13, т. 1, стлб. 60; т. 2, стлб. 48-49] дозволяє говорити про повсюдну 
появу таких пунктів на територіях, що потрапляли під окняжіння.

Наведена вище літописна інформація дозволяє також говорити і про наступне: 
“...по-перше, що погости в Новгородській землі, у басейнах рік Мста і Луга, створені 
нещодавно; по-друге, що погости, згадані повторно, вже існували “по всей земли”, 
тобто на інших територіях Русі; по-третє, що ці нові фіскально-адміністративні пункти 
(погости) створювалися з ініціативи князівської влади і ними могли керувати лише 
князівські слуги [16, с. 85].

Повернемося ще раз до південних районів, до території Середнього Подніпров’я, 
де в 945-946 рр. відбулися події, які згодом привели до реформ Ольги (конфлікт між 
Ігорем і древлянами під час збору дод аткової данини, а також наступне його вбивство). 
Цікавою у контексті досліджуваного питання може виявитися гіпотеза про аналогічні 
функції у X ст. населених пунктів біля с. Сингаї поблизу Коростеня (літописного 
Іскоростеня) і с. Шестовиця поблизу Чернігова.
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У першому з них зафіксована “Могила Ігоря”, а в другому - відомий дружинний 
табір [18, с. 243-244; 1]. Обидві пам’ятки знаходяться приблизно за 15 км від старих 
племінних центрів. Звичайно, роль першого з них була більш визначеною - лише 
ординарне місце збору данини і відпочинку (але безсумнівно там, у “фіксованому” 
місці, древляни і чекали великого князя з його “малою дружиною”). У Шестовиці 
представники київських верхів виконували, крім того, і численні інші функції: 
міжнародні торгові операції, контроль за місцевою лівобережною знаттю, надання 
допомоги столиці Русі у випадку складних військових конфліктів тощо. Подальші 
археологічні роботи в коростеньському і чернігівському мікрорегіонах можуть 
підтвердити чи спростувати цю версію.

Говорячи в цілому про східнослов’янську територію і соціальні функції поселень, 
письмові джерела дозволяють вибудувати ієрархічну систему за лінією “вервь-погост- 
волость”. Внаслідок розвитку соціально-економічних відносин на Русі перша ланка -  
вервь - зберігала деякі судові функції і право захисту членів своєї громади, а функції 
фіска зосереджувалися у погості. Тому в давньоруських пам’ятках права ми 
зустрічаємося з верв’ю, а в актових матеріалах, що стосуються розверстки данини -  із 
погостами і волостями.

Але в цій, здавалося б, стрункій висхідній схемі при ретельнішому розгляді 
виявляються вади - з припустимої схеми на початку П тис. н.е. “випадають” погости 
південноруських земель: їх там немає [6, с. 101]. У той же час після деякої перерви, 
починаючи з XIII ст., вони відроджуються на землях Північної Русі, тим самим 
“доводячи” необхідність свого існування саме в цьому регіоні [19, с. 104-105; 5, с. 16-19].

Можна припускати, що на ранньому етапі окняжіння східнослов’янських земель 
погости були необхідними на всіх територіях. їхні функції могли виконувати і старі 
племінні центри різного ступеня значимості, і нові осередки центральної влади типу 
воєнізованих поселень - “гарнізонів”. Але потім на одних територіях вони ставали 
непотрібним, а на інших їхня роль зростала.

Безсумнівно, у середньовічні часи одним із важливих факторів соціально- 
економічного розвитку був географічний. Не викликає жодних сумнівів, що сприятлива 
екологічна зона дуже позитивно впливала на темпи розвитку конкретного регіону, в 
тому числі і на демографічні показники (особливо на етапі переходу до епохи 
цивілізації). Так було і на Русі, територія якої складалася з двох зон.

Це зовсім не говорить про відсталість поліського регіону порівняно з лісостеповим 
у широкому сенсі. Згадаємо хоча б те, що значна частина східнослов’янської держави 
знаходилася саме на території Полісся. Але своєрідним “локомотивом” розвитку все 
ж таки були південноруські землі, де об’єктивно визначилося і місцезнаходження “матері 
міст руських” Києва. Надалі ситуація в регіонах змінювалася у бік більшого 
вирівнювання темпів розвитку із Середнім Подніпров’ям.

Вигідніші природні умови сприяли більшій щільності населення і, відповідно, 
появі більшої кількості, ніж у північних районах, населених пунктів. На підтвердження 
цього наведемо одну цитату: “Якщо ми розглянемо карту літописних міст Русі станом 
на XII - XIII ст., то побачимо, що в південному регіоні вони знаходяться одне від 
одного в середньому на відстані 20-25, а в північно-західному і північно-східному - 
на 70-80 км. За всієї умовності цих даних, вони все-таки вірно відображають 
насиченість містами різних давньоруських земель, а, отже, й об’єктивну картину 
городових волостей” [17, с. 97].

Така щільність населення, що сприяла його значній платоспроможності, впливала 
і на менший (ніж на півночі Русі) розмір південноруської волості, а тому збір данини 
здійснювався безпосередньо з самого волосного центру [6, с. 101].
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Такі пункти, як і погости, служили насамперед місцями тимчасового збереження 
продуктів, отриманих внаслідок данницьких поборів, для наступної їхньої передачі у 
столичні гради. Аналогічну роль відігравали і центри створених феодальних вотчин -  
замки, звідки значна частина земельної ренти надходила в міські князівські і боярські 
двори [б, с. 55, 94]. Певною мірою аналогічні функції вищезгаданих груп поселень 
припускають і пояснюють необхідність хоча б короткого їх розгляду і характеристики.

Аналізуючи матеріали із замків південноруських земель у тих випадках, коли 
археологічні дослідження проводилися широкими площами, вдалося отримати нові 
дані про особливості їхнього функціонування (городище “Вал” під Луцьком, Чорнівське 
на Буковині, Воїнщина на Смоленщині, РаЗковецьке на р. Гнилоп’ять та ін.).

Практично біля всіх них і подібних до них знаходилися відкриті селища, а в тих 
випадках, коли проводилося вивчення округи, було виявлено ще по декілька поселень, 
щоправда менших розмірів (у порівнянні з укріпленим пунктом). Можна припускати, 
що саме там і проживали особисто залежні від конкретного землевласника селяни.

Така структура агломерації - укріплений центр і кілька селищ - ймовірно 
археологічно відображає вищезгадану феодальну вотчину в її нижчому соціальному 
прояві. У декількох випадках на площадках городищ розмірами не більш 1 га вдавалося 
зафіксувати саме житло феодала, але частина з них була лише легкими спорудами, без 
стаціонарних опалювальних систем. У свою чергу, цей факт не дозволяє говорити про 
постійне проживання тут їхніх власників.

Тому, як це на перший погляд і не парадоксально, наявні дані вказують на таку 
тенденцію: чим значніший за своїми розмірами замок, тим менша ймовірність зафіксувати 
в цьому місці стаціонарне й універсальне житло самого феодала [9, с. 23-34].

Але це цілком пояснюється визначенням ще однієї, найрозвинутішої давньоруської 
поселенської одиниці - міста, яке було “...ніби колективним замком найбільших 
землеробських магнатів округи на чолі із самим князем. Боярські і князівські двори 
займали у місті видне місце” [14, с. 228]. Зараз давньоруське місто, в першу чергу, 
розглядається як центр сільськогосподарської округи, а тому з підвищенням 
соціального статусу конкретного представника феодального стану він прагнув 
перебувати в урбаністичному центрі, а  не мешкати постійно у своїй територіально 
віддаленій від нього вотчині. Там замість нього господарською діяльністю займалася 
адміністрація.

До розглянутих вище поселень, де спочатку накопичувався додатковий продукт, 
можна віднести князівські й боярські села. Про одне з них - “Ігорове сільце” - повідомляє 
літопис під 1146 р., описуючи протистояння коаліцій князів київських, чернігівських і 
сіверських Ігоря і Святослава Ольговичей. Тоді був “...дворь добре, бе жетоу готовизни 
много, в бретьаничахъ и в погребе вина і медове и что тяжкого товара всякого, до 
железа и до меди, не тягли бяхоуть во сножества всего того вывозити” [13, т. 2, стлб. 
333]. Після навантаження всього, що можна було вивезти, на вози, двір і церква були 
спалені.

Крім цієї згадки про приватновласницьке село, про аналогічні поселення є відомості 
і при описі інших історичних випадків, починаючи відХсг. Так, 1096р. князь Мстислав, 
вирішивши, що бойові дїї' закінчилися, “...распусти дружину по селом”. У  1150 р. 
“многое множество” дружини князя Ізяслава “седяхуть” по р. Тетереву, а  трохи раніше 
цей же князь обіцяє своїй військовій дружині, що вийшла з Руської землі з ним, “...своих 
сел и своих жизней лишився”, забезпечити їх “жизнью”, тобто володіннями, селами. 
Відзначимо, що, крім цих повідомлень, у XII ст. неодноразово зустрічаються й інші 
звістки про руйнування сіл боярських. Але також часто згадуються і князівські маєтки 
[2, с. 42-43; 3, с. 105-107].



202

Такі поселення до певної міри вже досліджені археологічно. Вони відрізняються досить 
великими розмірами, неординарними для сільської місцевості будівельними спорудами (у 
першу чергу, житлами складної конструкції, а іноді навіть не в один поверх) і наявністю 
огороджень для частини площі самого селища -  ймовірно, власне садиби самого феодала 
(Лескове на Чернігівщині, Григорівка на Черкащині, Чауси на Могилівщині) [11, с. 69-98, 
114-143; 6, с. 102], Про деталі функціонування таких пунктів свідчать знахідки 
сільськогосподарського інвентарю, сліди різноманітного ремісничого виробництва 
(залишки майстерень, шлаки, інструменти, заготовки і самі вироби). Досить красномовні 
факти (сировина, імпортні вироби, терези і гирьки, монети) свідчать про торгові операції, 
а деякі специфічні знахідки (стріли, гачки і тощо) -  про розвиток різних промислів.

Про рівень життя і соціальний стан частини жителів цих поселень свідчить фіксація 
предметів озброєння, військових обладунків, спорядження вдш ника і бойового коня. 
Крім цього, під час розкопок були виявлені писала і речі з написами, актові печатки, 
хрести-енколпіони, іконки, книжні застібки, лампади і деталі хоросів, амфорний 
скляний і поливаний посуд. Усі ці категорії знахідок цілком можна відносити і до 
елементів міської культури.

Нижче в розглянутій ієрархії перебуває суспільно-територіальна одиниця - громада 
(“eqpeb” на півдні Русі, “мир” на півночі). Вона являла собою “...соціальний організм, 
що необхідно доповнює парцелярне (тобто дрібноселянське - авт.) сімейне виробництво, 
що гарантує його нормальне функціонування і відтворення, що забезпечує соціалізацію 
селянства, його включеність у цілісну суспільну систему” [4, с. 48].

Значення сільської громади не обмежувалося лише виробничою сферою. У її 
функціях були і сімейно-шлюбні, і правові відносини, побут, культова сфера, ідеологія, 
суд у внутрішньоселянських конфліктах, відправа повинностей, а також інші взаємини 
із зовнішнім світом [4, с. 51].

Але нас у контексті піднятої теми цікавлять лише розміри верві й щільність у 
розташуванні її складників - окремих поселень. Тому приведемо тут дані з декількох 
мікрорегіонів Середнього Подніпров’я, де досить ретельно були проведені археологічні 
розвідки протягом багатьох років. З’ясувалося, що в басейні р. Стугна (правий доплив 
Дніпра) в окремих “гніздах” селища давньоруського часу перебували на відстані від 
декількох сотень метрів до 1-1,5 км, а розміри таких агломерацій не перевищували 2,5- 
3 км. Аналогічна картина простежується й у Канівському Подніпров’ї. У менш 
вигідному в агротехнічному відношенні пониззі межиріччя Дніпра і Десни картина 
щільності заселення трохи змінюється • селища розташовувалися на відстані 1-1,5 км 
одне від одного, а  радіус “гнізда” дорівнював 5-8 км [10, с. 143-144; 8, с. 51; 20, с. 75]. 
Досить порівняти щ цифри з інформацією про те, що “...новгородські погости XII ст. 
на північному сході (Заволоччя) були центрами величезних територій, але слабо 
освоєних і рідко заселених” [6, с. 52].

Усе викладене вище ще раз підтверджує точку зору про те, що при подальшому 
вивченні соціального ранжирування й уточнення функцій поселень епохи Київської 
Русі обов’язково необхідно враховувати екологічний фактор, який істотно впливав на 
багато сторін життєдіяльності в середньовічні часи. Тому порівняльний аналіз окремих 
географічних регіонів Східної Європи є дуже перспективним напрямком у подальших 
історичних розробках.
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У Д К  903.22
С. В. Пивоваров

СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ОЗБРОЄННЯ 3 ГОРОДИЩА XIV СТ.
В ЗЕЛЕНІЙ ЛИШ

Вивчення середньовічного озброєння є традиційним для вітчизняної історіографії. 
За більше як столітній період його дослідження накопичена величезна інформація про 
походження та використання різних видів зброї, простежені еволюційні зміни в його 
оформлені та функціональному призначені. У працях фахівців розроблена його 
детальна типологія та класифікація, встановлені чіткі хронологічні рамки використання 
різних видів озброєння. Разом із тим варто відзначити, що середньовічне озброєння 
вивчено вкрай нерівномірно. Про його використання в окремі періоди, за браком 
археологічного матеріалу, відомо досить мало. Тому введення в науковий обіг нових 
знахідок озброєння дозволяє розширити наші уявлення про його застосування в 
конкретну історичну добу.

Значну кількість середньовічного озброєння XIV ст. було виявлено під час вивчення 
городища в с. Зелена Липа на Буковині в результаті розкопок Буковинського центру 
археологічних досліджень при ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Важливість і унікальність цих 
знахідок полягає в тому, що вони фактично є єдиним джерелом для вивчення військово- 
політичної історії регіону в XIV ст., позаяк у писемних матеріалах даний період в 
Середньому Подністров’ї висвітлений надзвичайно фрагментарно. Ще одним важливим 
моментом в цих дослідженнях є те, що на городищі виявлено нумізматичні матеріали, 
які в цілому датують пам’ятку 60-70 рр. XIV ст. і перетворюють знайдені там предмети 
матеріальної культури, в тому числі і озброєння, в свого роду хронологічні репери для 
датування аналогічних знахідок у регіоні.

Фортифікації городища в с. Зелена Липа, від якого збереглася система масивних 
валів та глибоких ровів, знаходяться в ур. Городище (Щовб). Вони розташовуються на 
високому мису, над Дністром у північно-східній околиці села. Важливість і унікальність 
пам’ятки полягає в тому, що тут добре зберігся культурний шар, який переважно датується 
XIV ст. На інших пам’ятках регіону шари цього періоду знищені пізнішими перебудовами 
і недоступні для вивчення. На городшці в Зеленій Липі культурні нашарування майже не 
потривожені пізнішими перекопами, за винятком окремих земляних фортифікації! доби 
останніх світових воєн.

Пам’ятка (в історіографії відома, як Перебиківське городище) була виявлена 
відомим буковинським археологом Б. О. Тимощуком і досліджувалася ним у 1969- 
1970 рр. [20, с. 291-292; 21, с. 12-13; 22, с. 87-93,182]. Знайдені на городищі матеріали 
дозволили досліднику визначити час його існування в межах другої половини XIII -  
середини XIV ст. Нові роботи по вивченню пам’ятки були здійснені експедицією під 
керівництвом автора та Л.П. Михайлини в 2000 -  2001,2003 рр.

Археологічні роботи по вивченню городища проводишся, головним чином, на 
центральній площадці, де було виявлено рештки декількох дерев’яних споруд на кам’яних 
фундаментах. В їх заповненні та поряд з ними знайдено значну кількість різноманітних 
предметів озброєння та спорядження вершника і бойового коня. Це - наконечники 
арбалетних стріл і стріл від лука, уламки бойових ножів, пластини захисного панцира, 
фрагменти кольчуги, залізні деталі арбалетів, шпори, вудила, підкови, підпружні пряжки, 
деталі амуніції тощо. Розглянемо ці знахідки більш детально.

Саму численну категорію предметів озброєння з пам’ятки становлять залізні 
наконечники стріл арбалетів і луків. Вони в залежності від способу з’єднання з древком,
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Т абл иця № l
Арбалетні наконечники стріл, знайдені на городищі Зелена Липа

№ № Тип н акон ечн и ка Д овж ина (см) В ага  (г) Розкоп
1. Втульчастий 8,8 37 ш
2. 8,5 36,5
3. 8,5 33,5
4. 8,6 30,5
5. 8,6 33
6. 8,6 38,5
7. 8,5 35,5
8. 8,8 33,5
9. 7,4 29,5
10. 7,3 34,5
11. 7,6 22
12. ^ . . . .  7,1 29,5
13. 6,7 31
14. .....  7,2 33,5
15 7,4 зо
16. 6,6 30,5
17. 6,7 27
18. 6,7 28,5
19. 7,7 22,5
20. 6,5 17,5
21. 5,8 17
22. 5,6 16,5
23. 6,5 14
24. Черешковий 11,5 75,5
25. 8 , 4 ......... 43
26. Втульчастий

кістяний
6,4 3,5

27. Втульчастий 10,2 77,5 №2
28. 9,8 62,5
29. 9 38,5
зо . 9,6 45,5
31. 8 34
32. 7,8 30,5
33. 8,8 34,5
34. 8,4 31,5
35. 8,2 28,5
36. 8,2 24,5
37. 7,6 28
38. 7 18,5
39. 7,3 26,5
40. 7,4 26
41. 7,4 25
42. 7 22
43. 7 20,5

поділяються на втульчасті та черешкові. На городищі переважають втульчасті 
наконечники стріл. Із 51 наконечника, знайденого в 2000-2001 рр., тільки 5 виявилися 
черешковими (2 арбалетних і 3 від стріл лука).

Втульчасті наконечники арбалетних стріл за своїми розмірами поділяються на три 
групи: великі (довжина 10,2 -  8,5 см, вага 75,5 -3 5  г), середні (довжина 7,7 -  6,7 см, вага
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Рис. 1. Наконечники арбалетних болтів (1-8), деталі арбалета (15-17), 
наконечники стріл від лука (9-14).

33 -20 г) і малі (довжина 6,5-5,6 см, вага 17,5 -1 4  г.) (рис. 1,1-7). Черешкові наконечники 
арбалетних стріл представлені лише двома екземплярами: великим (довжиною 11,5 см, 
вага 75,5 г) та середнім (довжина 8,4, вага 43 г) (риє. 1,8). До арбалетних стріл, очевидно, 
належить також кістяний наконечник довжиною 6,4 см і вагою 3,5 г. (див. табл. 1).
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Т аблиця 2
Наконечники стріп піп луків, знайдені на. городищі Зелена Липа

№№ Тип
наконечника

Довжина
(см)

Вага
(г)

Розкол

1. Втульчастий
двошипний

6 12 №

2. 4,6 7
3. 4,5 5 №2
4. 4,6 4,8
5. Черешковий

двошипний
5 7,5 №

6. Черешковий
бронебійний

6,7 7,5

7. 6,5 10
8. 6 4

Знайдені наконечники арбалетних стріл знаходять аналогії в європейських 
матеріалах XIV ст. За А.Ф.Медведевим, вони відносяться до типу 4 ,5 ,8  (пірамідальні 
з ромбовидною головкою квадратною в перетині, пірамідальні квадратного перетину 
з гранню у вигляді гострого листка, лавролисті ромбічного перетину) [13, с. 94.]. 
У кожному із типів виділяються окремі варіанти, які розрізняються розмірами. 
Черешкові наконечники належать до типу 15 - квадратного перетину з ромбовидною 
гранню, зрізаними кутами та типу 16 ромбічного перетину з ромбовидною гранню і 
зрізаними кутами [13, с. 95-96].

Аналогічні типи арбалетних наконечників втульчастих та черешкових відомі за 
знахідками в шарах XIV, першої половини XV ст. у Новгороді, Гродно, Виборзі, 
Мстиславлю[1,с. 68:5, с. 139; 8, с. 132; 11, с. 94-95; 23, с. 118-125], Луцьку, Вол одимирі- 
Волинському, Ізяславлі [24, с. 131], відомі вони і в старожитностях Польщі (Слошев, 
Легніца, Сідлятков, Новий'Тарг) [31, с. 272; 27, с. 90; ЗО, с. 509], Латвії [13, с. 95-96], 
Угорщини та Румунії [26, с. 323-337].

Порівняно велика кількість наконечників арбалетних стріл, знайдених на городищі 
вказує, що арбалет належав до найголовнішого виду ручної метальної зброї, яким був 
озброєний гарнізон фортеці. Крім того, це зайвий раз підтверджує, що арбалет на Русі 
в XII - XIV ст. переважно використовувався у фортечній та облоговій війні. При цьому 
арбалети у масовій кількості застосовувалися під час захисту стаціонарних 
фортифікацій. Однак градація в розмірах і вазі наконечників чітко свідчать, що воїни 
мали на озброєнні арбалети різної потужності і типу. Так, стріли з важкими 
наконечниками (50-70 г) застосовувалися для стрільби з арбалетів, сила натягування 
яких була не менше 400 кг і належала до типу “a tour”. Цей тип арбалета складався з 
дерев’яного ложа із залізним луком, натягувався за допомогою спеціального 
помпасгного блока, на Русі його називали “коловоротом”. Арбалети цього типу масово 
з’являються на озброєнні європейських військ в XIV ст. і продовжували використо
вуватися у наступному столітті [15, с. 143; 16, с. 85-93].

