
МОЛОТОВСЬКЕ СРІБЛО.

Археольоґічна замітка М. Грушевського1).

Тому два роки в с. Демпдові, філії села Молотова (неда
леко Миколаєва над Дністром), на новім цвинтарі, на глубокости 
метра знайшов ся скарб у глинянім невеликім (півлітровім, 
як мені писали) горнцї. Обставини нахідки і ціле се місце не 
виказали ніякого сліду, щоб тут була колись могила; се був скарб 
в повнім значінню того слова. Горнець при копанню зовсім 
знищив ся, срібнї-ж річи, що були в ній, перейшли до музею 
львівської Ставропігії, де й переховуєть ся тепер сей скарб. 
Він скяадаєть ся з ось яких срібних (виключно) річей :

1) з одного наручника (брансолєти), зложеного з двох ча
стин, злучених рядом обручок;

2 — 3) з пари наручників, зроблених з срібної стяжки, три 
рази зігнутої спирально;

4 — 5) з меньших наручників, подібно зроблених з срібної 
стяжки, зігнутої в 2і12 круга;

6 — 7) з пари подібних (але не однаких) кульчиків (каблу
чок) до висків з трома галочками;

В— 9) з пари однакових кульчиків до ух, теж з трома га
лочками;

4) Тому рік подав я був коротку звістку в Записках (т. XY, Miscell.). 
про сей цікавий скарб; тепер, завдяки дозволу хв. заряду Ставропігій
ського інституту і його вп. сенїора проф. Дра Шараяевича, можу опу- 
блїковати сі цікаві річи; уважаю своїм обовязком висловити на сім місці 
подяку хв. заряду й його сенїору за їх ласкавий дозвіл, а пароху с. Мо
лотова о. В. Соколовському за подані ним відомости про подробиці 
нахідки.

Записки Наук. тов. іх. Шевченка т. XXV. 1
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1 0 — 12) з трох перстенїв з печатками;
18) одного перстена з скрученого дрота;
14) одного перстена з їеометричним черненим рисунком 

на щ итку;
15) одного перстена, що мав камінець (камінця нема);
1 6 — 80) 65 чеських монет —  грошей, широких і малих ( т і -  

n o re s  e t m ajo res), з них 3 меньших Вячеслава I I  (1 2 7 8 — 1305), 
а 21 більший і 38  меньших кор. Іоана І  Люксембурського 
(1 3 1 1 — 1346), по означенню віденської центральної археольо- 
їічної комісиї, котрій сей скарб посилав ся ; три монети не про
читано.

Т і предмети дуже інтересні самі по собі, а ще більше —  
завдяки тому, що мають дуже докладну дату в виді сих монет 
з першоі половини X IV  в.; на останку —  дуже інтересне саме 
місце находки, бо взагалі' галицькі находки досі майже не, входили 
в круг студий над давньою руською штукою.

Перегляньмо їх  за порядком.
На долученій фототипічній таблиці'1) в горі подано наруч

ник. В ін досить делікатної, але й нетрівкої роботи. Складаєть 
ся з двох симетричних половинок, закінчених рядом тонких 
срібних каблучок —  шарнерів (всіх їх  було пять або шість), що 
входять одні між другі; в каблучки сі встромлювалась затичка 
(бронзові дротики тепер) і звязувала обидві части ни ; разом 
взявши наручник має коло 23  цм. наоколо, отже вимагав руки 
досить замашистої2). Кожда половина наручника має в середині 
гладку срібну бляшану поверхню, на зверхній частині срібну 
бляшку з вирізьбленими (іравірованими) рисунками; наложеною 
на сю бляшечку срібного рамою в формі аркад кожда половина 
подїляєть ся на три частини, на три поля. Середнє поле одної 
половини має схематично зроблену цьвітку (лілію), середня бля
шка другої —  нефоремну фіїуру чоловіка —  ловця, в гостро
верхій (турецькій) шапці, що в одній руці має сцис, а в дру
гій —  здобич (як думаю —  схематично зроблену птицю). Б ічн і 
поля на обох половинах мають симетричні фіїури голубів: всї 
вони зроблені схематично, в однаковій позі: сидять, піднявши

*) 3 робітні Тшемеского у Львові. Предмети, як видно з долученої 
до неї скалї, зменьшені ня ній на третину (в півтора раза); не подаю 
міри предметів, бо її видно з тієї долученої скалї.