Інші наконечники стріл вказують, що їх використовували до двох типів арбалетів 
легкого типу (“a pied de biche” та “а стіс”), потужність яких була значно меншою від 
попереднього [15, с. 147]. Натягувалися такі арбалети при допомозі арбалетного гачка, 
який кріпився на поясі, та упорної скоби (типу стремен) [3, с. 138-147].

Один із таких гачків та упорна скоба були виявлені під час дослідження городища. 
Гак д ля натягування арбалетної тятиви досить масивний, він має довжину 13,5 см, ширину
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Рис. 2. Предмети озброєння з городища: арбалетна дуга (1), деталі арбалета (2), фргменти 
ножів-кордів (3-4), вудила (8-9), кріплення бойового ціпа (6), фрагмент кріплення пращі (7),

окуття піхв (5).

3,5 см, в перетині стержень -  1 см ( рис. 1,16). У його верхній частині є прямокутний 
отвір 2x1,2 см для кріплення до пояса. Арбалетне стремено має висоту 16 см, у місці 
кріплення до арбалетного ложа його ширина 6,5 см (рис. 2,1). Ймовірно, що гак і стремено 
використовувалися для арбалетів типу “a pied de biche” та “а сгіс”[16, с. 86-87]. Очевидно, 
що до деталей механізму арбалету належало ряд залізних предметів, знайдених на
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Рис. 3. Пластини захисного доспіху та деталі його кріплення з городища.

городищі. Серед них різні залізні скоби, які могли бути спусковими гачками, подібні на 
шестерні вироби, різного типу металеві накладки тощо (рис. 1,15; 2,2). Проте визначення 
їх функціонального призначення справа майбутнього. До деталей арбалетного озброєння
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Рис. 4. Предмети озброєння з городища: кинджал (1), захалявний ніж (2), фрагмент корда (3), 
наконечники піхв (4, б), начільник коня (5), уламок руків’я кинджалу (7).

також, очевидно, належали залізні гаки, якими колчани для арбалетних стріл могли 
кріпилися до поясу (рис. 1,17).

Наконечники стріл від лука представлені двошипними втульчастими та 
черешковим екземплярами (рис. 1,9-14). Перші мають довжину від 6 до 4,6 см та вагу 
від 12 до 4,8 г, другі -  від 6,7 -  6 см в довжину та вагу від 7,5 до 4 г. (див. табл. 2).
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Крім наконечників стріл, на городищі трапилися дві кістяні насадки - свистки на 
древко стріли від лука. Вони бочкоподібної форми, пустотілі всередині і мають по два, 
три розташованих навпроти отвори. Такого типу насадки на стріли добре відомі в 
монгольських та золотоординськихстарожитностях X III-X IV  ст. [14, с. 218-219]. Вони 
призначалися для закріплення палаючого клоччя чи трута та створення шумового 
залякуючого ефекту при нападі на ворога [7, с. 84]. Очевидно, що такими стрілами 
були озброєні кочівники, які проживали у цей час між Прутом та Дністром.

До захисного озброєння, знайденого на городищі, належать рештки пластинчас
того панцира та кольчуги. Найбільше виявлено пластин від панцира. Всього знайдено 
понад ЗО панцирних пластин, їх частин, пряжки та наконечники від поясів, якими 
обладунок фіксувався на тілі воїна (рис. 3).

Виявлені пластини належать до захисного озброєння, яке на Русі називалося “брони 
дощатые”, пізніше “зерцала”, “куяк” [9, с. 15,19]. У польських джерелах подібні доспіхи 
називалися “іорра, due ioppe, lorica, pancemikum”, у західноєвропейських писемних 
матеріалах вони фігурують як “pair de plattes, coat of plate, plates” [30, c. 64].

Знайдені пластини мають різні розміри (найбільша довжина 13, ширина -  6 см, 
при товщині 1-1,5 мм) та форму (прямокутні, прямокутні із зрізаними кутами, 
підтрикутні, підквадратні), на всіх них знаходяться заклепки, з допомогою яких вони 
кріпилися до основи. Із таких пластин складалися, очевидно, нагрудники з короткими 
рукавами типу бригантини. Вони виготовлялися із шкіри чи тканини, на які 
приклепувалися залізні пластини [2, с. 188-205; 17, с. 138-150]. Ці захисні обладунки 
захищали від арбалетних стріл та ударної зброї. Значна кількість пластин на городищі 
свідчить, що панцирний обладунок був основним захисним озброєнням місцевих воїнів.

На городищі виявлені і окремі уривки кольчуг та велика кількість поодиноких, 
розклепаних кольчужних кілець, які, можливо, загубилися під час ремонту кольчужного 
полотна. Кольчужні кільця розміром 1,2 см в діаметрі, при товщині в 1-1,5 мм. Всі 
знайдені кольчужні кільця мають плоску поверхню.

Під час дослідження пам’ятки було виявлено також декілька частин кольчужного 
“полотна”, яке складається із 3-4 переплетених між собою кольчужних кілець. 
Аналогічні кольчуги добре відомі в давньоруських та європейських старожитностях 
[9, с. 7-15]. Можливо, що елементами кольчуги доповнювався пластинчастий панцир, 
зокрема з них виготовлялися короткі рукави.

Холодна зброя на городищі представлена меншою кількістю знахідок. Серед них 
на незаперечну увагу заслуговує кинджал, виявлений в 2003 р. в північно-східній частині 
пам’ятки (рис. 4,1). Він добре зберігся, має однобічне лезо і спеціальний виступ-гак, 
перпендикулярний до леза, біля руків’я д ля закріплення на поясі. Його загальна довжина 
становить 41 см (29 см довжина леза, 12 см -  руків’я), найбільша ширина леза 4 см. 
Даний тип кинджалу, через його масивність, слід віднести до колючо-рублячої зброї, 
він близький до короткого меча [4, с. 1, 21]. Такі кинджали найбільш ефективними 
були в рукопашному бою. Можливо, вони були складовою частиною озброєння 
арбалетників.

На городищі виявлено також уламки бойових ножів -  кордів (рис. 2, 3-4; 4, 3) і 
ножів (рис. 4,2) і з довжиною леза 10-12 см (загальна довжина 18-20 см). Останні, попри 
їх універсальне призначення, могли використовуватися і як ножі “захалявники” для 
ближнього рукопашного бою. Виявлені ножі здебільшого мали дерев’яні ручки, які 
кріпилися до основи руків’я при допомозі бронзових штифтів.

Інші предмети, пов’язані із холодною зброєю, представлені уламком нижньої 
частини руків’я меча чи кинджалу (рис. 4,7) перехрестям (гардою) бойового ножа
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Рис. 5. Деталі спорядження вершника і бойового коня з городища: шпори (1-6), пряжки 
кріплення шпор (7-8), підпружні пряжки (9-11), заклепки вуздечки (12-13), підкови (14-16).
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(кинджалу). До металевих частин піхв холодної зброї належать залізне окуття (рис. 2, 
5) та бронзовий і залізний наконечники (рис.4,4,6).

Предмети інших типів озброєння з городища представлені досить фрагментарно. 
Це фрагменти бойового ціпа (рис. 2,6) і пращі (рис.2,7). їх фрагментарність не дозволяє 
поки що віднайти більш точні аналогії виявленим предметам.

На городищі трапилося також багато предметів, які відносяться до спорядження 
вершника та бойового коня. Серед них шпори, вудила, підкови, підпружні пряжки, 
елементи кінського начілля, оздоблення вуздечки.

Шпори представлені 8 знахідками. Вони мають характерний вигин основи, 
шилоподібний відросток в нижній частині, довгий роздвоєний на кінцівці держак (шип) 
для коліщатка чи зірочки та вигнуті дуги з прямокутним чи вісімкоподібними 
закінченнями (петлями) та двома розташованими поряд отворами для кріплення (рис. 
5, 1-6). Загальна довжина збережених частин шпор становить 15-11 см, найбільша 
віддаль між дугами - 6,5-8 см, розміри петель -1,6-2 см, діаметр отворів -  0,3-0,4 см. 
Елементами кріплення шпор до взуття, можливо, були невеликі залізні та бронзові 
пряжки з трапецієподібною рамкою (рис. 5,7-8,11) знайдені на території розкопаних 
споруд.

Виявлені шпори належать до типу V, за О. Н. Кірпічніковим, із подвоєними 
круглими петлями та колесом [10, с. 67-68]. Такі шпори почали з’являтися ще в XIII ст., 
а найбільшого поширення набули в XIV ст. Як правило появу такого типу шпор 
пов’язують із західноєвропейськими впливами. Аналогії шпорам із досліджуваного 
городища знаходяться в польських, угорських середньовічних старожитностях. 
Зокрема, ідентичні за формою та способом кріплення шпори були виявлені в похованні 
польського короля Казимира Великого, який помер в 1370 р. [31, рис. 57, ЗО, с. 504, 
рис. 35].

Показово, що всі знайдені шпори в місці кріплення держака зірочки (коліщатка) 
розігнуті, а самі зірочки відсутні. Очевидно, що ці елементи шпор виготовлялися із 
дорогоцінних металів. Єдине знайдене коліщатко не знаходилося в шпорі і було 
виявлено в культурному шарі. Воно досить масивне, зроблене із заліза, має діаметр 
3,8 см та 44 насічки.

До споряд ження верхового коня належать ланки залізних кільчатих вудил довжиною 
10 та 8 см, діаметри кілець відповідно 1-2см та 0,5-0,4 см (рис. 2, 8-9). А також великі 
залізні пряжки підпруг сідла (рис. 5,' 9-10). Останні досить великих розмірів 7x5 см і часто 
мають фігурні виступи. За західноєвропейськими аналогіями вони належать до XIV ст. 
[10, с. 77-78].

На городищі знайдено значну кількість підків та їх фрагментів (рис.5, 14-16). 
Виявлені підкови масивні, розмірами 12x11,5 см, 8x7 см, вони мають в середній частині 
спеціальні канавки та по 3 отвори на кожній дузі. Характерною особливістю знайдених 
підків є наявність порівняно великого гакоподібного виступу висотою до 1 см на кінцях.

Наявність підків такого типу є свідченням присутності на городищі кіннотників, 
як правило, важкоозброєнних. Крім того, підкови в цей період були необхідним 
елементом спорядження коней, які використовувалися для перевезення купецьких возів. 
Аналогії підковам з даного городища знайдено також відшукуються в польських, 
молдавських та угорських матеріалах [25, р. 447; 26, с. 333]. В культурному шарі будинку 
також трапилося 10 цвяхів ухналів для підковування коней довжиною 4-4,6 см.

До елементів кінського спорядження, очевидно, відноситься залізний предмет у 
вигляді трьох з’єднаних напівсфер із кільцями на кінцях (рис. 4,5). Він виготовлений із 
двох накладених одна на одну пластин. Можливо, це начільник коня, до якого кріпилися 
елементи вузди. Для прикрашання сідла та вуздечки, очевидно, використовувалися, брон
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зові та залізні заклепки різних розмірів із широкою зовнішньою голівкою (рис. 5,12-13).
Виявлені археологічними дослідженнями на городищі матеріали дають уявлення 

про озброєння та спорядження гарнізону фортеці, дозволяють отримати важливу 
інформацію з минулого цього регіону і поставити ряд питань, щодо військової справи 
та організації війська на Буковині у другій половині XIV ст. Предмети озброєння 
засвідчують, що гарнізон укріплення, ймовірно, був сформований з вояків різного 
етнічного походження. Так, знахідки арбалетних стріл, деталі арбалету, панцирні 
пластини, фрагменти кольчуги, шпори, деталі спорядження коня говорять про 
перебування на городищі воїнів-професіоналів. Очевидно, що тут перебувала залога 
галицьких дружинників, серед якої могли бути і найманці. Останні, як засвідчують 
археологічні матеріали, могли бути вихідцями із європейських держав та номадами 
(кочівниками). З огляду на складні процеси, які відбувалися на колишніх землях 
Галицької Русі в другій половині XIV ст., часу боротьби за “Галицьку спадщину”, ще 
передчасно говорити про державну приналежність гарнізону фортеці. Разом із тим 
наявні матеріали дають змогу припустити про перебування на городищі угорського 
військового контингенту. Адже саме в цей період, після смерті польського короля 
Казимира III в 1370 р., на трон зійшов угорський король Людовік (Лайош) (1342- 
1382 рр.), який володів двома державами. За домовленістю, що існувала між Польщею 
та Угорщиною в попередні роки, територія Гапицької Русі, до якої входила і Буковина, 
визнавалася угорською землею, а польське володіння нею здійснювалося із застереженням 
угорських прав [6, с. 102]. В 1372 р. Людовік доручив правління Руською землею 
сподвижнику і свояку князю Володиславу Опольському. Проте вже в 1378 рр. угорський 
король, через сепаратизм князя, відібрав назад землі Галицької Русі і перетворив їх в 
угорську провінцію, роздавши під управління своїм старостам [б, с. 110]. В зв’язку з цим 
не виключена можливість, що в Зеленій Липі був один із форпостів королівства на далеких 
східних кордонах, пізніше зруйнований, після смерті короля, і переділу земель Гапицької 
Русі між польськими, литовськими та молдавськими феодалами.

Знайдені на городищі предмети озброєння дозволяють глибше довідатися про рівень 
розвитку тогочасної захисної та наступальної зброї, військовий побут воїнів, які 
охороняли укріплення в другій половині XIV ст. Вони також дають можливість говорити, 
що залога цього городища складалася з воїнів-професіоналів різного походження та 
дозволяють намітити основні шляхи для з’ясування цілого комплексу питань із військово- 
політичної історії Середнього Подністров’я в другій половині XIV ст.
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УДК 903
В. М . Войнаровський

СТАРОДАВНЄ ЧИНБАРСТВО: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ 
ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Під час розробки будь-якої фундаментальної теорії, у т.ч. й археологічної, логічної 
побудови системи археологічного знання, особливе значення надається обґрунтуванню 
понятійного апарату.1 Створюючи ряд археологічних ознак такої важливої і, водночас, 
такої археологічно маловловимої галузі стародавнього виробництва як вичинка шкіри, 
шкалу рівнів її спеціалізації, елементи реконструкції давньої технології шкіробробки, 
ми зіткнулись з проблемою невпорядкованості як термінологічно-ідентифікаційного 
апарату характеристики чинбарства, так і науково-теоретичного (техніко-техно- 
логічного, палеоекономічного) апарату аналізу стародавнього виробництва загалом. 
Це стосується як понять та термінів емпіричного опису джерел, так і понятійного 
апарату в системі теоретичних побудов, особливо при запозиченні і пристосуванні 
понять з інших областей знань, введенні нових вихідних абстракцій.

Насамперед, не диференційовано, а впереміш вживаються означення основного 
матеріалу, з яким працює чинбар -  “шкура’’ та "шкіра". Водночас, уже давньоруські джерела, 
як зазначав Б.О.Рибаков, чітко розрізняли необроблену шкуру (“скора”, “кожа”) і шкіру 
як матеріал, наприклад, для шевства (“усніє”, “уснь”). Відповідно, і різниця в термінах, які 
зустрічаємо в давньоруських літописах чи билинах -  “кожум’яка” та “усмошвець”.2

Не є чітким і сучасне лексичне визначення цих понять: шкірою називається як 
зовнішній покрив тіла тварини чи людини (він же -  і шкура), так і матеріал, вироблений 
із шкури.2

Ми пропонуємо для характеристики стародавньої обробки шкіри термін “шкура” 
вживати лише по відношенню до свіжознятої (парної чи законсервованої) шкури та 
шкури, підданої лише початковим операціям вичинки -  золінню, міздруванню, коли 
біохімічний (гістологічний) склад сирої шкури не змінено чи змінено мінімально. 
Терміном “шкіра” пропонуємо означувати вичинювану шкуру з етапу сиром’ятної 
(“голини”), готової до обмеженого вживання, після штучного перетворення сировини 
(шкури) в новий продукт- матеріал (шкіру). Тобто, шкіра -  це вичинена шкура. Звідси 
логічним буде і використання універсального, прийнятного для будь-якого рівня 
організації цього виробництва терміну “шкіряне виробництво ”, “шкірвиробництво ” (за 
аналогією із скловиробництвом, залізоробною тощо).

До етапу внутрішньої диференціації* шкірвиробництва -  поділу його на чинбарство 
(вичинка шкіри), кушнірство (обробка хутра та хутряне шевство), лимарство 
(виготовлення ременів, упряжі) -  пропонуємо умовно вживати об’єднуючий термін 
“чинбарство" як синонім “шкірвиробництва”.

В історії людства вичинка шкіри (шкіробробка, шкірвиробництво, чинбарство) в 
абсолютній більшості проводилась зусиллями кожної сім’ї, для власних потреб, а не в 
рамках спеціалізованих виробничих комплексів. Ми пропонуємо для визначення цього 
рівня організації шкіробробки зупинитись на терміні “домашнє виробництво”, а не на 
досить поширеному визначенні “промисел”: промисел -  це несільськогосподарське 
добувне заняття,4 його сировина є конечним, готовим до вживання продуктом (сіль, 
мед, віск, риба тощо). Вичинка ж шкіри (без зняття й консервації шкури) -  це, загалом, 
вже оброблювальне виробництво, виробництво нового продукту -  шкіри. Часто 
вживані терміни “заняття”, “промисловість”, “домашнє ремесло”, на наш погляд, ще 
менш адекватні шкіробробці.
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На відміну від простого домашнього шкірвиробництва спеціалізоване товарне 
професійне виробництво шкіри -  це етап уже шкіряного ремесла. Ш кіра масово 
продукується на продаж, поширюється через торгові операції і ринок, служить як для 
забезпечення побутових потреб населення, так і сировиною для інших шкіробробних 
ремесел. Отже, термін “ремесло” пропонуємо пов’язувати лише з категорією уже 
спеціалізованої шкіробробки.

Зазначимо, що поняття щодо ступеню (рівня) спеціалізації стародавніх виробництв 
розроблені недостатньо. В археологічній літературі панує різнобій термінології: 
“широка”, “вузька” та “дуже вузька” спеціалізація,3 “певна” чи “більш стисла 
спеціалізація” ,6 “дробна спеціалізація”,7 “дальша спеціалізація”.8 “Професійна 
спеціалізація” (розділення залізоробки й ковальства) відома для стародавньої 
металургії.9 “Виробнича” та “професійна спеціалізація” вживаються дослідниками 
часто як синоніми чи терміни для означення взаємно підпорядкованих процесів.

Питання про рівень спеціалізації конкретного ремесла є дуже важливим для 
реконструкції господарсько-виробничої діяльності стародавнього населення. Більшість 
галузей ремесла -  виробництво заліза, кружального посуду, скла, ковальство -  є 
високотехнологічними, вимагають великого професіоналізму, значних затрат праці 
та часу на численні основні та допоміжні операції, що заперечує можливість їх 
сумісництва з веденням у значних об’ємах землеробства чи скотарства і тому, на наш 
погляд, є одвічно спеціалізованими.10 Інші ж види виробництв: вичинка шкіри, шевство, 
ткацтво, деревообробка, обробка каменю, костерізка за різних умов можуть бути як 
домашніми видами діяльності, так і спеціалізованими товарними галузями ремесла."

Щодо стародавнього шкірвиробництва, ми виробили три основні рівні його 
спеціалізації (ступені уже ремесла). Рівень, коли вичинка шкіри стає для виробника 
основним і масштабним заняттям, працею цілорічною, а не тимчасовою чи сезонною, 
що несумісне з веденням сільськогосподарських робіт в значних розмірах, коли 
шкірвиробництво виокремлюється від сільського господарства і чинбар є універсаль
ним майстром роботи зі шкірою -  це етап виробничої спеціалізації. Коли від 
шкірвиробництва відділяється шевство (зовнішня форма поділу ремесла) -  це рівень 
більш зайшлого процесу спеціалізації, спеціалізації професійної. Поділ шкірвиробництва 
на чинбарство, кушнірство, лимарство (внутрішній поділ) -  свідчення внутрішньої 
(внутрігалузевої) спеціалізації.

Рівень спеціалізації виробництва, у т.ч. і вичинки шкіри, залежав насамперед від 
історичних умов, економічних потреб та запитів ринку і не був обов’язковим і 
повсюдним.12 Аж до новітнього часу частка чинбарів утримувала земельну ділянку, 
часто -  й гурт худоби для здешевлення сировини (шкіри).13 “Чинбарюючі шевці” (пізнє 
поєднання чинбарства з шевством) характерні в ряді випадків і для кустарного ремесла 
пізнього середньовіччя і навіть нового часу.14 Але це -  форми поза тенденцією.

Як нижчий підрівень виробничої спеціалізації в чинбарстві виділяємо громадський 
етап вичинки шкіри. Продукування шкіри тут хоч і було масовим, навіть -  товарним, 
але відбувалось лише на ремісничих поселеннях (городища VIII-IX ст. Добринівці, 
Новотроїцьке, поселення Ріпнів-І тощо), в рамках громадського ремесла і насамперед 
для потреб громади.15 Продукція цього ремесла, хоч і вироблена в спеціалізованих 
умовах, є власністю громади, а не індивідуального виробника.

Громадське ремесло є, безумовно, товарнім виробництвом. Для товарного 
виробництва характерні наступні умови: виробництво продукту, що переважає 
внутрішній попит на нього, територіальна спеціалізація у виробництві й організація 
значних центрів, відокремлення ремісничого виробництва від інших видів 
господарської діяльності, присутність стійких торгових зв’язків та ринків збуту.16
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Термін “товарне виробництво” часто вживають як синонім спеціалізованого 
ремесла. На наш погляд, це неправильно. Товарність виробництва якогось продукту 
можна досягти й не спеціалізацією цього виробництва, а зусиллями багатьох членів 
громади (й “на замовлення громади”17), в рамках окремих домогосподарств (добування 
й збагачення болотної руди, лісові й лісотехнічні промисли, добування сировини, 
мінералів тощо). Вироблений масовий продукт тут буде теж громадською власністю.

Товарне виробництво -  категорія багаторівнева, на початку воно лише етап до 
спеціалізації виробництва, її умова. Ознаками вже спеціалізованого виробництва є 
умови вищого, ніж за товарності виробництва, порядку: відрив частини членів громади 
(а не окремої особи, яка в силу різних причин могла спеціалізуватись на виробництві, 
наприклад, кремінних виробів для усіх членів громади чи на обмін і що було характерно 
для ранньопервісних суспільств) від інших видів господарської діяльності, 
професіоналізм, сталість у виконанні конкретного виробництва, зміна соціального 
статусу виробника, і все це -  за сприятливих зовнішніх умов (стабільна політична 
ситуація, ринок, попит, грощовий обіг).

Визначаючи ступінь спеціалізації виробництва (звичайно, і окреслюючи його 
відповідним терміном), потрібно пам’ятати, що навіть в умовах одного поселення 
(громади) спеціалізоване виробництво могло співіснувати з домашньою, нетоварною, 
непрофесійною вичинкою шкіри (“одні займались ремеслом професійно, вбачаючи в 
ньому головний труд життя; інші більш-менш рівномірно поєднували його з аграрними 
й/або іншими роботами; треті займались ним побіжно”18): в соціальних організмах 
нерідко існують виробничі відносини не одного, а кількох типів.19 Ремесло як вищий 
тип виробничої діяльності на початку було локальним явищем, його існування ще не 
визначало структуру суспільства, а свідчило лише про розвиток останнього.20 Для 
перетворення цього явища в домінуючий тип виробництва (стереотип) необхідне його 
постійне “підживлення” із сприятливих умов (політичних, економічних, соціальних),21 
при їх відсутності явище спеціалізації швидко затухає, виробник переключається на 
інші види господарської діяльності, торгівля через відсутність ринку й поняття вартості 
(гроші) перетворюється в обмін.22

Напряму пов’язаним із спеціалізованим виробництвом (ремесло, розгалужений 
ринок, грошовий обіг, приватна власність) є й поняття та термін “майстерня ". Це 
споруда чи виробнича площадка відкритого типу, яка характеризується специфічними 
(виробничими) конструктивними особливостями та наповненням, як правило -  
відділена від споруд житлового чи господарського призначення, часто -  і розташована 
за межами поселення. Для більш ранніх епох і домашнього виробництва характерні не 
майстерні, а виробничі місця (стаціонарні, сезонні, тимчасові; виробнича частина 
житлового чи господарського приміщення), де продукування речей відбувалось в 
рамках сім’ї чи громади та для власних потреб або обміну. Тобто, майстерня -  це 
категорія спеціалізованого виробництва, ремесла.

Найбільші розходження в термінах фіксуємо при означенні понять, які 
характеризують функціональне призначення дрібних стаціонарних артефактів 
чинбарства та знарядь вичинки шкіри.

Основним археологічним артефактом мокрого етапу обробки шкіри є ями-чани та 
зруби-чани (термін формуємо в порядку форма-зміст).23 Ями-чани для зоління, 
квашення, дублення шкір викопувались в пластичному чи жорсткому водотривкому 
глинистому чи оглеєному материку. В легших грунтах дно та стінки ям-чанів могли 
вистелятись великими старими видубленими водонепроникними шкурами (площа 
шкури ВРХ -  від 2 до 6 м2 24), обплітатись лозою і обмазуватись глиною (з етнографії 
відомі як “зрізки для квашення хутрових шкур” 25) тощо. Ями-чани -  одинарні, 8-
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подібні, спарені 8-подібні, овальні чи круглі за формою, у профілі -  циліндричні та 
зрізано-конічні, площею від 2 до 14 м2, незначної глибини -  0,4-0,8 м (для зручності 
роботи із зануреною у розчин шкурою); з рівним дном, дно півкругів 8-подібної ями -  
на одному рівні, півкруги з’єднуються по дну невисоким материковим поріжцем; при 
трьох вертикальних стінках ями одна -  похила чи дуже похила (для полегшення 
виймання важких мокрих шкір). Дно і стінки ям-чанів часто вкриті шаром білісого 
(вапно, вапнування шкур), золистого (зоління) чи темно-коричневого (таніди кори 
дерев, дублення) осаду, іноді із залишками осаджених волосу та шерсті. Заповнення 
ям-чанів часто -  однорідне, материкове: в них переміщали глину, вийняту при 
викопуванні нових чанів.

Чинбарські зруби-чани відомі, наприклад, з розкопок багатьох давньоруських 
міст.26 Останнім часом цей список поповнився пізньосередньовічними зрубами-чанами 
з розкопів “Арсенальний”, “Золотий Лев” та “Перун” у Львові.27 Зруби-чани -  це дощаті 
(у 3-4 дошки) зруби прямокутної чи квадратної форми, в середньому 2,2x1,8 м, дошки 
в кутах, як правило, запазовані у вертикальні стовпці. Будь-який проріз типу дверцят
-  відсутній. Дно -  дощате чи, частіше, материкове. В останньому випадку зруб 
перекриває материкову яму, одна чи дві нижні дошки його опущені у верхній 
надматериковий шар, що додає зрубові додаткової стійкості. Заповнення зрубів-чанів
-  аналогічне заповненню материкових ям-чанів.

Конструктивні особливості ям- і зрубів-чанів мають чіткі етнографічні 
відповідники.28

Нижча й полога стінка ями-чану, через яку витягали шкіри, як правило, виходить 
у сторону робочої площадки -  горизонтальної утрамбованої материкової частини 
долівки майстерні-чинбарні чи ділянки поруч споруди, на якій відбувалась механічна 
обробка шкір.29 Така площадка характеризується підвищеним вмістом кісток тварин, 
чинбарського інструментарію чи його уламків, решток волосу та шерсті.30

Ще Б.О.Рибаков відмітив, що з давньоруського часу професія ремісника отримувала 
назву від тих предметів, виготовленням яких він головно займався (сідельник, тульник, 
кожевник, усмошвець).31 Назва ж ремісничих інструментів, зазначимо ми, формувалась 
в основному за трудовими процесами, які ними проводились. Щодо обробки шкіри, ми 
пропонуємо в основу терміну для визначення чинбарського інструментарію поставити 
теж цей принцип: фіксатор шкіри (а не “стержень” чи “кочедик”, які фіксують форму 
предмета, а не його призначення), скребачка (а не “тупик” чи “ніж з ребра”), лощило (а 
не “ковзани” чи “астрагали ”) тощо.

Одне з найбільш поширених знаряць для роботи зі шкірою -  т. зв. проколки (“шила”, 
“стержні”, “кочедики”) кістяні, рогові, кремінні. Як правило, кістяна проколка 
виготовлялась із трубчастих метакарпальних та тибіальних кісток дрібних тварин, має 
довжину 8-15 см, загострений і зашліфований кінець (жало) і широку, в більшості випадків 
еггіфізну верхню частину.32 На наш погляд, значна кількість екземплярів (іноді до 20) 
проколок в окремих спорудах, де є й стаціонарні артефакти виробництва шкіри, повністю 
заперечує використання цих виробів як знарядь для нанесення орнаменту на посуд:33 в 
спор. 12 VIII сг. поселення Чорнівка-І на Буковині ми знайшли 15 кістяних проколок,34 
але в ранніх фазах культури Луки Райковецької орнаментація посуду майже відсутня; 
ще в більшій мірі це стосується празької культури V-VII сг., на поселеннях якої проколки
-  досить звичайна річ,35 і абсолютно -  знахідки багатьох проколок на пам’ятках 
докерамічних культур.36 Той же факт (велика кількість) заперечує і загальне використання 
проколок для нанесення контуру рисунку чи викройки на дерево або шкіру.37 Проти 
масового використання проколок як штирів, що вставлялись у шви стін для розвішування 
на них побутових речей, одягу тощо,38 вказують як непрактичність такого способу, так
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і численні знахідки проколок за межами споруд, на відкритих робочих площадках, в 
ямах, культурному шарі. Не практично використовувати проколки (короткі, з широким 
епіфізом) як кочедики для плетіння39 чи як шила.40

Існування широкої верхньої частини проколки, часто -  із зарізом, що відділяв 
голівку виробу (занадто малу, щоб утримувати у руці чи прив’язувати до рукоятки41) 
та слідами від шнура під епіфізом чи отвором в широкій частині42 (на наш погляд, 
ідеальним для протягування шнура -  розтяжки шкіри), знахідки проколок, вертикально 
забитих у долівку-робочу площадку споруди-чинбарні,43 також -  кореляція їх з іншими 
чинбарськими артефактами беззаперечно вказують на загальне використання кістяних 
проколок як фіксаторів розстеленої на робочій площадці шкіри або, достовірніше, як 
упорів, на які зав’язувались шнури-розтяжки шкіри. Тобто, по краю розстеленої шкіри 
гострим шилом пробивали отвори, в них пропихали і зав’язували один кінець шнура, 
а другий його кінець фіксували на забиті поруч в долівку кістяні фіксатори (упори, 
кілочки). Останніх же потребується з десяток на шкіру, чим і пояснюється їх значна 
кількість в окремих спорудах чи місцях з ознаками шкіробробки. Виграшним у 
порівнянні з деревом чи, навіть, із залізом є матеріал проколки: кістка не 
розмочалюється як дерево в мокрому середовищі, не піддається гниттю чи корозії.44 
Універсальність форми кістяної проколки з пам’яток різних територій та часу (відомі 
численні їх знахідки в об’єктах та шарах XVI-XVII ст.45) вказує на спорідненість їх 
основного (єдиного ?) функціонального призначення -  обробка шкіри. Напряму 
підтверджують саме таке використання кістяних “проколок” трасологічні й 
експериментальні їх дослідження та етнографічні дані.40

Найбільш численний (і за матеріалом, і за формою) тип знарядь обробки шкіри, 
характерний для усіх періодів та регіонів -  скребачки (“шкребки” , “тупики”, 
“міздрувальні ножі”). Це вироби кістяні (ребра, лопатки та щелепи тварин, копитні 
фаланги, “астрагали”), керамічні (зашліфовані від тертя уламки дна, тулуба, вінця 
посудини), кремінні (зубчасті, випуклі й ввігнуті, округлі або дископодібні, кінцеві на 
пластинах і відщепах, бокові тощо). Використання їх саме для очищення шкіри від 
волосу й шерсті, частково -  при остаточному міздруванні підтверджують дані трасології 
й етнографії, факт значної кількості скребачок в окремих спорудах47 (водночас, 
відсутність чи поодинокі їх знахідки в об’єктах гончарного виробництва -  як, на думку 
деяких дослідників, засобів лощіння посуду чи підправки його виступів48), співіснування 
в комплексі з іншими чинбарськими артефактами.

Використання подібних і з аналогічною назвою знарядь в кількох різних галузях 
виробництва та за різним призначенням робить необхідним, на наш погляд, до назви 
інструменту для обробки шкіри долучати означення “чинбарський” -  чинбарська 
скребачка, чинбарське лощило (струг, скобель тощо).

Найбільш асортиментний тип знаряддя для лощіння й вирівняння полотнищ шкіри 
та загладжування швів на шкіряних виробах -  чинбарське лощило (“гладильник”, 
“ковзан”, “праска”). Це вироби кістяні (ребра із зашліфованим кінцем,49 “ковзани”, 
“астрагали”50) чи кам’яні (типу розтирача зернотерки чи гострильного каменя), 
праскоподібні чи у вигляді наждачного круга з отвором по центру,31 керамічні, скляні 
або металеві -  видовжені чи округлі, із затертим від лощіння робочим краєм. Кам’яні 
лощила з річкової гальки (як і вироби з ребра тварини) застосовуються і при лощінні 
посуду.52 Але заполірована їх поверхня має глибокі й безсистемні борозенки від тертя 
об крупні зернини піску чи жорстви, лощила ж для шкіри -  із гладкою лискучою 
поверхнею. Кам’яні лощила для посуду -  менших розмірів, не мають високого упору 
для руки. Гончарні лощила з ребра часто мають посередині робочої частини леза 
зашліфовану виїмку від лощіння вінець та ручок посуду,53 зустрічаються вони в
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основному в місцях виробництва посуду чи в похованнях34 і виключно в одиничних чи 
кількох (до 4 шт.) екземплярах. Лощила ж для шкір -  великого розміру, із значно 
більшими (співрозмірно залощуваних поверхонь) робочими ділянками, знаходять їх 
повсюдно, в окремих об’єктах -  в кількості до двох десятків, часто вони корелюються 
з іншими чинбарськими ознаками. Багато кам’яних і кістяних лощил знаходять на 
пам’ятках культур, наприклад, Луки Райковецької, де лощений посуд відсутній 
абсолютно, а також в докерамічних культурах.53

Чинбарські струги (широкі ножеподібні чи серпоподібн кістяні, крем’яні, металеві 
знаряддя з однією рукояткою)56 та скобелі ( з двома рукоятками, т. зв. “підходка”57) -  
для зняття волосу, шерсті, міздри, потоншення шкіри. Означуючи ці інструменти, 
дослідники часто неправомірно вживають обидві назви, не розрізняючи їх за формою. 
Від бондарських знарядь, до яких їх теж часто помилково відносять, чинбарські струги 
та скобелі відрізняються руків’ям, розміщеним в одній площині з лезом (горизон
тально)38 чи піднятим вгору, що дає можливість працювати на розстеленій чи розіп’ятій 
в рамці шкурі (руків’я бондарського скобеля направлені до середини).

Виробництво шкіри було надзвичайно важливою галуззю стародавньої економіки. 
Від відомого шумерського переліку елементів цивілізації, де шкірвиробництво 
зараховується до п’ятірки найбільш важливих для людини ремісничих занять,39 через 
“Лісову Ассизу” Генріха I (XII ст.), яка фіксувала вже далеко зайшлий процес 
спеціалізації вичинки ш кіри,60 до чіткого, незашореного жодними догмами, 
надзвичайно важливого для господарства стародавнього населення України 
твердження М.Грушевського, що “скора, віск і мед були тими першими продуктами 
східноєвропейського господарства, які знайшли попит на Заході”61, простежується 
безмежний попит на шкіру як у всіх шарах стародавнього суспільства, так і в 
представників десятків виробництв та ремесел. Справжній рівень та значення в поступі 
первісних та середньовічних суспільств можна визначити лише спільними зусиллями 
багатьох гуманітарних та природничих дисциплін.
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УДК 902.3(477.85)
С. М уст яцэ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
РАСКОПОК В ГОРОДИЩЕ МАШКАУЦЫI

1. Общие сведения
Культурно-исторический памятник, находящийся на мысу Машкауцы, является 

составляющей частью археологического поселения в бассейне реки Рэут. Городище 
Машкауцы было открыто в 1949 археологом Г. Д. Смирновым. В 50-х годах прошлого 
века были произведены археологические исследования Г.Б. Федоровым1, 1961 
А.И. Милюковым2, 1985 Георгием Постикэ3, 1990 Ионом Хынку и в 1995 Тудором 
Арнэутом4. В 2001 году археологические раскопки в городище Машкауцы перешли 
новому составу под эгидой Центра Археологических Исследований Республики 
Молдова - ЦАИРМ и Государственного Педагогического Университета „Ион Крянгэ”, 
ответственным являясь др. Сержиу Мустяцэ -  доцент кафедры История Румын, 
Государственного Педагогического Университета „Ион Крянгэ”, а руководителем 
доцент др. Георгий Постикэ -  директор ЦАИРМ , вице-ректор Свободного 
Международного Университета Молдовы.

Результаты исследований 2001-2002 гг. Подтвердили существование много
слойного памятника, состоящего из культурных слоев античного, раннесредневекового 
и позднесредневекового периодов. Новшество исследований 2001-2002 гг. состояло в 
открытии элементов оборонительных систем античной и раннесредневековой 
крепостей, которые полностью отличаются от предыдущих мнений.

Во время раскопок 2001 и 2002 гг. была исследована поверхность площадью 904 м2, 
и были открыты следы жилых, продовольственных, хозяйственных и обогревательных 
комплексов, а также следы оборонительных систем -  рвы и палисады. Далее представим 
результаты исследований 2001 г.

2. Общие сведения о памятнике
Археологический памятник Машкауцы-Городище находится на владениях села 

Машкауцы, в настоящем Кишиневский уезд (раньше -  Криуленский р-н) вблизи места, 
называемого местными жителями Роіапа СіисиШ. Городище располагается напротив 
села (мыс) Бутучены и на расстоянии около 3 км к северо-западу от села Машкауцы на 
поверхности мыса, соединяющего глубокий овраг с долиной реки Рэут и имеющего 
100-120 м высоты, расположен по линии северо-запад -  юго-восток5. Таким образом, 
треугольный мыс представляет собой, в первую очередь, естественную крепость, 
защищенную с двух сторон возвышенностями, а со стороны доступа были воздвигнуты 
в античном и раннесредневековом периоде оборонительные рвы и валы6.

Современная поверхность памятника (примерно 3 га) покрыта частично виноград
никами, фруктовыми деревьями и сельскохозяйственными растениями, а на северо- 
западной окраине проходит сельская дорога, связывающая сельскохозяйственные 
сектора западной части села Бутучены и северо-западные сектора села Машкауцы.

Раскопки 2001-2002 гг. Подтвердили результаты исследований 1985 и 1995 гг., 
касающиеся многослойного характера памятника Машкауцы-Городище. Таким 
образом, были обнаружены следы проживания в следующих культурно-хроноло
гических горизонтах:

-  Гето-дакийская культура, IV-III вв. до н.э.
-  Культура Поянешть-Лукашевка, ІІ-І вв. до н.э.
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-  Древняя Румынская Цивилизация, VIII-IX и Х-ХІ вв.
-  Молдавская культура, XVII-XVIII вв.

3. Общее описание исследований 2001 года
В 2001 году были проведены археологические исследования на участке № 3; общая 

площадь исследования составила 224 м2. Таким образом, в результате археологических 
исследований 2001 года были открыты 9 археологических комплекса (жилые постройки, 
ямы, печь), следы 4 оборонительных рвов и 3 пристроенных палисадов.

4. Участок № 3
4.1 Расположение
Участок № 3 был проложен в 2001 по северо-восточной окраине мыса Машкауцы- 

Городище, вдоль дороги, проходящей по окраине этого мыса. С северо-западного угла 
квадрата G1 азимут по отношению к колокольне монастыря /и Рекете (В Пещере) 
составляет 68°, а по отношению к церкви Святая Мария 34°, находящихся в северо- 
восточной части. По отношению к ореховому дереву, находящемуся на территории 
засаженной виноградом, в южной части сектора, азимут -  286° от юго-западного угла 
квадрата G1. Южный край сектора № 3 был проложен параллельно сельской дороге, 
которая пересекает мыс со стороны села Брэнешть к Машкауцам и параллельно 
винограднику.

В 2001 году, первоначально был проложен сектор, по оси запад-восток, с откло
нением в 30°. Площадь исследования состояла из 34 квадратов размером 2x2м, 
отмеченная буквой G (принимая во внимание возможность расширения сектора как к 
югу, так и к северной окраине мыса) и арабскими цифрами от 1 до 34, которая в 
последствии была расширена до 50 квадратов. Участок был расширен и по оси север- 
юг квадратами F19 -  F23 и Н24 - Н 27.

Участок №3 представляет собой секцию длиной в 100 м, направлением с запада на 
восток (квадраты G1-G49), к которой в последствии были присоединены к северу 
квадраты F19-F23, имеющие традиционные размеры - 2x2 м, и к югу квадратами Н24- 
Н27, с размерами в 2x1 м. Общая исследуемая в 2001 году площадь составила 224 м2.

4.2 Микростратиграфия
Стратиграфия сектора № 3, была исследована, нанесена на план и в результате 

полного анализа от уровня глины по вертикали представляется следующим образом:
1. Нижний слой (Глина) отмечен на разной глубине из-за рельефа и следов рвов. 

Таким образом, в квадратах G3,26,27 этот слой появляется на глубине 0,3 м, в квадратах 
Gl,2,4,5 на 0,5 м, в квадратах G10-18 на 0,8-0,9 м, а в квадратах G9-15 на 1,5 м, от 
современного уровня известняка. В большинстве случаев, этот слой представляет 
глинистую почву коричневого цвета, реже -  песок желтого цвета (квадраты G 31 -34), а в 
некоторых местах выделилась скала (квадраты G5-8, G28-31, G32-33, G42-50). Скала 
была открыта на глубине 0,3 м в квадратах G28,30,45 и 1,2 м в квадрате G6.

2. Культурный слой. В большинстве квадратов составляет единый культурный слой, 
так как почва была перемешана из-за глубокой вспашки и стоками. Почва имеет черно
серый цвет, местами коричневый имея в своем составе многочисленные фрагменты 
жженной глины, камни, керамику, известняк, золу и древесный уголь. Толщина слоя 
варьирует в зависимости от конфигурации рельефа, от 0,2 м в квадратах G3, G26, G27, 
до 1,2 м в квадратах G10. Средняя толщина, исключая сектора, в которых были 
открыты комплексы, составляют 0,64 м (Квадраты G11-G21).

В квадратах G21 и F21 была отмечена концентрация фрагментов керамики, а в 
G29, на глубине 0,70 м и соответственно 0,83 м от современного уровня известняка, 
нагромождение камней известняка.
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Из-за перемещения почвы, считаем, что. два культурных слоя перемешались: 
античный слой с культурными остатками относящимися к гетской культуре IV-III вв. 
до н. э. и к раннесредневековой культуре VIII-XI вв.

3. Растительный слой. Этот слой был раскопан первым, имея черно-серый цвет, 
который содержал множество фрагментов растительности, а также фрагментов 
керамики, кости, жженную глину (особенно в квадратах G25 и G26), камни, 
принесенные водой с обрабатываемых земель к северному пологому краю мыса и, 
скорее всего, как результат и перемещения почвы во время прежних сельскохозяй
ственных работ. Толщина этого слоя варьирует из-за конфигурации рельефа между 
0,10 м и 0,20 м.

4.3 Археологические комплексы
На участке № 3, исследуемого в 2001 году, были открыты 9 археологических 

комплекса, 4 следы рвов и 3 палисада, счет которых начинается с № 1.
А. Жилые комплексы и хозяйственные пристройки
А1. Комплекс №  1 (яма)
Этот комплекс был открыт в западной части участка № 3, по северной стороне 

квадрата G1 на глубине 0,60м от современного уровня известняка. Участок № 1 
представляет собой яму овальной формы, с примерным диаметром в 0,90м, изученная 
частично (южная часть), северная часть которой продолжается в северном профиле 
участка. Максимальная глубина ямы -1,03 м на современном уровне известняка, таким 
образом, реальная глубина ямы равна 0,43 м. В подошве ямы открыт слой красноватого 
песка который четко отделяет внешнюю окраину комплекса. По форме и методу строения 
комплекс представляет хозяйственную яму, но возможно она не была закончена или 
была выкопана только для того, чтобы поднять цветной песок для хозяйственных нужд. 
Тем более, что не было найдено ничего в качестве наполнения ямы, состав которой 
оказался однообразным, состоящим из вспаханной почвы бурого цвета.

На поверхности квадрата G1 были открыты в слоях 1-8 фрагменты керамики, и 
на глубине 0,46 м -1 фрагмент керамики, все имели гетскую фактуру IV-III вв. до н. э., 
что и дает основания для хронологического определения данного комплекса.

А2. Комплекс №  2
Этот комплекс был открыт в квадрате G41 на глубине 0,53-0,55 м от современного 

уровня известняка, имея на своей поверхности золу и каменный уголь. Таким образом, 
комплекс № 2 представляет собой очаг круглой формы, с примерным диаметром в 
0,7 м. Постройка для огня была сделана из камней различных размеров: 20x15x7 м, 
10х8х 5 см и 8x5x3 см.

На поверхности, как и на северо-восточном краю очага были открыты 
многочисленные фрагменты керамики местного ручного производства (всего 31 
фрагментов), которые принадлежат гетской культуре IV-III вв. до н. э., что и дает 
основания для хронологического определения комплекса № 2.

АЗ. Комплекс № 3 (жилище)
Этот комплекс был открыт, частично, на глубине 0,80-0,90 м от современного уровня 

известняка, в квадратах G37, G38 и G39, в северной стене комплекса. По своей форме, 
постройка представляет следы жилища углубленного типа, имея прямоугольную форму с 
округленными углами. Жилище имеет размеры - 2,2x3,3м, а его пол углублен до 1,14 м от 
современного уровня известняка и обустроен глиной. Постройка наклонена с запада на 
восток. В восточном углу постройки, непосредственно на полу постройки была найдена 
каменная плита 0,46x0,58 м. С точки зрения стратиграфии, комплекс был выкопан в 
культурном слое, что предполагает построение жилища в более позднюю фазу.
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Наполнение жилища состоит из однородной почвы, серой, а в западном и 
восточном углах имеются фрагменты песочной глины и соответственно цвет меняется 
от коричневого до желтого. В жилище были найдены 76 фрагменты керамики местного 
ручного производства), которые принадлежат гетской культуре IV-III вв. до н. э., что 
и дает основания для хронологического определения комплекса № 3.

В заполнении комплекса были найдены 4 предмета:
1. Нож  (фрагментирован). Предмет был произведен из железной пластины путем 

ковки, в настоящее время, являясь сильно заржавевшим и обломанной по обоим краям. 
Фрагмент составляет часть ножа, выделяясь лезвие и спинку, длиной 5,0 см, шириной 
от 1,4 до 1,9 см и толщиной от 2 до 5 мм.

2. Серп (фрагментирован). Предмет изготовлен из железной пластины, в настоящее 
время являясь сильно заржавевшим. Предмет имеет форму полукруга длиной 14,4 см, 
шириной середины в 2,3 см, толщина спинки 3,0 мм и лезвия 2,0 мм. На одном краю 
выделяются два отверстия для заклепки ручки.

3. Гвоздь для подковы. Предмет изготовлен из железного бруска в настоящем сильно 
заржавевшем, прямоугольный в разрез, заостренный на одном конце, тогда как другой 
согнут и расширен при ковке. По форме и величине, предмет составляет гвоздь для 
подковы для прикрепления подков. Таким образом, гвоздь для подковы имеет длину в 
2,2 см, ширину -  0,5 см и толщину в 0,4 см.

4. Скоба. Предмет изготовлен из железной пластины, в настоящем сильно 
заржавевший, заостренный и согнутый на одном конце, тогда как другой был 
фрагментирован. Предмет имеет длину в 5,1 см, ширину -  1,1 см и толщину в 4 мм. 
Скорее всего, предмет представляет скобу для закрепления деревянных бревен или 
других деревянных предметов.

А4. Комплекс №  4 (жилище)
Этот комплекс был открыт на глубине 0,76-0,84 м, на расстоянии 0,3 м от западной 

окраины квадрата G19 и на 1,1 м от восточной окраины квадрата G20. Постройка 
углублена в почву до 1,14 м от современного уровня известняка где, в квадрате F19 и 
F20, выделяются следы двух комплексов, которые накладываются на исследуемый. 
Постройка углублена в глину, практически до уровня скалы на 0,9 м.

Комплекс № 4 представляет собой жилую постройку овальной формы с примерным 
диаметром в 2,60 м. В юго-западной части комплекса, на глубине 0,52 м, было найдено 
скопление керамики. Наполнение постройки представляет серую почву, смешанную с 
фрагментами желтой глины и многочисленными фрагментами керамики - 156 
фрагментов, жженой глиной- 6  фрагментов, золой, костями-12 и камнями-30. Керамика 
местного ручного производства, которая принадлежит гетской культуры IV-III вв. до 
н. э., что и дает основания для хронологического определения комплекса № 4.

А5. Комплекс №  5 (жилище)
Постройка была открыта на глубине 0,74-0,88 м, на расстоянии 1,9 м от западной 

окраины квадрата G20 и на 1,4 м от восточной окраины квадрата G23, продолжаю
щийся в квадратах F20-F23. Комплекс № 5 представляет собой жилую постройку 
четырехугольной формы с округленными углами и входом с южной стороны, который 
выделяется очень четко рвом примерной ширины в 1,4 м. Стены жилища имеет длину, 
которая варьирует между 2,40 м и 2,60 м, исключая северную стену, которая растягивается 
с запада на восток по длине в 4,38 м. Постройка углублена в почву до 1,15 м от 
современного уровня известняка, из которых только 0,3-0,5 м в глине. В юго-восточном 
углу, на глубине 0,63 м, и в северно-западном, на глубине 0,94-0,96 м были найдены 
скопления фрагментов керамики. Наполнение постройки представляет серую почву, 
смешанную с многочисленными фрагментами керамики (большинство было найдено в



228

данном комплексе), жженой глиной -  6 фрагментов, камнями - 83 и фрагментированными 
костями -  42. В целом в этом комплексе было найдено 589 фрагментов керамики гетского 
производства хронологического относясь к IV-ІП вв. до н.э.

В заполнении комплекса был найден еще один предмет:
Нож. Предмет представляет фрагмент ножа со следами ручки. Нож был изготовлен 

из железной пластины, в настоящем сильно заржавевший, имеется в части ручки 
отверстие диаметром 1,0 мм, предназначенный для закрепления ручек. Фрагмент имеет 
длину в 5,0 см, ширину в 1,9 см и толщиной в 2,0 мм.

Аб. Комплекс № б (яма)
Постройка была открыта на глубине 0,82 м, на расстоянии 1,5 м от западной окраины 

квадрата G17 и 1,24 м от восточной окраины квадрата G18, представляя собой яму, 
овальную в плане с размерами 1,26x0,7 м. Яма углублена на 0,94 м от современного уровня 
известняка, имея плоское дно шириной от 1,1 м. Наполнение ямы представляет серую 
почву, смешанную с известняком, древесным углем, фрагментами жженой глины -  30 
фрагментов, керамикой и камнями малых размеров -  22. Керамика -  местного ручного 
производства (всего 33 фрагментов), которая принадлежит гетской культуре IV-III вв. 
до н.э., что и дает основания для хронологического определения комплекса № 6.

А7. Комплекс № 7 (жилище)
Постройка была открыта на глубине 1,14 м, на расстоянии 1,2 м от южной окраины 

квадрата F19 и на 1,34м от восточной окраины квадрата F20, на которую 
накладывается другой комплекс. Этот комплекс представляет следы жилища круглой 
формы в плане, но размеры которого еще не определены, так как изучен только 
частично. Примерный диаметр комплекса по оси запад-восток равен 2,8 м. В юго- 
восточной части жилища, на глубине 1,26-1,32 м, выделяются следы обогревательного 
сооружения -  печь с очагом.

Внутри комплекса были открыты фрагменты керамики, которые принадлежат 
гетской культуре IV-III вв. до н.э.

А8. Комплекс № 8 (печь)
Постройка была открыта на глубине 1,26-1,32 м, на расстоянии 1,92 м от западной 

окраины квадрата F19 и на 1,22 м от восточной окраины квадрата F20. Комплекс № 8 
представляет собой следы печи диаметром в 0,9 м. На очаге печи, на глубине 1,42 м, 
были найдены фрагменты жженой глины и слой обожженный глины до коричнево
рыжего цвета. В южном профиле квадрата F19 четко выделяются следы купола и пода 
данной печи.

Печь является составной частью жилища № 4.
А9. Комплекс № 9 (яма)
Постройка была открыта на глубине 0,64 м, на расстоянии 0,6 м от северной 

окраины и 1,1 м квадрата G39, представляя собой яму, круглой формы с диаметром в 
0,38 м. Скорее всего это яма от деревянного столба. Непосредственно вблизи были 
найдены многочисленные фрагменты керамики и цельный сосуд 1Х-Х вв.

В. Открытие рвов и следов палисада
Археологические исследования 2001 года в секторе 3 подтвердили мнение о 

существовании оборонительных линий античного периода, но наши результаты 
отличаются от прежних предположений тем, что были открыты не только 
оборонительные ров и вал, но целую оборонительную комплексную систему, 
состоящую из четырех оборонительных рвов, следов двух античных палисадов и одного 
рва с палисадом из раннего средневековья7.

Во всех случаях части рвов представляют северо-восточную окрайность крепости 
и были исследованы полностью, до подножия.
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В1. Ров I
Ров № 1 был открыт в квадрате G6-G8, имея направление по линии юго-запад -  

северо-восток. Следы рва, из-за наклоненной площадки, были отмечены в западной 
части квадрата G6 на глубине 0,66 м, а в восточной части квадрата G8 на 0,82 м от 
современного уровня известняка. Ширина в верхней части рва равна 4,8 м.

Ров был вырыт в глине и камне скалы, достигнув глубины в 1,9 м от современного 
уровня известняка. Верхняя часть рва была вырыта под углом 45°, шириной примерно 
в 4,8 м, а нижняя вертикальна по отношению ко дну рва. Дно рва плоское, в центральной 
части наблюдается углубление, шириной в 0,8 м, а полная ширина дна равна 3,2 м.

Таким образом, по своей форме в секции, ров № 1 вписывается в типы рвов 
трапециедальной формы со стенами наискось, которые ко дну становясь вертикальными.

Наполнение рва состояло из нескольких последовательных слоев, разного цвета и 
состава (смотри южный профиль квадрата G6-G8). Таким образом, слой из нижней 
части рва состоит из почвы коричнево-серого цвета, смешанной с фрагментами 
известняка, жженой глины и золы, после чего следует, в квадрате G7, лента желтого 
песка длиной 1,0 м толщиной 0,1 м. Затем следует слой серой почвы, которая в 
восточной части перемешана с глиной серого цвета и на которую накладывается слой 
песочных камней маленьких размеров.

Скорее всего, слои, открытые в восточной части рва могут быть следами почвы, 
которая поддерживала камни палисада, так как во внутреннем углу, от восточной 
окраины рва, почва по составу и цвету отличается по длине в 0,7 м, а край рва выкопан 
вертикально, то, что может говорить о следах палисада в рамках этого оборонительного 
рва.

Всего в исследованной части (и наполнении) рва № 1 было найдено 79 фрагментов 
керамики местного ручного производства, которая принадлежит гетской культуре IV- 
III вв. до н.э., что дает основания для хронологического определения рва № 1.

В2. Ров № II
Ров № 2 был открыт на глубине 0,26 м в западной части и на 0,38 м в восточной 

части, на расстоянии 1,9 м от западной окраины квадрата G27, в южной части, и на 
1,0 м от восточной окраины квадрата G30, в южной части. Ров имеет направление по 
линии юго-запад -  северо-восток. Ширина в верхней части рва равна 5,1 м, в южной 
части секции, и 5,04 м в северной части. Ров был вырыт в скале, состоящий из 
известняка, песка и камня, сужаясь ко дну до 0,6 м. Полная глубина рва равна 1,7 м от 
современного уровня известняка.

По своей форме в секции, ров № 2 вписывается в типы рвов треугольной формы 
(лейка), имея стены наискось, сужающиеся ко дну (ширина, в южной части квадрата 
G29, равна 0,1 м). Угол наклона стен равен 30°, в западной части и 40°, в восточной 
части.

Наполнение рва состояло из почвы серого цвета смешанной с многочисленными 
камнями известняка разной величины. В центральной и восточной части рва, на глубине 
0,5 м и 0,66 м, были найдены скопления известняковых камней.

Перед рвом (в западной части) № 2, на расстоянии 2,0м были найдены следы 
палисада состоящего из двух рядов бревен, расположенных параллельно.

Всего в исследованной части (и наполнении) рва № 2 было найдено 44 фрагмента 
de керамики местного ручного производства, которая принадлежит гетской культуре 
IV-III вв. до н.э., что и дает основания для хронологического определения рва № 2.

ВЗ. Палисад (№ 2)
Перед рвом № 2 на расстоянии 2 ,0т к западу, в квадратах G  25-27, F25-F27, на 

глубине 0,46-0,52 м, выделились следы двойного палисада. Расстояние между
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открытыми рвами равна 2,12 м, а ширина во внешней части - 3,14 м. В квадратах F25- 
F27 выделился ров (следы бревен палисада), длиной 4,4-5,0 м и диаметром 0,40 м. Ямы 
для деревянных бревен были вырыты в глине, имея в диаметре 0,44 м и 0,58 м и глубину 
в 0,3-0,4 м.

В4. Ров №  III
Ров № 3 был открыт, в западной части, на расстоянии 2,0 м, рва № 2, в квадратах 

G31 -  G34, на глубине 0,7 м от юго-западной окраины и 0,22 м от северо-восточной 
окраины. Ров имеет направление по линии юго-запад -  северо-восток. В южной части 
ширина рва равна 6,1 м, а в северной 4,9 м. Ров был вырыт в скале состоящий из 
известняка, песка и камня, сужаясь ко1 дну. Восточная часть вырыта под углом в 45°, а 
западная - ступенчато. Дно рва плоское шириной в 2,2 м.

В восточной части рва, на глубине 1,2-1,35 м, были найдены многочисленные 
фрагменты керамики и известняковых камней. В западной части рва, в северном 
профиле, выделились следы бревна диаметром в 0,3 м.

Таким образом, по своей форме в секции, ров № 3 вписывается в типы рвов 
смешанной формы (трапециодальной и со ступенчатыми стенами с плоским дном в 
обоих случаях): восточная сторона вырыта наискось, а западная -  в ступенях, что может 
являться следами ограждение из заостренных бревен и было бы связано со следами 
бревна открытые в непосредственной близости.

Заполнение рва состояло из почвы серого цвета смешанной с многочисленными 
фрагментами известняка, камней и керамики. Всего в исследованной части (и 
наполнении) рва № 3 было найдено 25 фрагмента керамики местного ручного 
производства, которая принадлежит гетской культуре IV-III вв. до н. э., что и дает 
основания для хронологического определения'рва № 3.

В 5. Р ов IV
Ров № 4 был открыт на глубине 0,20 м в южной части квадрата G49 и 0,4 м в 

северной части квадрата G48. Ров был вырыт полностью по вертикальной линии в 
скале (камень и песок), имея направление по линии юго-запад -  северо-восток. Ширина 
рва в верхней части равна 3,08 м, а ширина дна -1,3 м. Полная глубина рва равна (от 
современного уровня известняка) равна 2,42 м.

Таким образом, по своей форме в секции, ров № 4 вписывается в типы рвов формы 
„U”. Стены рва вырыты наискось под углом в 80°. Дно рва плоское с округлыми углами.

Наполнение рва однородное как во внутренней, так и во внешней части, состоит из 
рыхлой почвы серого цвета смешанной с многочисленными фрагментами камней и золы.

В центральной части квадрата G50, были найдены следы круглых в плане ям, 
имеющей диаметр 0,5 м, вогнут в секции и вырыта в камне скалы на 0,16 м.

На глубине 2,02 м и 2,15 м были найдены фрагменты орнаментированной 
керамики, имеющей углубленный орнамент в в виде параллельных линий, которая 
имеет аналогии с керамикой VIII-XI вв. Всего в исследованной части (и наполнении) 
рва № 3 были найдены 145 фрагмента керамики местного гончарного и ручного 
производства, которая принадлежит древней румынской цивилизации VIII—XI вв., что 
и дает основания для хронологического определения рва № 4.

Предметы найденные во рву № 4
1. Железное кольцо. Предмет произведен из железной пластины, позже расширен и 

заострен на обоих концах. Предмет представляет собой кольцо, состоящее из 
закрепляющей части в виде двух крючков и кольца для прикрепления.

2. Фрагмент ножниц. Предмет произведен из железной пластины, общей длиной в 
16,0 см, и длиной лезвия в 6,8 см. Ширина лезвия варьирует от 0,3 до 1,4с м, а толщина 
острия равна 1 мм, а толщина спинки равна 2,5 мм.
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3. Фрагмент ножниц. Предмет произведен из железной пластины общей длиной в 
7,7 см, шириной 0,8см и толщиной 0,3 см.

4. Наконечник стрелы. Предмет произведен из железной пластины, треугольный 
на конце с расширенными сторонами, представляя следы стрелы. В плане стрела имеет 
форму треугольника, со сторонами длиной в 5,0 см, шириной от 2,0 мм и 8,0 мм и 
толщиной в 2,0 мм.

5. Нож. Предмет произведен из железной пластины, четко выделяясь лезвие и ручки 
ножа. Общая длина предмета равна 10,6 см, а длина лезвия-7,5 и ручки-3,1 см,ширина 
лезвия варьирует от 0,1 до 1,3 см, толщина спинки - 0,4 см а острия - 0,1 см. В 
современном состоянии предмет находится в заржавевшем состоянии.

6. Фрагмент ножниц. Предмет произведен из железной пластины, составляя элемент 
ножниц, имеющих длину в 15,5 см, шириной между 0,3 см и 1,3 см и толщиной в 0,3 см.

7. Лезвие кремневое. Предмет произведен из фрагмента кремня с заостренными краями. 
Лезвие имеет длину в 2,9 см, ширину 0,8 см, толщину спинки 3,0 мм а острия - 0,5 мм.

Вб. Палисад (№  3)
Перед рвом № 4 на расстоянии 3,2 м в южной части, 2,8 м в северной, в квадратах 

G45, G46, на глубине 0,38,0,44,0,56 и 0,58 м были найдены следы четырех ям вырытых 
в скале (две в северной части квадрата G45, одна в юго-западном углу квадрата G46 и 
одна в юго-западном углу квадрата G45). Ямы неправильной формы, с исключением 
ямы из квадрата G46 которая имеет в плане круглую форму диаметром 0,32 м. Ямы 
вырыты в скале мыса на глубине от 0,09 м до 0,22 м, и расположены в плане, в два 
примерно параллельных ряда. Расстояние между этими двумя рядами ям примерно 
равно 1,0 м в северной части и 1,5 м в южной. Ширина во внешней части равна 2,0 м.

Скорее всего, можно предварительно предположить, что существуют следы 
палисада дополняющего ров № 4, имеющий аналогичное со рвом направление, по 
линии юго-запад -  северо-восток.

В культурных слоях, вне комплексов, были открыты 6 предметов, из них, 
металлический предмет, лезвие ножа (скальпель), две глиняное пряслице, ручка ножа 
и железная подкова.

5. КЕРАМИКА
В результате археологических исследований 2001 года были найдены 2119 

фрагментов керамики (таблица 1). Из общего числа фрагментов керамики зарегистри
рованных в 2001 году, 1183 фрагментов были найдены в рамках комплекса (таблица 2), 
что составило 55,83% и соответственно 936 фрагментов (44,17%) в культурных слоях. Из 
них один фрагмент происходит из комплекса № 1,31 фрагментов из комплекса № 2,76 
фрагментов из комплекса № 3,156 фрагментов из комплекса № 4, 589 фрагментов из 
комплекса № 5,33 фрагментов из комплекса № 6,79 фрагментов из рва №1,44 фрагментов 
из рва № 2,25 фрагментов из рва № 3 и 145 фрагментов из рва № 4.

Керамика найденная в рамках участка №3 крепости Машкауцы в 2001 году 
разделяются на следующие культурно-хронологические группы (таблица 1):

№ Культурный горизонт Количество фрагментов Распределение %
Автохтонная» V1II-IX вв. 183 8,6%
Автохтонная, X-XI вв. 26 1.2%
Византийская VIII-XI вв. 5 0,2%
Гето-Дакийской IV-III вв. до н.э. 1823 86,0%
Греческая IV-III вв. до н.э. 60 2,8%
Молдавская XVII-XVIII вв. 21 1,0%
Поянешть-Лукашевка IM  вв. до н.э. 1 0,0%

Всего 2119 100%
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Тот факт, что культурные слои перемешались, не позволяет четко определить 
распределение керамики в этом порядке. В некоторых квадратах все же выделяется 
скопление керамики, во многих случаях являясь местного гето-дакийского 
производства IV-III вв. до н.э., с исключением квадратов G35-G49 где керамика 
преимущественно раннесредневекового производства VIII-XI вв. В квадрате G40, на 
глубине 0,37 м, на расстоянии 0,60 м от южной окраины и на 0,44 м от западной окраины 
был найден цельный сосуд, местного гончарного производства (изготовленный на 
медленном круге), IX-X вв.

/. Гетская керамика IV -III вв. до н.э.
На площади исследованной в 2001 году были найдены 1823 фрагментов гетского 

производства, что составило 86,0% из общего числа. Таким образом, гетская керамика 
численно предоминирует в культурных слоях и в большинстве исследованных 
комплексов. Гето-дакийская керамика разделяется на две категории: ручного и 
гончарного производства Керамика ручного изготовления произведена из пасты 
песочной глины смешанной с шамотом, а гончарная керамика из более качественной 
глиняной пасты смешанной с мелким песком. Для керамики ручного изготовления, 
обжиг неоднороден, коричнево-рыжего цвета. Гончарная керамика обожжена 
пропорционально до серого цвета, что четко отличает ее от другой категории. На 
поверхности некоторых фрагментов стенок заметен орнамент трех типов: в форме 
простого пояса и с выдавлениями и характерный для гончарной керамики, 
параллельные линии.

П. Греческая керамика IV -III вв. до н.э.
В 2001 году были найдены 60 фрагментов керамики греческого производства, что 

составило 2,8% из общего числа, представляя фрагмент амфоры красноватого цвета, 
произведенной качественной глиняной пасты смешанной с мелким песком.

Ш. Ранне-средневековая керамика VI1I-IX вв.
На площади исследованной в 2001 были найдены 183 фрагментов, что составило 

8,6% из общего числа. Керамика VIII-IX вв. Представлена в большинстве случаев 
горшками-банками, ручного изготовления из глиняной пасты смешанной с шамотом. 
Техника обработки и обжига еще низкого уровня, поэтому после обжига она становится 
хрупкой. Сосудов представляют толстые и неординарные стенки. Сосуды имеют 
неровную поверхность. Некоторые фрагменты орнаментированы в верхней части 
венчика с пальцевыми вдавленнями, а по тулову с углубленными линиями и точками. 
Обжиг неоднороден и незаконченный, цвет варьирует от коричнево-рыжего, до черно
серого, орнаментирован до обжига. Из-за их фрагментации не было возможно 
соединить ни один сосуд, но найденные фрагменты горшков-банок представляют 
категорию сосудов средних размеров с отогнутыми венчиками и с орнаментом в виде 
углубленных горизонтальных и волнистых линий, а также с пальцевыми вдавленнями 
по венчику.

IV. Византийская керамика VIII-XI вв.
На площади исследованной в 2001 были найдены 5 фрагментов, что составило 

0,2% из общего числа, представляя фрагмент амфоры красноватого цвета, 
произведенной качественной глиняной пасты смешанной с мелким песком.

V. Средневековая керамика Х-ХІ вв.
На площади исследованной в 2001 были найдены 26 фрагментов, что составило 

1,2% из общего числа. Керамика данного периода изготовлена на медленном гончарном
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круге, из хорошо обработанной глиняной пасты смешанной с мелким песком и 
шамотом. Обжиг сосуда произведен до красно-рыжего цвета, поверхность имеет иногда 
серые пятна из-за того, что обжиг произведен не полностью. Фрагменты керамики 
представляют категорию сосудов горшки-банки средней величины с широким горлом.

VI. Молдавская керамика X VJI-XVIII вв.
На площади исследованной в 2001 были найдены 21 фрагментов, что составило 

1,0% из общего числа. Керамика данного периода изготовлена из хорошо обработанной 
глиняной пасты смешанной с песком, полностью и равномерно обожжена, красноватого 
цвета и орнаментирована параллельными углубленными линиями или'"разрисова
нными.

VII. Керамика характерная культуре Поянешть-Лукашевка 11-1 вв. до н.э.
На площади исследованной в 2001 был найден только один фрагмент, 

изготовленный из глиняной пасты смешанной с шамотом и обожженный до серого 
цвета, и с лощенной поверхностью, что характерно для данной культуры.

б. Предварительные выводы
На основе материалов полученных в результате археологических исследований 

2001 года в секторе № 3 городища Машкауцы можем констатировать следующее:
-  Существование многослойного поселения, расположенного на естественно 

укрепленном месте;
-  Археологические исследования подтвердили еще раз присутствие археоло

гических слоев гетской культуры IV-III вв. до н. э. и раннесредневековой VIII-XI вв.
-  В поддержку этим датам служит керамика и индивидуальные предметы, 

найденные в культурных слоях, комплексах и заполнениях рвов.
-  Существование сложной оборонительной системы античного периода (IV-III 

вв. до н.э.), состоящей из четырех открытых в 2001 году, оборонительных рвов и пятого 
в 2002 г.;

-  Во рве № 1, в южном профиле, видны следы возможно палисада построенного 
на восточном краю рва;

-  Рвы 2 и 3, практически составляют двойной оборонительный ров, так как 
расстояние между ними небольшое, таким образом, рвы составляют единую 
оборонительную постройку;

-  Перед рвом № 2 был обустроен палисад из двух рядов деревянных бревен, 
впечатляющей толщины, разрушенного во время пожара;

-  Пространство между рвами 1 и 2 было заселено, что доказывают следы жилищ 
и хозяйственных ям; на данный момент сложно определить современны ли они первой 
или второй линии обороны, но можно уверять, что существовало несколько этапов 
поселения в период IV-III вв. до н.э. в рамках этой крепости;

-  Внутреннее пространство античной крепости расположено к востоку от рва №3, 
где также были найдены следы гетских построек;

-  Керамика, найденная во рвах 1,2 и 3 принадлежат гетской культуре IV-III вв. до 
н. э., на основе чего и определяем хронологию данных оборонительных линий;

-  Ров № 4, на основе найденных материалов (керамика и индивидуальные предметы) 
хронологически соответствует VIII-XI вв., составляя настоящую оборонительную линию 
раннесредневековой крепости, которая полностью вырыта в скале;

-  По следам в камне скалы, в западной части рва № 4, можем предварительно 
предположить существование палисада, составной части раннесредневековой 
оборонительной системы;
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-  Крепость в Машкауцах относится к категории крепостей укрепленных рвами и 
палисадами;

-  Результаты археологических исследований лета 2001 года предварительны и 
недостаточны для установления внутренней формы и конфигурации оборонительной 
системы городища, которая треугольной8 или полукруглой9 форм, но это утверждение 
может быть ошибочным, подобно тому, как оказалось ошибочным число и характер 
оборонительных линий;

-  Раскопки 2001 года продемонстрировали существование сложной оборони
тельной системы античного и раннесредневекового периода, что опровергает 
предыдущие предположения.

Предварительные данные этих исследований провоцируют продолжение 
археологических исследований этого памятника, и дает перспективу точного 
определения, как оборонительной системы, так и этапов заселения и развития городища 
Машкауцы.
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Республики Молдова); ArnSut Tudor, Ma§caufi> Cronica cercetórilor arheologice 1983-1992 
(Машкауцы. Хроника археологических исследований!983-1992), Bucureeti, р. 53-54 (Машкауцы. 
Хроника археологических исследований1983-1992) \ Zanoci Aurel, Fortificaf iile geto-dacice din spafiul 
extracarpatic in secolele VI-III a.Chr., Bucureęti, 1998, p.139.

7 В 2002 году были найдены следы пятого оборонительного рва. Таким образом, городище 
имеет оборонительную систему, состоящю из пяти последовательных рвов.

8 Zanoci Aurel, Fortificaf iile geto-dacice din spafiul extracarpatic in secolele VI-III a.Chr., Bucureęti, 1998, 
p. 27.

9 Ibidem, p. 33.
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НОВІ ЗНАХІДКИ ПЕТРОГЛІФІВ 
У СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІСТРОВ’Ї

Перші письмові свідчення про наскельні зображення у Подністров’ї наведені в праці 
Геродота: “біля ріки Тіра на скелі показують слід Гераклової ноги, але завбільшки він 
у дві стопи” [4, с. 82]. Сучасні дослідники схильні вважати, що повідомлення античного 
автора стосувалось зображення епохи бронзи [6, с. 500]. Свідчення про пізні петрогліфи 
містяться в праці К. Багрянородного “Про управління імперією”, він згадував про 
залишки церков та хрести, висічені у пісковику[2, с. 157].

Згадки про історичні печери Подністров’я широко розповсюджені в польській 
краєзнавчій літературі XVIII -1  пол. XIX, однак про наскельні зображення у них майже 
не згадується [23; 24].

Наукове дослідження печер Середнього Подністров’я розпочалось у 2-й пол. XIX 
ст., тоді у східній підросійській частині України працював професор В. Б. Антонович, 
а у західній австро-угорській -  А. Г. Кіркор. У 1883 р. За дорученням Розпорядчого 
комітету VI археологічного з’їзду В. Б. Антонович спільно з К. Мельник обстежили 15 
печер у Подільській губернії. Крім печер дослідниками було зафіксовано залишки 
мегалітичних конструкцій з петрогліфами біля печерних монастирів у Бакоті, Лядаві, 
Нагорянах. Крім того дослідники фіксували наскельні зображення на стінах печер та 
біля них. Посилаючись на аналогії з розписом дольменів у Франції та орнаментикою 
посуду епохи бронзи К. Мельник датувала розписи на мегалітах біля Нагоряй і в печерах 
біля них добою бронзи і пов’язувала їх з дольменною культурою! 1; 10]. Того ж року на 
Галицькому Поділлі працювали А. Г. Кіркор та В. Дідушицький. Останній в ур. Буйне 
біля с. Сільце Станіславського повіту обстежив три печери з матеріальними рештками 
неолітичної культури, в одній з печер дослідник бачив великі брили, які своїми обрисами 
нагадували стилізовані зображення потворних голів звірів а також людські постаті. 
Крім того місцевий лісничий Філіповський доставив В. Дідушицькому дві округлі плити 
з твердого пісковику діаметром 30 см, а товщиною по 12 см, які були знайдені у цих 
печерах, на одній з них були вирізьблені двох крилатих вужів, або зміїв, переплетених 
між собою [16, с. 34-35]. Якщо перше повідомлення не викликає довіри (брили могли 
бути природнього походження і їх подібність з зразками давнього монументального 
мистецтва, а тим більше ототожнення з неолітичним шаром у печерах, не є доказовим), 
інша знахідка, що зображує переплетених зміїв, може бути ототожнена з мистецтвом 
епохи бронзи. Значний внесок у збір матеріалу, що стосується петрогліфіки регіону 
зробили В. Гульдман [5] та Ю. Й. Сіцінський [20].

Останній у праці “Археологическая карта Подольской губернии”, оприлюднив 
нові матеріали про наскельні зображення у печерах та на окремих кам’яних брилах у 
регіоні [20]. Хоча те, що дослідник в більшості випадків не оглядав пам’ятки особисто 
дещо знижує наукову цінність матеріалу.

У 1-й пол. XX ст. археологічні дослідження в печерах регіону продовжувались, 
проте у цей період повідомлень про наскельні зображення у літературі ми не знаходимо.

Сенсаційна знахідка мезолітичних зображень в Баламутівській печері була 
зроблена О. П. Чернишем у 1951 р. під час розвідок Дністровської археологічної 
експедиції. Малюнки були виконані сажею, змішаною з жиром і складались з 
зооморфних, антропоморфних та лінійно-геометричних зображень, також відмічено



236

ділянки, прокреслені врізними лініями [22]. У 1966 р. О. Формозов проводив перевірку 
відомостей про наскельні зображення у Буші, Нагорянах, Лядові, Баламутівці. 
У виданій 1969 р. праці “Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения 
и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР” дослідник заперечив 
повідомлення попередників про імовірність існування давнього наскельного мистецтва 
в регіоні. Його аргументи зводились до наступних положень: а) в Бакоті, Лядові і 
Нагорянах зображення виконані на м’якій і нетривкій породі, отож давні зображення 
не могли тут зберегтись; б) мегалітичні споруди біля Нагоряй є природними брилами, 
що відкололись від скельного каньйону; в) грубі кременеві знаряддя з печери у 
Нагорянах, які згадував В. Антонович, є природнім кременем; г) гравіювання в печерах 
біля Нагоряй (хрести, мілкі просвердлиш, прямокутники, заштриховані в клітину) 
відносяться до періоду існування в печерах християнських монастирів [21, с. 141-143].

Однак, на нашу думку, аргументи на користь пізнього датування петрогліфів у 
Нагорянах, наведені О. Формозовим, недостатні. Зображення хреста не завжди носить 
християнське семантичне навантаження. Хрест як символ відомий за часів неоліту [19], 
крім того, окремі форми хреста, засвоєні східною церквою, наприклад перехресний, 
зустрічаються в орнаментиці посуду скіфських племен лісостепу [9, рис. 42.1]. Велика 
кількість хрестоподібних зображень на скелях й у печерах біля Нагоряй найрізно
манітніших модифікацій потребує грунтовного й копіткого аналізу. Хоча більшість з 
них, очевидно дійсно стосується часу існування у пам’ятці християнського монастиря 
і має аналогії в інших печерних культових пам’ятках регіону [15; 17]. Нетривкість 
породи, на якій зображені малюнки, не є вагомим аргументом, так як О. Формозов не 
заперечує ймовірність існування петрогліфів епохи бронзи на вапнякових скелях 
Кобистану. Спроба дослідника віднести віднайдені В. Антоновичем крем’яні відбивні 
знаряддя до природних шматків кременю безпідставна, оскільки їх опис міститься в 
каталозі виставки XI археологічного з’їзду за № 559562, це “отбивной массивный 
осколок кремня, с одного конца оттесаный мелкими отбоинами в виде скребка и три 
толстых остроконечных осколка с отбивными луковичками” [20, с. 72]. У 1986-1987 рр. 
пам’ятку обстежував М. Бандрівський. Він виявив у печерах та на монолітах біля них 
більше шістдесяти знаків, переважно хрестоподібної форми, і, за карпатськими 
аналогами, датував їх VIII-XI ст. [3].

Висновки О. Формозова щодо пізньої належності малюнків з Баламутівської печери 
були спростовані Б. Рідушем [14]. Останній провів значні роботи на печерних пам’ятках 
регіону. Зокрема ним були виявленні петрогліфи дохристиянської доби в печерному 
монастирі біля села Галиці [15]. Показово, що Б. Т . , неподалік від основного печерного 
комплексу в Нагорянах виявив печеру з петрогліфами, окремі з них за технікою виконання 
і за датованими аналогіями можуть бути віднесені до епохи пізнього палеоліту, енеоліту 
та доби бронзи [18]. Його відкриття є для нас особливо цінними, оскільки наші 
дослідження їх підтверджують. З 1999 р. по сьогодні дослідженням християнських 
печерних монастирів Середнього Подністров’я займається автор.

Нажаль, фіксація петрогліфів та їх датування та кореляція з носіями певних 
археологічних культур є складною проблемою. Більшість наскельних зображень 
знайдені у відкритих комплексах. Культурний шар в печерах з петрогліфами, як 
правило, відсутній, або малопотужний і відображає останній період використання 
підземної порожнини. Коли ж у печері присутній культурний шар, то пов’язати знахідки 
дохристиянського часу з дохристиянськими петрогліфами можна лише у випадку 
перекриття ранніх наскельних зображень пізніми культурними нашаруваннями. 
Ідеальним варіантом є віднайдення зв’язків наскельного мистецтва в печерах, вхідні 
частини яких були поховані під шаром делювію і не були доступними від часу нанесення
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у них наскельних зображень, як це трапилось з відомою печерою Альтаміра в Іспанії. 
Подібну ситуацію, за Б. Рідушем, лише гіпотетично можна екстраполювати на умови 
віднайдення розписів Баламутівської печери. Хоча загальновідомо, що розписи 
Альтаміри довгий час вважались підробкою, не зважаючи на достатньо переконливі 
умови їх віднайдення. Трасологічні дослідження для датування петрогліфів регіону не 
є достатньо переконливими, так як м’яка порода дністровських скель дозволяє 
зображати малюнки на них достатньо тонкими лініями як залізним, так і кам'яним 
різцем. Для датування та інтерпретації давніх наскельних зображень ми звертали увагу: 
1) на іконографію петрогліфів; 2) умови місцезнаходження: а) ступінь латинізації, 
б) перекриття зображення християнською символікою часу існування в досліджуваних 
об’єктах монастирів; 3) аналогії з датованими петрогліфами з інших регіонів Євразії, а 
також давніми малюнками і гравіруванням на кераміці і кістці.

Під час розвідок значну увагу було приділено печерному комплексу у селі Нагоряни 
Могилів-Подільського району Вінницької області.

Печери знаходяться на рівні третьої надзаплавної тераси лівого берега Дністра, у 
скельному каньйоні загальною висотою 35-40 метрів, що складений вапняком-мергелем, 
який має включення роговиків та кременів. Печери розміщено у чотири яруси. Нами 
було обстежено 13 приміщень у чотирьох ярусах комплексу. З них два скельних 
відкритих майданчика з пазами-врубками для дерев’яних конструкцій, один навіс та 
дев’ять печер. Причому дві печери комплексу виявились недоступними через відсутність 
спеціального спорядження. Печери комплексу мають природне походження, їх 
утворення пов’язується з карстовими процесами та вивітрюванням. Більшість печер 
були підрубані в часи існування у комплексі монастиря, що попередньо може датуватись 
XII-XIV ст. Легкодоступні лише печери першого та одна печера другого ярусу. Інші 
знаходяться на значній висоті і доступ до них вкрай небезпечний. Слід окремо 
обумовити оригінальну систему сполучень між приміщеннями 2-3-4 ярусів, що має 
вигляд невеликих штучних поглиблень для рук та ніг, розміри яких коливаються: для 
ніг -  15-20 см висоти, 7-10 см глибини, 10-12 ширини; для рук -  до 5 см висоти, 5-7 см 
глибини, до 10 см ширини. Пересування такими “трасами” вимагало від жителів 

, монастиря неабиякої фізичної підготовки. Три приміщення першого ярусу виконували 
господарські функції, вони позбавлені петрогліфів, в деяких з них залишились сліди 
глиняної обмазки і побілки. Велика кількість петрогліфів міститься на 2 і 3 ярусах 
комплексу. Переважна більшість з них дійсно пов’язана з існуванням в печерах 
християнського монастиря. Однак серед пізніх наскальних зображень ми зафіксували 
й такі, що можуть стосуватись ранніх періодів заселення печер. Так, біля входу в печеру 
№ 4 другого ярусу комплексу, зліва, на висоті близько 40 см від денної поверхні висічено 
петрогліф овальної форми -  довжиною 16 см та шириною 12 см (рис. 1). В овал вписано 
ромб, що кінцями дотичний до внутрішніх країв овалу, на ромб накладено 
прокреслений Ж-подібний символ. У середині ромбу знаходиться 29 просверлин 
діаметром 0,5 см, за межами ромбу справа, вгорі і внизу знаходяться ще по дві 
просверлини. Двома метрами західніше помічено прямокутник, цілком виконаний в 
техніці лункоподібних заглиблень. Біля нього -  зображення чоловічого обличчя, подане 
у фас пізньосередньовічного часу. Цілком можливо, що це “портрет турка” про який 
згадувала одеська спелеологічна експедиція (кер. Л. Суховій) [18, с. 108]. Щодо двох 
зображень в основі яких лежить техніка лункоподібних заглиблень, то ми вважаємо 
можливим їх датування епохою бронзи. Подібні зображення епохи бронзи виявлені на 
скелях південної Швеції, на думку дослідників, вони використовувались в ритуальних 
цілях, туди вкладались дрібні предмети з жертовною метою, або їх змащували олією 
чи жиром [25]. Подібний за технікою виконання петрогліф виявив Б. Рідуш в згадуваній
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печері, неподалік від основного комплексу. Це 
восьмикутник, розбитий на вісім секторів з 
лункоподібними поглибленнями всередині. На 
думку дослідника зображення могло вико
ристовуватись як система записів інтервалів 
часу; подібний петрогліф з Болгарії вважа
ється однією з форм сонячного календаря і 
датується енеолітичним часом [18, с. 113].

Найцікавіші зображення були виявлені 
нами у другому комплексі третього ярусу. 
Останній складається з двох штучних підру
баних печер, двох карстових природних ніш та 
двох штучних ніш, овальних в перерізі. Крім 
того, на підлозі та в стінах містяться пази 
врубок для дерев’яних конструкцій. На підлозі 
скельного майданчика зафіксовано два соляр- 

Рис. 1. них знака в колі, хронологічна та історико-
культурна належність яких не ясна. Біля печери №8 на стіні, що містить поздовжні пази 
для дерев’яних конструкцій і перпендикулярно примикає до стіни каньйону, зображено 
два знаки (рис. 2). Один з них 7 см довжини та 4 см висоти, має вигляд спіралі, обведеної 
неправильної форми рамкою. Справа зображено солярний знак, 4,5 см висоти та 7,5 
довжини у вигляді багатокутника, з верхньої сторони якого розходяться прямі лінії до 
інших сторін багатокутника. Вищеописані символи є досить розповсюдженим 
орнаментальним мотивом у давньому мистецтві, особливо спіралеподібний символ і за 
відсутності прямих аналогій ми не можемо з певністю віднести ці зображення до певної 
археологічної культури. Щодо вміщення зображень у рамки, то на думку Отрощенка В.
В., на матеріалах знаків з кераміки зрубної культури, знак у рамці мав якусь особливо 
важливу інформацію [12, с. 174].

Угорі, над ними, на стінці каньйону, серед великої кількості хрестів вирізьблено 
антропоморфне зображення з луком(рис. 3). Фігура трактована бі-трикутною постаттю 
з маленькою головою на тонкій шиї, навколо голови позначено німб у вигляді 
лункоподібних заглиблень. З лівого боку німб пошкоджено пізнішими товстими 
лініями, у правій руці зображення -  лук, ліва рука обернена в одну сторону з правою, 
пальці позначено трипалою кистю. Ноги фігури переплетені між собою, зображені у 
лівому куті малюнку. Трьома тонкими лініями показано поверхню, на якій стоїть фігура. 
Судячи з атрибуту, який 
тримає фігура -  лук, а та
кож з широких плечей і 
вузького тазу -  це чоловік.
За іконографією  зоб ра
ження, безперечно, нале
жить племенам трипіль
ської культури. Зображення 
чоловічої фігури на три
пільській кераміці, відомі у 
Подністров’ї, наприклад з 
поселення Жванець -  Лиса 
Гора і датуються 2700 р. до
н. е. за Т. Г. Мовшею, це **ис'
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третя ступінь еволюції 
антропоморфних зобра
жень. На датування ета
пом С1-С2 вказує також 
зображення німбу навколо 
голови фігури, подібні 
зображення трапляються в 
антропоморфній пластиці 
трипільців, як реалістич
ній, так і ритуальній на 
початку пізнього етапу. 
Однак окремі ознаки свід
чать про можливість ран- 

Р"с-3. нього датування зобра
ження. Це, насамперед,

його трипалість. Т. Г. Мовша зазначала, що трипалі зображення на трипільских 
посудинах зникають вже на другій ступені розвитку, а трапляються в поселеннях 
румунської Молдови (напр. Гелешти) і є найранішим архетипом антропоморфних 
зображень [11]. В. Г. Збенович також звертав увагу на трипале вирішення моделювання 
кисті рук в антропоморфній культовій пластиці раннього трипілля [8, с. 113]. 
Зображення у поглибленій техніці не є звичайними для трипілля і трапляються лише в 
кількох випадках: на кістяній платівці, що зображає голову бика з печери Вертеба та 
на посудині з поселення Гребені [7], а трипільські малюнки на камені, окрім стели з 
с. Усатове, взагалі не відомі.

Інший цікавий петрогліф було знайдено нами під час обстеження печерної пам’ятки 
в с. Стіна Томашпільського району Вінницької області. На стелі частини печери, що 
була пошкоджена штольневим видобутком вапняку, висічене людське зображення в 
фас довжиною 0,48-50 м. Зображення виконане грубими товстими лініями, на обличчі 
виконано очі, ніс та усмішку. Права рука з трьома рівновідцаленими пальцями 
окреслена дугою і віддалена від тулуба, руку пошкоджено заглибленням для 
освітлювального пристрою, яке було висічене в часи існування в печері християнської 
пам’ятки (аналогічні заглиблення автор спостерігав у пам’ятках Субіч [17, с. 190] та 
Бакота). Ліва рука зігнута в лікті, один з трьох пальців торкається тулуба. Трипалі 
ноги людини широко розставлені, помітно грубо накреслений фалос. Іконографічні 
паралелі зображенню нам невідомі, проте зображення трипалих людей трапляються 
на досить широких теренах Євразії і датуються в межах неоліту-бронзи [6; 12].

Усвідомлюючи, що віднайденого матеріалу недостатньо для масштабних висновків 
та узагальнень, ми все ж таки можемо стверджувати ймовірність існування у регіоні 
петрогліфів доби енеоліту-бронзи. На доступному матеріалі можна зробити спробу 
класифікації зображень. За іконографією це лінійно-геометричні та антропоморфні. 
За способом виконання: виконані врізними лініями та лункоподібними заглибленнями. 
На сьогодні можна стверджувати, що Середнє Подністров'я є заново відкритим 
регіоном давнього наскельного мистецтва в Україні подальші роботи в якому можуть 
дати важливий матеріал з історії духовної культури давнього населення України.
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Nechitaylo Pavlo

NEW FINDINGS OF PETROGLYPHES IN THE MIDLLE DNIESTER

The article is devoted to new findings of ancient petroglyphes in Nagoryany cave complex and in the 
cave near Stina village. In this objectes were explored by author some stone-wail pictures, which probably 
belong to eneolithic and bronze age.The picture of man with bow is one of the first rock-art site of 
Tripolian culture in Ukraine.Also the article consists short results of exploration caves in first and 
second flour in Nagoryany complex.



241

УДК 398.47
/, Г . Ч еховський

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ОСІБ, ЗАПІДОЗРЕНИХ У ЧАКЛУНСТВІ, 
В УКРАЇНЦІВ: ПОБУТУВАННЯ АРХЕТИПУ 

У ФОРМІ “ПСЕВДОАРХАЇЗМУ*

Архаїчні елементи, які трапляються у культурі новіших часів, у дослідника мимоволі 
викликають спокусу побачити у них, висловлюючись терміном одного з батьків 
еволюціонізму в етнографії Е.Б.Тайлора, культурні пережитки -  своєрідні “межові знаки 
на довгому шляху історії", свідчення тяглості традиції, витоки якої сягають ранніх етапів 
розвитку цивілізації [19, с. 66-67, 151]. Однак побутування архаїзмів у певній культурі 
далеко не завжди свідчить про безперервність такого історичного зв’язку; навіть більше, 
у багатьох випадках ці “межові знаки” вигулькують на шляху культурного поступу 
найнесподіванішим чином, як незбагненні прояви атавізму.

Така їхня недоречність очевиднішою є в матеріальній культурі. Це добре ілюструє 
приклад зі спробою повторного використання в наші дні археологічних старожит- 
ностей. Нещодавно до археологічної лабораторії Чернівецького університету потрапив 
цікавий предмет -  спис перших століть нашої ери із нанесеними знаками-тамгами, 
ймовірно, сарматськими за походженням. Його випадково знайшов один господар на 
Хотинщині під час копання ями на власному городі. Свою знахідку він мав намір 
пристосувати для обрізування гілок у саду, але родич -  студент-історик -  переконав 
його передати спис науковцям. Із того, що наш сучасник міг би користуватися 
предметом зниклої давним-давно культури, зовсім не випливає, що елементи тієї 
культури все ж збереглися у народному побуті українського села. Навпаки, для 
знайденого “сарматського” спису, як ми побачили, не знайшлося прямого застосування, 
оскільки він виглядає недоречним атавізмом у побуті сучасного селянина. А ось приклад 
соціально-економічного характеру. Протягом останнього десятиліття, у зв’язку з 
розвалом традиційного державно-колгоспного матеріально-технічного забезпечення 
рільництва, селяни змушені нині вдатися до примітивних способів обробітку землі, 
нерідко за допомогою старовинного, дивом вцілілого реманенту. Однак та обставина, 
що сучасний господар на селі користується знаряддями праці, успадкованими від 
прадіда, аж ніяк не свідчить про його консерватизм: очевидно, що звернення до архаїки 
є для нього вимушеним кроком і за сприятливої матеріальної ситуації він спробує 
модернізувати свою працю. І послугування прадідівським реманентом не архаїзувало 
його менталітет: він продовжує сприймати оточуючий світ як сучасна людина, а не як 
крізь призму позаминулої епохи.

Натомість дещо складнішою видається ситуація з архаїзмами у духовній культурі: 
різноманітними повір’ями, звичаями, обрядами. Той, хто послуговується ними, себто 
дотримується певних старовинних звичаїв чи виконує такі ж давні обряди, на перший 
погляд, не має наміру їх обновити, ба навіть сама пропозиція про таке здатна зачепити 
його почуття. Тому в стороннього поверхового спостерігача може скластися хибне 
враження, начебто тут маємо справу з побутуванням у народній традиції правдешніх 
архетипів, “залишків язичницьких вірувань”. Хоча для серйозного історика релігії є 
очевидним, що за тривалого панування монотеїстичної релігії, як-от християнства, 
релікти язичницьких вірувань й обрядів могли зберегтися у побутовій культурі лише у 
трансформованому й пристосованому до інтересів розвинутої релігії вигляді. Тому 
говорити про збереження у традиційній духовній культурі, наприклад, XIX ст.
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архаїчних “язичницьких” вірувань чи звичаїв, це приблизно те саме, що переконувати 
у побутуванні серед наших селян “сарматських” списів чи використанні старих плугів 
виключно із сентиментальної прихильності до старовини.

У всіх випадках ми маємо справу з проявами явища, яке можна назвати “нібито 
архаїзмом”, чи, як його вдало означив Клод Леві-Строс, “псевдоархаїзмом”, 
запровадивши цей термін у сучасну етнологічну та релігієзнавчу науку.

Під цим оглядом цікаво проаналізувати такий непересічний феномен традиційної 
народної культури українців, зокрема народної магічної практики, як переслідування 
осіб, запідозрених у зловорожій магії, чи чаклунстві. Він становить інтерес для фахівців 
ряду суміжних гуманітарних галузей: археології, історії релігії, етнорелігії тощо, -  оскільки 
дає ключ до можливої розгадки деяких неординарних явищ духовної культури, які можна 
пояснити лише через призму вірувань у чаклунів і чаклунство. Характерним прикладом 
може послугувати добре відоме археологам явище навмисного зруйнування поховання, 
яке здійснювалося із ритуальною метою і, ймовірно, було одним із проявів переслідування 
чаклунів. В етнографічній та релігієзнавчій літературі так само описані досить диковинні 
звичаї, як, наприклад, “купання відьом”, що мають задовільне пояснення як 
“псевдоархаїчні” прояви згаданого феномена.

Загалом рідкісні для українського традиційного суспільства випадки переслідувань, 
мордувань і фізичної розправи над особами, запідозреними у чаклунстві, віддавна 
привернули увагу етнографів і стали предметом спеціального дослідження у розвідках 
В.Гнатюка Кутнє і палене відьм у  Галичині ” [б], І. Франка “Спалення упирів у  с. Нагусвичах 
1831 р. ” [20\ та ряді інших. Антивідьомським процесам на Буковині у XVIII -  XIX сг. 
присвячено окремий розділ у ширшій етнографічній праці Р.Ф.Кайндля про Карпати 
[25, S. 121-123]. Народна практика переслідування осіб, запідозрених у злошкідливому 
чаклунстві, почасти розглядалася і в нашій монографії, присвяченій демонологічним 
віруванням і народному календарю українців Карпатського регіону [22, с. 152-160].

Цінні відомості про народні демонологічні вірування українців Карпат і 
Прикарпаття, які побутували у другій половині XVIII -  XIX ст., тогочасне ставлення 
селян до осіб, які регулярно практикували заняття магією, а також поодинокі факти 
переслідувань осіб, запідозрених у зловорожому чаклунстві, містять архівні джерела. 
Ряд таких документів зберігається у фондах Державного архіву Чернівецької області, 
зокрема митрополії Буковини (фонд 320) та окружного управління Буковини (фонд 
1). Це листування Буковинської православної консисторії з церковними парафіями та 
послання буковинських єпископів у зв’язку з проявами серед парафіян “забобонів і 
марновірства” [3; 4\. Більшість із цих документів були виявлені і введені в науковий 
обіг ще австрійськими дослідниками Буковини -  Й.Полеком, Р.Ф.Кайндлем та ін. 
[напр., 25, S. 121-122; 10, с. 122], а також публікувалися у перекладі українською 
(оригінали -  молдавською та німецькою мовами) або ж згадувалися у статтях сучасних 
буковинських істориків [17, с. 10-12; 15; Щ .

Слід зауважити, що етнографи класичного періоду, зрештою, як і деякі сучасні 
автори, трактували поодинокі факти переслідувань чаклунів та відьом українськими 
сільськими громадами переважно як прояви язичництва, не беручи при цьому до уваги 
раду інших факторів, як-от: складних перипетій історії християнської церкви протягом 
пізнього Середньовіччя та Нових часів, соціальних функцій магії, які вона виконувала 
у традиційній народній культурі, тощо. Тож розглядаючи означений етнорелігійний 
феномен, ми намагатимемося врахувати ці та інші істотні фактори.

Переслідування міфічних чаклунів опиралося на побутуюче у свідомості традиційної 
спільноти упередження щодо реальних осіб із числа одноплемінників чи односельців, 
яких вважали чаклунами чи відьмами або яким приписували це заняття. Тому
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потенційними підозрюваними були передусім особи, які регулярно практикували заняття 
магією: знахарі, заклиначі, ворожбити тощо. Однак за певної ситуації коло підозрюваних 
могло розширюватися й охоплювати практично всіх членів спільноти чи групи.

Упередження щодо магів як релігійно-психологічний архетип сформувалося у 
традиційних спільнотах, що дотримувалися ще архаїчних, первісних вірувань, задовго 
до утвердження сучасних монотеїстичних релігій, зокрема і християнства. Тих, хто 
знався на магії, пересічні носії традиції побоювалися, їх шанували, задобрювали дарами, 
але за екстремальної ситуації вони ж нерідко ставали заручниками невдач чи нещасть, 
які випадали на долю одноплемінників. Ще прадавні жителі України скіфи, згідно з 
Геродотом, прирікали своїх ворожбитів-віщунів, чиї пророцтва не справдилися, на 
спалення живцем [5, IV, 69].

Певне уявлення про те, як наші далекі предки-язичники сприймали осіб, запідозрених 
у шкідницькій магії, себто чаклунстві, може дати звернення до ситуації у новочасних 
традиційних спільнотах. Як засвідчують спостереження етнографів та місіонерів за 
звичаями племен Чорної Африки, причину більшості нещасть і лих тут вбачали у чиємусь 
чаклунстві, й підозрюваному в такому занятті нерідко загрожувала смерть. Небезпечним 
подекуди було навіть лікувальне знахарство, яке одноплемінники могли потрактувати 
як різновид чаклунства. Один із мандрівників XIX ст. у Східній Африці зазначав, що 
внаслідок віри у чаклунство життя місцевої людини перебуває під постійною загрозою, 
і “ніхто, особливо у  похилому віці, жодного дня не застрахований від спалення” [19, с. 108; 
21, с. 13-15]. Очевидно, так само насторожено сприймали заняття магією, чаклунством і 
слов’яни-язичники, як, зрештою, й інші народи давнини, які дотримувалися архаїчних 
родоплемінних вірувань.

Однак, як засвідчує історія релігії, цей архетип у ставленні до магів успадкували і 
носії стародавніх “високих культур”, які сповідували розвинутіші релігії. Навіть більше, 
саме з утвердженням монотеїстичної релігії в усі часи і в усіх народів розпочиналася 
безжальна і безкомпромісна війна на винищення стародідівських вірувань, які 
асоціювалися з магією, й тими, хто мав схильність до цього заняття: всілякими 
заклиначами, віщунами, ворожками, потрактованими як чаклуни і відьми. Ще у 
Старому Заповіті Господь устами пророка Мойсея закликав Ізраїлевих синів бути 
нещадними до чаклунок: “Чарівниці не зоставиш при житті”. Недвозначно застерігала 
правовірних іудеїв від звернень до магії чи магів Книга Левит: “А душа, що звертається 
до померлих духів та до чарівників, щоби блудити за ними, -т о  я зверну своє лице проти 
тієї душі і винищу того з-посеред народу його! ” Визначалася і конкретна кара за заняття 
ворожбою чи іншим видом магії: “А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати 
духа мерців або ворожити, -  будуть конче забиті, камінням закидають їх, кров їхня на 
них!” [2, Вихід, 22,17; Левит, 20,6,27]. Таке нетерпиме ставлення до магії і причетних 
до цього заняття було цілковито успадковане від біблійної іудейської традиції 
християнською релігією.

Навернені у християнство язичницькі народи переймали разом із догматами нової 
віри і негативне, вороже ставлення до магів, яке здебільшого накладалося на вже 
побутуючий релігійно-психологічний архетип упередженості щодо згаданої категорії осіб.

Тож не дивно, що цей релігійно-психологічний архетип мав шанси для свого 
проявлення, щоправда, у “модернізованих” формах, і після прийняття християнства 
нашими предками.

Давньоруські літописи, записки мандрівників, інші писемні джерела фіксують 
повідомлення з різних куточків Київської Русі про випадки переслідувань, а то й 
фізичних розправ над особами, переважно жіночої статі, звинуваченими у чаклунстві. 
Одне з найдавніших свідчень таких переслідувань і розправ над чаклунками, які
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відбувалися правдоподібно на території українських земель, залишив купець із Булгару 
Абу Хамід ал-Гарнаті, що в 1150-1153 рр. здійснив подорож від Волги до Угорщини 
через Київ та землями Південно-Західної Русі. Як випливає з його повідомлення, 
запідозрених у чаклунстві жінок, переважно літніх, спершу випробовували примусовим 
купанням у ріці, а визнаних чаклунками спалювали [1, с. 41]. Про те, що наші предки 
продовжували і надалі вдаватися до таких способів виявлення осіб, запідозрених у 
волхвованию, а також влаштовувати розправи над “виявленими” чаклунками, свідчать 
давньоруські християнські письменники, як-от архімандрит Києво-Печерської лаври, 
а пізніше новгород-суздальський єпископ Серапіон (помер 1275 р.).

Випадки переслідування осіб, запідозрених у чаклунстві, для періоду утвердження 
нової віри можна пояснити проявами язичницьких пережитків, які, очевидно, ще були 
живучими у свідомості традиційних спільнот. Із сприйняттям суспільством 
християнських цінностей логічно було би очікувати відмирання цих архаїзмів. 
Натомість історія християнства у цивілізованій Європі за пізнього Середньовіччя та 
нових часів засвідчує протилежну тенденцію. Під прапором боротьби за чистоту віри 
сама церква активно послуговувалася жупелом чаклунства, звинувачуючи у цьому 
занятті своїх опонентів і сприяючи у такий спосіб реанімації у масовій свідомості 
віруючих язичницьких, а, по суті, “псевдоархаїчних”, висловлюючись поняттям КЛеві- 
Строса, уявлень.

Характерно, що до таких методів вдавалися представники обох основних гілок 
християнства: як православні, так і католики. Так, Російська православна церква 
приписувала причетність до чаклунства своїм непримиренним антагоністам -  
старообрядцями-“розкольникам”, що слугувало додатковим аргументом для 
переслідування і заборони владою противників реформ патріарха Никона [14, с. 345]. 
Багатовікова війна, яку вела католицька церква у Західній і Центральній Європі проти 
численних єресей, починаючи від альбігойців і катарів, зазвичай супроводжувалася 
їхнім звинуваченням у занятті чаклунством, що, у свою чергу, розв’язувало церковникам 
руки для розправ над інакомислячими. Однак у запалі переслідування єретиків це 
звинувачення поступово затемнило решту й стало самодостатнім для розгортання 
католицькою церквою із залученням всіх суспільно-державних інституцій упродовж 
пізнього Середньовіччя та нових часів “полювання на відьом” -  мабуть, безпрецедент
ної у світовій історії релігії за масштабами, тривалістю і кількістю жертв кампанії з 
переслідування і винищення осіб, запідозрених у чаклунстві [див: 23; 6, с. 181; 13; 18, 
с. 80; 19, с. 108].

Багатовікове “полювання на відьом”, яке провадили в Європі католицька церква та 
світська влада методами інквізиції, звісно, не могло безслідно оминути українських земель 
Речі Посполитої, тим більше що місцеве судочинство значною мірою перебувало під 
впливом католицької традиції. У практику судів на території України радикальний підхід 
до запідозрених та звинувачених у чаклунстві й відьомстві (як у crimen exception) був 
привнесений судочинством, яке керувалося приписами магдебурзького права: згідно з ними, 
чаклуни, так само, як віровідступники, засуджувалися до спалення [див. б, с. 181-182].

Ініціатива запровадження такої судової практики безпосередньо в українських 
судах надходила передусім від місцевих магнатів та шляхтичів, які здебільшого були 
покатоличені або перебували під значним впливом західної, католицької традиції. 
“Ш ляхтичі, представителі тодішньої інтелігенції, гляділи на чари не як на просте 
пристосоване знання тайни природи, але приписували йому далеко поважнійте, 
антирелігійне значінє’’. Так, княгиня Острозька в інструкції, виданій крайникам на 
Сколівщині, зобов’язувала керуватися при розгляді зборовими судами справ про 
чаклунство категоричними приписами магдебурзького права: “Коли переконалися, що
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якась жінка є чарівницею, -  тоді її спалити, як право каже ”. Керуючись цим положенням, 
Кременецький магістрат 1730 р. на підставі позову місцевого дідича засудив до спалення 
його кріпачку, яку звинуватили у спробі зачаклувати своїх панів [б, с. 184,185; 8, с. 62].

Однак загалом аналіз судових справ про чаклунство та відьом, які розглядали 
українські суди, зокрема магістратські, протягом XVI-XVIII ст., засвідчує значно 
прагматичніший підхід, порівняно із західноєвропейськими антивідьомськими 
процесами. Над вітчизняними правниками, зокрема православного віровизнання, не 
тяжів реанімований церквою релігійно-психологічний архетип стосовно чаклунів та 
відьом, тому одне лише звинувачення у чаклунстві не могло слугувати підставою для 
серйозного покарання. Українські тогочасні суди у своїх рішеннях щодо чаклунів рідко 
послуговувалися категоричними приписами магдебурзького права, керуючись 
здебільшого прагматичним підходом до чаклунства як специфічного знаряд дя скоєння 
злочину і звичаєвим правом, що ґрунтувалося на традиційних народних поглядах на 
чарівництво [б, с. 184-185].

Загалом ставлення українців до чаклунства, і тих, хто підозрювався у цьому занятті, 
формувалося під впливом різновекторних чинників. Істотним фактором, який 
зумовлював особливості цього ставлення, було розташування українських земель у 
контактній зоні православного і католицько-протестантського світів із досить різними 
і навіть протилежними поглядами на чаклунство і чаклунів. Ця специфіка проявлялася 
у розбіжностях, інколи суттєвих, у підході до цього явища з боку судочинства Речі 
Посполитої, яке апелювало до категоричних постулатів магдебурзького права, і 
практики українських судів, які часто керувалися т. зв. звичаєвим правом, чи просто 
здоровим глуздом. Важливим і впливовим чинником була позиція у ставленні до 
чаклунства і чаклунів представників Церкви. Православна Церква в Україні, виходячи 
зі своєї споглядальницької концепції, на загал однозначно засуджувала крайні форми 
переслідування осіб, запідозрених у чаклунстві. Ще у XIII ст. архимандрит Києво- 
Печерської лаври Серапіон виступив із проповіддю проти влаштування самочинних 
дізнань та розправ над особами, звинуваченими у “волхвовании”, вбачаючи у цьому 
прояви поганських звичаїв [б, с. 192-193]. Таку ж послідовну позицію займали вищі 
духовні особи Церкви на українських землях і в наступні часи.

Водночас у народній магічній практиці при переслідуванні осіб, запідозрених у 
чаклунстві, до якого у виняткових випадках вдавалися місцеві громади, організатори 
таких акцій здебільшого апелювали до традиційних уявлень про чаклунство і чаклунів 
та відьом, тобто авторитету релігійно-психологічного архетипу. Оскільки йшлося про 
загрозу з боку персоніфікацій універсального зла, які періодично загрожували 
стабільності світу носіїв традиції.

Мимохіть ставши у 70-х роках XVIII ст. підданими Австрійської імперії, українці 
Галичини і Буковини виявили тут кардинальну зміну в ставленні влади і церкви до 
чаклунства та чаклунів. У Європі запанувала епоха Просвітництва, і Габсбурги 
видавали укази про віротерпимість. За такої ситуації переслідування осіб, запідозрених 
у чаклунстві, знову, як і до XIII ст., починає трактуватися суспільними інститутами в 
особі державної влади і церкви як прояв варварства і, власне, як злочинні дії, 
організатори і виконавці яких повинні нести відповідальність перед законом. Таку ж 
позицію обстоювала влада, зокрема гетьманська, і на Наддніпрянській Україні. 
Показово, що світська влада нерідко ініціювала засудження античаклунських акцій і з 
боку провідників Церкви.

Отож від цього часу античаклунські й антивідьомські акції, до яких продовжували 
вдаватися місцеві громади, були переважно самочинними, протизаконними діями, і 
кожна така акція сприймалася суспільством як екстраординарна подія. Якщо
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розглядати такі дії під кутом ймовірного прояву магіко-ритуальних архетипів, то у 
народній магічній практиці українців вони побутували як архаїчні пережитки, а точніше 
як “псевдоархаїзми”. На початку XX ст. В.Гнатюк, збираючи перекази про 
переслідування у Галичині осіб, запідозрених у чаклунстві, резюмував, що “звичай 
купання й палення відьм такий старинной і перетривав у  нас стілько століть, але тепер 
безперечно вигибуж е і то безповоротно... “[6, с. 194]. Загалом стосовно періоду XVIII- 
XIX ст. аналіз повідомлень очевидців, так само і судових справ за фактами влаштування 
громадами самочинних акцій стосовно запідозрених у чаклунстві свідчить, що такі 
випадки в Українських Карпатах і Прикарпатті, як і загалом в Україні, були вкрай 
рідкісними. Пам’ять про таку подію зберігалася у переказах упродовж кількох поколінь; 
характерним є початок таких народних історій: "Тобулодавно, старі люди повідають... ”, 
“Мій дідорозказував... "тощо [б, с. 194-197].

Якщо узагальнити основні причини переслідування осіб, запідозрених у чаклунстві, 
то на такі дії людей здебільшого штовхав відчай і паніка, викликані тривалою посухою, 
голодом, спалахами епідемій та іншими катастрофічними лихами, які загрожували 
життю і благополуччю всієї громади, тобто становили особливу небезпеку для 
стабільності “нашого” світу, і провину за які перекладали на носіїв універсального зла 
в особі чаклунів та відьом. Наведені чинники можна вважати складовими цього 
релігійно-психологічного архетипу, оскільки з таких же причин вдавалися до 
переслідування осіб, запідозрених у чаклунстві, у традиційних спільнотах в усі давні й 
ближчі до нас часи і в більшості народів світу. Дослідники, які вивчали чаклунство і 
ставлення до нього в традиційних африканських спільнотах, навіть проводили паралелі 
з антивідьомськими погромами в пізньосередньовічній Європі, коли “зазвичай шукали 
відьму в усіх випадках, коли корова викидувала, хворіли свині, траплявся неврожай, 
загрожувала повінь чи зникали люди” [цит. за: 9, с. 128]. Однак у другому випадку цей 
архетип у формі “псевдоархаїзму” був, як ми вже показували, лише зачіпкою для 
масштабнішого “полювання на відьом”.

Що ж до поодиноких випадків античаклунських акцій, які траплялися в українських 
громадах в означений період, то вони набули ознак стихійних проявів “псевдоархаїзму”.

У народній магічній практиці українців переслідування осіб, запідозрених у 
зловорожому чаклунстві, здебільшого відбувалося у вигляді влаштування самочинних 
дізнань і самосудів (розправ) над звинуваченими у цьому занятті.

Найчастіше громади вдавалися до проведення самочинного дізнання -  для 
виявлення серед місцевих жителів, односельців чаклунів, відьом. Такі акції інколи 
проводилися і з запобіжною метою. Основні способи такого дізнання перегукувалися 
із інквізиторськими методами західноєвропейських антивідьомських процесів, у ході 
яких запідозрених у чаклунстві піддавали випробуванню за допомогою вогню, холодної 
води, шляхом зважування тощо [б, с. 188-189]. Однак це не є прямим свідченням впливу 
західноєвропейської судової методики, оскільки зазначені способи виникли задовго 
до прийняття християнства і сягають практики ордалій, тобто випробування вогнем, 
водою, отрутою тощо, які застосовували суди у стародавніх спільнотах у багатьох 
народів світу для виявлення серед підозрюваних винуватого і так само чаклунів. Тобто 
так само є підстави говорити і про реанімацію магіко-ритуальних архетипів.

Одним із найдавніших способів такого дізнання вважалося припікання вогнем, 
яке широко практикували і в судових антивідьомських процесах. Із народних переказів 
відомо про мордування у такий спосіб жінок, звинувачених у чаклунстві, у деяких 
місцевостях Галичини. Народні перекази повідомляють про випадок катування на 
вогнищі, жертвами якого стали в середині XIX ст. жительки с. Текучої Коломийського 
повіту, запідозрені в тому, що “псуют корови, ни пускают дождж і так далі". їх
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зв’язували і підвішували на жердині над вогнищем, вимагаючи від кожної обіцянки, 
“шо вже т  буде псувати худобу”. А в Королівці цього ж повіту з ініціативи місцевої 
поміщиці на її кухні над селянками було проведено дізнання за допомогою 
обкурювання, щоби призналися “гет всі, котра від чого відьма, бо то були відьми від 
віника, коцюби, дожджу і гет-гет від усього " [б, с. 195-196]. Свого часу набула розголосу 
розправа над “опирями” у Нагуєвичах Дрогобицького повіту під час епідемії холери 
1831-32 рр. Чимало місцевих жителів, чоловіків, зазнали катування на вогнищі (їх 
перетягували почерез нього ланцюгом) лише за намовою малолітнього хлопця, який 
видавав себе за “опиря” [20, с. 516-525].

Більшого розповсюдження набуло випробовування запідозрених у чаклунстві 
водою, точніше примусовим купанням у водоймі. Такий метод грунтувався на 
традиційних віруваннях у магічні апотропеїчні властивості води, а також на уявленнях 
про чаклунів і чаклунок як істот, які нібито легші від води.

В. Гнатюк у своїй розвідці про переслідування відьом у Галичині, посилаючись на 
М.Сумцова та інших попередників, відзначав "велику старинність звичаю насильного 
купання та його цілковитий загин при кінці X IX  cm. ” [7, № 306, с. 237; б, с. 189, 192]. 
Випробування шляхом примусового купання практикувалося ще у Стародавній Індії: згідно 
з приписами книги законів Ману, якщо вода не дозволяла звинуваченому триматися на 
поверхні, коли його туди вкинуть, то це означало, що його клятва правдива. Згадку про 
таке випробування подибуємо на сторінках давньоіранської “Авести”, воно було поширене 
у багатьох народів Азії й Африки. У середньовічній Західній Європі, вдаючись до такого 
випробування, виходили з переконання, що вода свідомо відштовхує винного: “невинні 
занурюються у  воду, винні плавають на поверхні” [19, с. 109]. Застосування цього методу 
поновилося в антивідьомських акціях за пізнього середньовіччя, а також нового часу, однак 
цей “псевдоархаїзм” уже був позначений впливом християнства. Як слушно відзначив 
В.Гнатюк, “до поганського погляду про святість води прилучився опісля й християнський, 
що вода освячена хрещенням Христа” [б, с. 189].

Магіко-ритуальний архетип випробування водою був відомий і давнім русичам, 
які в такий спосіб теж намагалися виявити серед підозрюваних чаклунку. Ось як описує 
це дійство у наших предків мандрівник зі Сходу ал-Гарнаті: “Жителі беруть кожну 
стару жінку в країні, зв ’язують їм руки і ноги і кидають у  ріку. Кожну з цих старих 
жінок, яка починає тонути в ріці, вони звільняють і знають, що вона не відьма ” [і, с. 41 ]. 
Про побутування у народній магічній практиці у давньоруський період випробувань 
водою для виявлення волхвовь, тобто волхвині, чаклунки, повідомляє і Серапіон: “Вы 
же воду послухомь постависте и глаголите: аще оутапати начнеть, неповинна есть; 
аще ли попловеть, волхвовь есть ” [цит за: 6, с. 193].

Прояви згаданого архетипу в традиційній культурі періодично фіксують матеріали 
XVIII-XIX ст., однак для цього періоду слід говорити про його реанімації у вигляді 
“псевдоархаїзму”. До такого дізнання вдавалися за тривалої посухи, щоби виявити серед 
односельчанок відьму чи кількох відьом, яким повір’я приписувало “затриманння дощу”. 
На переконання українців Бессарабської Буковини, якщо під час посухи облити відьму 
водою, то ослабне її чарівнича сила, що втримує дощ [11, с. 820-821]. Тож передбачалося, 
що чаклунство відьом буде нейтралізованим внаслідок ритуального купання: “Як сі відьми 
скупают, -  буде дощ”[6, с. 194-195,198; 26, t. III, s. 122-123; 25, S. 122].

Оскільки потенційно підозрілими здебільшого вважалися всі жінки певного 
поселення, то для виявлення відьми належало всіх їх без винятку піддати випробуванню. 
Таку логіку демонструє переказ про купання відьом у с. Кнігинині Станіславського 
повіту: “Була велика посуха. Околичні села нарікали, що в Кнігинині є відьма і через ню не 
падає дощ. Для того війт наказав, що усі жінки, старі й молоді, жінки й дівки, мусєт
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іти в неділю по службі божій купати”. На Покутті ця акція тому й називалася “баби 
сплавити” [6, с. 194; 26, t. III, s. 122-123].

Зігнаних на акцію жінок примушували скупатися або ж силоміць занурювали у 
воду, інколи попередньо зв’язавши особливим способом (напр., великий палець правої 
руки прив’язували навхрест до великого пальця лівої ноги і так само навпаки) [б, с. 190]. 
Якщо підозрювані тонули одразу, то це слугувало, як і в часи ал-Гарнаті, свідченням 
їхньої невинності. Якщо же втримувалися на поверхні, то їх вважали відьмами. 
Яскравий опис акції із влаштуванням такого дізнання знаходимо у хрестоматійно 
відомій історичній повісті Григорія Квітки-Основ’яненка “Конотопська відьма", 
опертій, за визнанням самого автора, на реальні факти [6, с. 192].

Такі масові примусові купання практично аж до кінця XIX ст. влаштовувалися у 
цілому ряді місцевостей Карпат і Прикарпаття, зокрема є відомості про їхнє проведення 
на Гуцульщині, Покутті, Буковині. Уявлення про те, як відбувалися такі акції, дають, 
зокрема, архівні документи розслідування випадків влаштування самочинного дізнання 
під час посухи на початку червня 1790 р. у громадах буковинських сіл Вербівці та 
Ширівці. Організатори акції привели всіх жінок села до ставка, де, власне, й відбувалося 
випробування водою. У Ширівцях (сучас. Горішні Ширівці Зас.) жінок попередньо 
зв’язували особливим способом (великі пальці рук прив’язували до великих пальців 
ніг) і, підвісивши на ремінь від кінської упряжі, почергово опускали у воду. Результат 
дізнання визначали традиційно: “якщо тонула, вони казали, що це хороша жінка, а котра 
не тонула, то казали, що погана або стриґоя (відьма) " [3, арк. 3 ,5]. Примітно, що переказ 
про згадані акції з “виявлення відьми”, яка буцімто спричинилася до посухи, побутував 
серед місцевого люду майже впродовж століття: його зафіксували буковинські 
краєзнавці наприкінці XIX ст. [24, S. 163].

До таких принизливих для людської гідності, а також небезпечних для здоров’я і 
життя випробувань вдавалися і в інших місцевостях регіону. Так, у травні 1872 р. під 
час тривалої посухи у Джуркові Станіславєького пов. селяни зігнали всіх місцевих жінок 
до річки, де було приготовлено спеціальне риштування, наказали роздягнутися догола, 
розпустили їм волосся і зв’язаних по кілька разів занурювали кожну у воду [26, t. Ill, 
s. 124, przyp. 1]. У Головах Косівського повіту організатори акції під час великої посухи 
зігнали місцеве жіноцтво до Черемошу, з наміром “кожду голу / .../силєти до швари і 
метати у  крутіж з мосту”, -  аби у такий спосіб виявити відьом, що “сперли дощ”. 
Чаклунку встановлювали за відомим критерієм: “котра відьма, то має спливати на 
воді, а котра ни відьма, то має у  воду потати ” [6, с. 195].

Внаслідок таких випробувань жінки нерідко зазнавали тілесних ушкоджень чи 
каліцтв, хворіли; траплялися й нещасні випадки, коли жінку, яка тонула одразу (тобто, 
згідно з критеріїв, “котра не відьма”), не встигали врятувати. Відомо, що під час 
примусового купання жінок села Вербівців на Буковині влітку 1790 р. одна з селянок -  
Тетяна (Тітіяна), дружина Івана Онищука, втонула, а дружина іншого жителя села 
Івана Маніка після такого випробування серйозно занедужала [3, арк. 3]. Ледь не 
втонула одна з учасниць акції “купання відьом”, яка проводилася у Кнігинині 
Станіславівського пов. [б, с. 194-195]. Після згадуваної акції у Джуркові деякі з жінок 
занедужали, а то й зазнали каліцтва [26, t. III, s. 124, przyp. 1].

Варто зазначити, що організатори акції масового купання не завжди ставили за 
мету влаштування дізнання для виявлення чаклунки. Як випливає з пояснення акції у 
Вербівцях, тут для викликання дощу під час засухи вважали достатнім просто викупати 
всіх запідозрених у чаклунстві -  тобто всіх жінок цього поселення.

Як випливає з переказів очевидців акцій, її ефективність нерідко була миттєвою -  
буцімто одразу ж випадав рясний дощ. Через це інколи навіть не вдавалося виконати
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ухвалу громади -  “баби сплавити ”. Несподівана поява дощу, ясна річ, лише зміцнювала 
народну віру в те, що “відьми дощ сперли", тобто в уявлення про архетип. Тому інколи 
під час засухи спеціально пускали в селі чутку про організацію такої акції -  “на пострах 
відьом”[б, с. 195,198; 26, X. III, s. 123].

Такі співпадіння справді могли мати місце, однак частіше очевидцям хотілося, 
щоби так сталося. Видаючи бажане за дійсне, оповідачі у такий спосіб сприяли 
реанімації релігійно-психологічного й магіко-ритуального архетипів стосовно чаклунів.

Важливим для розуміння функціонування означених архетипів (у формі “псевдо- 
архаїзму”) у суспільній свідомості було сприйняття громадою тих односельчанок, які 
внаслідок дізнання за допомогою примусового купання визнавалися відьмами. Як 
засвідчують матеріали справ, “викриті відьми” могли очікувати з боку односельців чи 
співгородян реакції з полярними знаками.

Траплялося, що на виявлену “чаклунку” -  тобто, на жінку, яка могла втриматися 
на воді, очікували додаткові знущання, а то й самосуд із розправою. “А котра буде 
спливати, -  попереджали організатори самочинного дізнання у Головах своїх жертв, -  
то будем їй у  воді топити, аби ни сперала дощь" [б, с. 195]. Самосуд над такими 
“відьмами” відбувся під час посухи на Буковині влітку 1848 р., у громадах сіл Великого 
Кучурова та Волоки. Це трапилося після того, як було перевірено примусовим купанням 
всіх місцевих жінок, щоби дізнатися, котра з-поміж них є відьмою ( “стрицею ”), отже 
причетна до “затримання” дощу і наслання засухи. Внаслідок проведення дізнання 
винними у чаклунстві, тобто відьмами, визнали двох місцевих селянок: Гафіцу, дружину 
Танасія Вардрарія, і Гафіцу, дружину Тодора Пасішника. Натовп схопив нещасних 
жінок, приволік на толоку, де їх всіляко мордували і жорстоко побили, щоби, -  як 
пояснюється в архівному документі про цей випадок, -  під тортурами “поквапилися 
відпустити на землю дощ, який вони тримають" [4, арк. 56].

Відомі й випадки, коли звинуваченим у чаклунстві загрожувало спалення. До 
такого покарання вдавалися під час самосудних процесів ще в давньоруський період, 
і про це засвідчують ал-Гарнаті та вітчизняні автори. Звинувачених у чаклунстві тягнули 
на вогнище і в пізніші часи. Так, 1710 р. деякі південні райони Гетьманщини були 
охоплені епідемією та нашестям сарани, і в пошуках винуватців цих лих жителі містечка 
Олешівки “взбунтувалисъ, многихъ женъ, признавая ихъ, яка за видіомство, пожгли”. 
В.Гнатюк на початку XX ст. зібрав за допомогою своїх інформаторів із різних сіл 
Галичини, у т. ч. і прикарпатських та карпатських, спогади старожилів про спалення 
місцевих жителів, звинувачених у насланні посухи і “затримці дощу”. Зокрема, такі 
самосуди траплялися у Вижнім (Верхнім) Березові Печеніжинського повіту, Ключеві 
Коломийського, Золотім Потоці Бучацького та деяких інших селах. У ряді випадків 
жертвами розправи натовпу ставали цілком випадкові люди або обмовлені кимсь із 
односельців [б, с. 186-188,197-201].

Із документів відомо про спробу влаштування такого самосуду на Буковині, в 
гуцульських селах над Черемошем (Яблуниці, Конятині, Довгопіллі), які постраждали 
від бурі з градом навесні 1785 р. Зібравши місцевих старих жінок, від них. вимагали 
зізнатися у відьомстві, тобто причетності до наслання стихії, погрожуючи, у разі 
відпирання, спалити їх тут-таки на підготовленому вогнищі. Лише з труднощами 
кільком розсудливішим селянам вдалося врятувати односельчанок від страшної смерті 
[25, S. 122; 10, с. 122]. Такою ж розправою погрожували й одній із жінок, звинувачених 
у чаклунстві й насланні посухи, під час самосуду в буковинських селах Великому 
Кучурові та Волоці [25, S. 122].

Інколи звинуваченим у чаклунстві вдавалося уникнути вогнища лише завдяки 
тому, що несподівано випадав дощ. Згідно з переказом, записаним П.Шекериком-
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Дониковим, такий випадок трапився у Головах Косівського повіту, під час сильної 
посухи орієнтовно у середині XIX ст. Організатори самосуду схопили місцеву 
старожилку, визнану громадою відьмою, і потягли на вогнище. Врятувало бабу від 
спалення лише те, що, за словами інформаторки, в цей час буцімто раптово розпочалася 
гроза. Ця обставина, реальна чи надумана оповідачкою, як і в акціях із примусовим 
купанням, підсилювала переконаність носіїв традиції щодо справедливості своїх дій із 
переслідування чаклунки. Такий висновок інформаторка виносить і з власної розповіді: 
“Від того чєсу вже т  сперали відьми дожь/.../” [6, с. 199-200].

Особи, яких громада трактувала як відьом, чаклунів або упирів, зазнавали 
переслідувань із боку односельчан і після смерті. Так само за екстремальної ситуації, як 
то тривалої посухи чи спалаху епідемії, селяни розкопували могилу “відьми” чи “упиря” 
і влаштовували екзекуції над рештками небіжчика: відділяли голову від тіла, пробивали 
труп осиковим кілком. Одна з таких розправ відбулася у кількох бойківських селах під 
час епідемії холери влітку 1873 р. Селяни розкопали могилу місцевого війта, який 
нещодавно перед тим помер і мав репутацію вовкулаки -  отже, після смерті міг стати 
упирем, -  і влаштували екзекуцію над трупом “упиря”, буцімто причетного до спалаху 
хвороби: тіло четвертували і пробили осиковими кілками [27, cz. II, s. 1260-1261].

Переслідування та розправи за допомогою води та вогню над особами, 
запідозреними у чаклунстві, практикували і сусідні народи Карпатського регіону. 
В румунських громадах Буковини так само побутувало переконання, що відьма- 
стриґойка боїться купання, і якщо під час посухи впіймати її і кинути у воду, то відразу 
піде дощ. А щоби дух мертвої відьми не блукав серед живих і чинив їм лиха, слід було 
таку чаклунку після смерті спалити [24, S. 137].

Наведені випадки розправи чи погрози розправи на запідозреними у чаклунстві 
демонструють агресивну форму реанімації архетипу, подібно як це мало місце під час 
антивідьомських процесів у пізньосередньовічній та новочасній Європі. Щоправда, у 
самосудних процесах, до яких епізодично вдавалися українські громади у XVIII-XIX ст. 
(як і сусідні народи регіону), слід вбачати стихійні прояви “псевдоархаїзму”, які 
ініціювалися зсередини групи але, по суті, не контролю валися або слабко 
контролювалися самою групою.

Однак нерідко виявлення осіб, буцімто причетних до чаклунства, вважалося 
самодостатнім для нейтралізації впливу їхніх чарів.

Два таких характерних випадки наводить В.Гнатюк у своїй розвідці про 
переслідування відьом. Один із них трапився 1885 р. в одному з сіл Херсонської губернії', 
де місцеві селяни в часі тривалої посухи запідозрили у “затриманні дощу” трьох літніх 
односельчанок. Після насильної купелі в річці та погроз розправитися баби зізналися 
в тому, що вони справді відьми і погодилися показати роз’ятреним селянам місце, де 
нібито “сховали дощ”. За їхньою вказівкою війт із присяжними знайшли в хаті однієї 
з “відьом” замащені у каглі два пильники і замок. Це відкриття втихомирило селян, 
хоча дощ так і не випав. Інша історія наводиться зі слів інформатора-очевидця, який 
розповів про проведення акції масового примусового купання для виявлення відьом, 
що “наслали посуху ”, у Верхньому Березові Печеніжинського повіту. Примітно, що в 
цьому ж селі, за переказами, колись було спалено жінку, яку вважали відьмою і також 
звинуватили у насланні посухи, через що “збіж і вигорьило”. Однак цього разу 
“викриття” підозрюваних у відьомстві (критерієм слугувала відсутність “заросту на 
статевому органі”) завершилося для них не так драматично: організатори акції з них 
просто посміялися. Така реакція була зумовлена поступливістю підозрюваних: як 
пояснює інформатор, “бо вони призналисі зараз (у тому, що відьми -  прим. І. Ч.), та й 
поставали відемками (нешкідливими)”. За тією ж логікою, звинувачену давніше у
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чаклунстві жінку спалили передусім через те, що "тота не хотіла сі признати, що відьма ” 
[б, с. 191,198].

В обох історіях підозрювані після проведення дізнання перед загрозою розправи 
(а в одному випадку вона підсилювалася переказом про такий прецедент) врешті самі 
зізнавалися в тому, в чому їх підозрювали. Тому закономірною була поблажлива реакція 
стосовно до “викритих відьом”, оскільки спільнота (громада) отримувала наочне 
підтвердження істинності своїх уявлень про чаклунство і правильності відповідних дій 
із виявлення чаклунів (тобто, про архетипи), і це розцінювалося як самодостатній 
фактор, який її цілком влаштовував.

Цей, на перший погляд, парадокс психологічної реакції традиційної спільноти на 
вимушене зізнання запідозреного у чаклунстві прекрасно розкритий в історії, яку 
наводить К.Леві-Строс, посилаючись на спостереження, проведені дослідницею 
М.К.Стівенсон серед народності зуньї в Новій Мексиці й опубліковані на початку XX ст. 
у щорічнику Бюро Американської Етнології. Аналізуючи цю показову під багатьма 
оглядами історію, КЛеві-Строс звертає увагу насамперед на парадоксальну обставину 
судового розбирання. Звинувачений у чаклунстві -  місцевий хлопець, ризикуючи бути 
скараний на смерть, отримує виправдання не внаслідок заперечення своєї провини, а 
навпаки, зізнавшись у неіснуючому злочині [12, с. 177-180].

Однак трактування офіційними суспільними інститутами античаклунських акцій 
як протизаконних дій змушувало традиційні спільноти в особі громад до пошуку 
якихось аргументів на виправдання своїх самочинних дій й надання їм бодай позірної 
легітимності. Як засвідчують матеріали судових справ та народні перекази, такі акції 
обставлялися переважно посиланнями на традиційні для спільноти авторитети.

Здебільшого переслідування осіб, запідозрених у чаклунстві, ініціювали власними 
ухвалами громадська рада або загальні збори сільської громади. У такому разі 
організація та виконання акції покладалися на представників органів місцевого 
самоврядування, сільську старшину: війта з присяжними та десятниками, на Буковині 
-  на двірника (ворника) з отаманами. Інколи таким поштовхом до дій громади були 
ініціатива чи розпорядження, які надходили від місцевих поміщиків або управителів 
(мавдаторів), які асоціювалися з давніми, кріпосницько-феодальними авторитетами.

Так, самочинне випробування водою жінок у Ширівцях на Буковині 1790 р. 
відбулося з ініціативи управителя графа -  якогось Івана Фрунзея, за наказом якого 
двірник із отаманами привели селянок до ставу. У Вербівцях аналогічну акцію купання 
жшок влаштували місцевий дідич Іордакій Пержюл разом із двірником та сільською 
старшиною [З, арк. 3 ,5]. У ряді випадків, як-от у Кнігинині Станіславівського повіту, 
Головах Косівського, Верхнім Березові Печеніжинського, акція “купання відьом” 
проводилася за розпорядженням або згодою війта, якому активно допомагали 
присяжні, що зганяли селянок до купелі [б, с. 194-195,198-199]. В історії самосуду над 
“відьмами” на Буковині влітку 1848 р. рішення щодо проведення д ізнання для виявлення 
чаклунок було ухвалено на зборах сільських громад Великого Кучурова та Волоки [4, 
арк. 56]. Таке ж саме рішення спровадити всіх місцевих жінок до потоку і скупати 
санкціонували під час засухи 1880 р. на Покутті громадські ради сіл Назірної та 
Добровідки Коломийського повіту [26, t. III, s. 123-124].

Заслуговують на увагу намагання організаторів самочинних акцій зіслатися в 
окремих випадках на авторитет, буцімто побутуючий у традиції сусідів. Таке пояснення, 
зокрема, міститься у звіті про розслідування випадку випробування водою 
підозрюваних у чаклунстві в Ширівцях Чернівецької протопопії; уповноважений 
консисторії отримав його від ініціатора акції управителя Івана Фрунзея: "Я запитав 
Фрунзея, звідки він отримав ш каз або що спонукало скоїти таку єресь і негідний вчинок
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і для чого. Він відповів, що не отримав жодного наказу, лишень начуваний, що так чинять 
у  Ляській країні ляхи. Тож і нас спонукало до такого [вчинку], зі сподіванням, що Бог 
дасть дощ" [5, арк. 5-5зв]. Посилання на методи виявлення відьом, які буцімто 
практикували “ляхи у Ляській країні”, є цікавим під оглядом можливого впливу на 
народну магічну практику місцевих українців, зокрема і православного обряду (на 
Буковині), методів антивідьомських процесів у західних сусідів-католиків.

Але переважно відповідальні за антивідьомську акцію представники традиційної 
спільноти (громади) посилалися на авторитет магіко-ритуального архетипу, сліди 
якого побутували у вигляді повір'я чи переказу. Так, організатори акції масового 
купання у Вербівцях намагалися виправдати власні самочинні дії переказами про 
нібито давній звичай, згідно з яким належало “виводити (всіх) жінок до води і скупати 
їх, щоби був дощ" [3, арк. 3].

У підсумку потрібно відзначити, що ставлення до магії й чаклунства та тих, хто 
підозрювався у цих заняттях, у традиційних народних віруваннях українців має глибоке 
історичне коріння як релігійно-психологічний і магіко-ритуальний архетипи, однак у 
XVIII-XIX ст. вони побутували вже як “нібито архаїзми”, чи “псевдоархаїзми”. 
Організатори переслідування осіб, запідозрених у зловорожому чаклунстві, 
виправдовували свої дії найчастіше посиланням на авторитет магіко-ритуального 
архетипу, сліди якого побутували у вигляді повір’я чи переказу про “давній звичай”. 
Такі акції в народній магічній практиці українців відбувалися здебільшого у вигляді 
влаштування самочинних дізнань (шляхом припікання вогнем або, частіше, 
випробовування примусовим купанням у водоймі), рідше -  самосудів і розправ (через 
спалення) над звинуваченими у чаклунстві. Застосування в антивідьомських акціях 
таких апотропеїв, як вогонь, дим та вода грунтувалося на віруваннях у магічні 
властивості цих засобів, які сягають архаїчних, ще дохристиянських уявлень, але 
водночас позначені впливом християнства. Нерідко виявлення внаслідок дізнання осіб, 
нібито причетних до чаклунства, вважалося самодостатнім для нейтралізації впливу 
їхніх чарів, оскільки спільнота чи група отримувала наочне підтвердження істинності 
своїх уявлень про чаклунство, тобто про архетип.

Література
1. Абу Хамид ал-Гарнати и его путешествия в Русские земли в 1150-1153 гг. // Методические 
рекомендации и источники по курсу древней истории восточных славян. -  Горький, 1985. 
-С . 40-41.
2. Біблія, або Книга Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Перекл. за ред. І.Огієнка та ін.
3. Державний архів Чернівецької області (ДАЧО). -  Ф. 1. Окружне управління Буковини. -  Оп.
4. -  Спр. 156. Розслідування православною консисторією випадків влаштування самочинного 
дізнання для виявлення чаклунок влітку 1790 р. у громадах сіл Вербівці та Ширівці.
4. ДАЧО. -  Ф. 320. -  On. 1. -  Спр. 3318. Послання Буковинської православної консисторії від 
імені єпископа Євгена Гакмана до протопресвітерів Буковини від ЗО червня (12 липня) 1848 р. за 
№ 2304 та супровідні документи.
5. Геродот. Історії в дев’яти книгах / Перекл., передмова і прим. А.О.Білецького. -  К.: Наук, 
думка, 1993.
6. Гнатюк В. Купанє і палене відьм у Галичині II Матеріяли до української етнольоґії. -  Львів: З 
друкарні НТШ, 1912. -Т . XV. -  С. 178-201.
7. Гнатюк В. Документи і матеріали (1871-1989) / Упоряд. Я.Дашкевич, О.Купчинський, 
М.Кравець та ін. -  Львів, 1998.
8. Гошко Ю.Г. Населення Українських Карпат XV-XVIII ст.: Заселення. Міграції. Побут. -  К.; 
Наук, думка, 1976.
9. Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры. -  М.: Главная редакция восточной 
лит-ры изд-ва “Наука”, 1975.



253

10. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. -  Чернівці: Молодий буковинець, 
2000.
11. Кульчицкій С. О суевЬріях, обычаяхъ, повЬріяхь и примЬтахъ жителей села Ставучанъ 
Хотинскаго уЬзда // Кишиневскія Епархіальньїя ВЬдомости. ОтдЬлъ неоффиціальньїй, -  
Кишиневь, 1873. -№№ 7,10,17,18,22.
12. Леви-Строс Клод. Структурная антропология / Пер. с франц.. -  М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
13. Лозинский С. Роковая книга средневековья // Шпренгер Я., Инститорис Г . Молот ведьм. -  
М.: Просвет, 1992. -  С. 3-70.
14. Мельников Ф.Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви. -  
Барнаул: Изд-во Барнаульского госуд. пед. ун-та, 1999.
15. Мисько Ю., Чучко М. Відображення пережитків язичницьких вірувань населення Буковини 
в церковних документах XVIII-XIX ст. // Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна 
культура слов’ян: 36. наук, праць. -  К.: Стилос, 1999. -  С. 89-92.
16. Мисько Ю. Джерела до вивчення пережитків язичницьких вірувань на Буковині // 
Буковинський історико-етнографічний вісник. -  Чернівці, 2000. -  Вип. 2. -  С. 38-39.
17. Пивоваров С., Мисько Ю. Язичницькі звичаї населення Буковини в документах кінця XVIII 
ст. // II Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців “Національні та 
етносоціальні процеси в Україні”: Матеріали. -  Чернівці, 1997. -  С. 9-12.
18. Рассел Джеффри Бартон. Колдовство и ведьмы в Средние века / Пер. с англ. -  СПб.: Евразия, 
2001.
19. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. -  М.: Политиздат, 1989.
20. Франко И.Я. Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г. // Українці: народні вірування, 
повір’я, демонологія. -  К., 1991. -  С. 512-526.
21. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. Дополнительный том. -  М.: Рефл-бук. -  К.: Ваклер, 1998.
22. Чеховський І. Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону.
-  Чернівці: Зелена Буковина, 2001.
23. Шпренгер Я., Инститорис Г . Молот ведьм. -  М.: Просвет, 1992.
24. Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatskunde. -  Czernowitz, 1899.
25. Kaindl R.F. Beitrage zur Volkskunde des Ostkarpathengebietes//Zeitschrift fór 6sterreichische Volkskunde.
-  Wien, 1902. -VIII Jahrgang. -  Heft III-IV. -  S. 118-131.
26. Kolberg O. Pokucie: Obraz etnograficzny. -  T. I-IV. -  Krakow, 1882-1889.
27. Kolberg O. Rus Czerwona. Cz. II. -  Z. 2 // Oskar Kolberg. Dzieła wszystkie. -  Poznan-Warszawa: 
Ludowa spółdzielnia wydawnicza, Polskie wyd-wo muzyczne, 1979. -  T. 57 / 2.



254

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ:

А П
АС
АСГЭ
в д и
ВИ
К Н М ІУ
КСИ А
КСИ АУ
к с и и м к
М Д А П В
М И А
П ССІАЕ

СА
Т р ....А С

А рхеологічні пам’ятки УРСР  
А рхеологічні студії, Київ-Чернівці

Вестник древней истории  
Вопросы  истории
Київський Національний музей істор ії України 
Краткие сообщ ения И нститута археологии  
Краткие сообщ ения И нститута истории Украины  
Краткие сообщ ения И нститута истории материальной  
культуры
М атеріали і дослідж ення з археології Прикарпаття і Волині 
М атериалы и исследования по археологии СССР  
Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й 
етнографії: Збірник наукових статей, Чернівці

Советская археология
Труды ... А рхеологического съезда



255

Зміст
Б. Т. Рідуїи, В. М . Степанчук
Н епоротове VI: нове місцезнаходж ення домустьєрського часу

на Б ук ов и н і............................................................................................................................З

М . П. Сиволап
Поселення ям ної культури С ередньої Н аддніпрянщ ини.......................................17

С.П. Пачкова
Роль ясторфської культури в утворенні латенізованих культур

П івденно-С хідної Є в р о п и ............................................................................................... 25

Д . Н. Козак
Зубрицька культура на Хрінницькому водойм ищ і................................................... 39

Б. С. Строцень
П ро деякі законом ірності розміщ ення опалювальних пристроїв

у черняхівських житлах Західного П од іл л я ............................................................ 55

Л. В. Вакуленко
Курганний могильник IV  ст. н.е. на П рикарпатті......................................................63

H. С. Абашина
П роблеми м етодології етнічної ідентифікації культур полів п охов ан ь ........70

Л. В. Ясновська
П оховальні старож итності Чернігівщ ини в науковій спадщ ині

Д . І. Б ліф ельда...................................................................................................................... 80

I. С. Винокур
Слов’яни південно-східної Європи у і тисячолітті нової е р и ...............................83

О. М . Приходнюк
Залізний реманент П астирського гор оди щ а................................................................93

Ю .В. М исько
Д о питання про інтерпретацію  хрестоподібних символів

на слов’янській к ерам іц і................................................................................................. 104

Ю. О. Приходнюк
Дерев’яно-земляні та земляні оборонні споруди лісостепу

і степу України др угої половини і тис. н .е............................................................ 108

Л. П. М ихайлина
Типологія східнослов’янських жител V III-X  ст.

між Д ніпром і К арпатам и.............................................................................................. 116



256

A. Томашевсъкий
Нарис історії та екології заселення Східного Поділля

слов’яно-руської д о б и ..................................................................................................132

С. В. Пивоваров, І. Г. Чеховський........................................................................................ 161
Знахідки давньоруських міднолитих (бронзових) хрестів-оберегів 

на Прикарпатті і їхнє побутування у культовій і магічній практиці 
місцевого населення.....................................................................................................161

М  О. Ягодинська
Орнаментація давньоруської кераміки з пам’яток Західного П оділля..................179

0 . П. Моця
Погости в системі давньоруських населених пунктів...............................................199

С. В. П ивоваров
Середньовічне озброєння з городища XIV ст. в Зеленій Л ипі...............................204

B. М. Войнаровський
Стародавнє чинбарство: понятійний апарат та терм інологія..................................216

C. М уст ягр
Предварительные результаты археологических раскопок

в городище Машкауцы 1..............................................................................................224

И  О. Нечитайло
Нові знахідки петрогліфів у Середньому Подністров’ї ............................................235

1. Г. Чеховський
Переслідування осіб, запідозрених у чаклунстві, в українців:

побутування архетипу у формі “псевдоархаїзму” ................................................ 241

Список скорочень:............................................................................................................. 254

Інститут археології НАН України 
Буковинський центр археологічних досліджень 

при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича

АРХЕОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Випуск 2

Літературний редактор к.і.н. І.Г. Чеховський 
Технічне редагування і комп’ютерна верстка к.і.н. Б.Т. Рідуш

Підписано до друку 20.04.2004. Формат 60х84/8є Папір офсетний. 
Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 29,76. Зам. 33. Тираж 300 прим. 

Видавництво редакції журналу “Зелена Буковина”, 58012, 
м. Чернівці, вул Некрасова, 27. Тел (0372) 58-48-59.

Свідоцтво ДК № 563 від 10.08.2001. Друк: пп Глібка О.В.