2) Д. Кондаков (Русскіе клады І, с. 138) догадувавсь, що сї великі 
наручники носились поверх одїня.
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голови, задерши крила в го р у ; обидві пари відріжняють ея дея
кими деталями. Береги (рами) половинок і трикутники між арка
дами прикрашені випуклими топками; пробиті дірочки служили, 
очевидно, для якихось тепер затрачених окрас, може камінців; 
дві петлички на другій половинці очевидно служили для приві
шування якихось окрас (брельоків). Наручник був уже заноше
ний і замочки заховались у фраіментах.

Сей тип наручників добре звістний і досить частий в на
шій штуці княжого періода. Таж сама форма (дві половини, злу
чені шарнерами), розиіщенне декораций і теми рисунків повто
ряють ся в иньших находках. Зовсім подібний наручник, орна
ментований теж трома наложеними на бляшку аркадами, з рисун
ками птиць і змії на полях сих аркад, знайдено в Київі 1893  р. 
(тепер переховуеть ся в петербурськім Ермітажі, відділ „руських 
старинностей“ , шафа 5 )1) ;  зовсім подібна і половинка наручника 
з Чернигова (находка 1887  р.), що переховуеть ся тамже2), 
тільки вона дуже знищ ена: поля аркад на ній зовсім пропали. 
Мотив аркад в простїйшій формі, де сї аркади не наложені, 
а наїравіровані на самій бляшці, як і рисунки на полях, по
вторяетъ ся на цілім ряді иньших наручників; при тім часом 
сей основний орнамент дістає ще придатки, нпр. на наручнику 
з київської нахідки в оселі' Раковського3) сей орнамент подво- 
юєть ся : аркади йдуть двома рядами; в парі наручників з Те- 
риховського скарба (Орлов. їуб.) або на новонайденіи володи- 
мирськім аркади займають верхню частину наручника, а під 
ними бачимо иньший, плетений орнамент4), але взагалі орнамен- 
тация аркадами (особливо трома)5) —  се дуже трівкий мотив 
для сієї річи, широко росповсюднений.

Що до орнаментациї самих полей, то чоловічі фіїурки, як 
на молотівськін наручнику, стрічають ся у нас дуже рідко. Н а- 
томісь дуже росповсюднені в нашій давній штуці' иньші орна- 
ментацийні мотиви. Схематичну лілію вкажу на наручнику з оселі 
Раковського, де голубів заступають иньші улюблені форми русько-

*) Описаний у Толстого і Кондакова Русскія древности У, с. 123—4.
2) Вона видана у Кондакова Русскіе клады, табл. XI, ч. 1.
3) Виданий у Кондакова ор. с. с. 138.
4) Териховські видані у Кондакова Русскія древности У, с. 115, 

володимирський — Археологическія извѣстія и замѣтки 1896, с. 369.
5) Наручники, орнаментовані аркадами, але в иньших• комбінациях 

(не по три) див. в московськім історичнім мувѳю, саля 17, вітр. 8 (в м. 
Романова Могилівської іуб.) і в володимирській находцї 1896 р.
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визаятпйського стилю —  сирени; взагалі' се орнамент дуже по
пулярний. Схематично зроблених голубів бачимо на київськім 
наручнику з нахідки 1893 р., на тереховських наручниках, 
і взагалі —  се улюблений мотив нашої юбілєрської ш туки1).

Одже сей наручник з Молотова е дуже типовим взірцем 
давньої руської штуки, як що до своєї техніки, так і що до 
орнамента. Натомісь иньші молотівські наручники не звичайні. 
Сї дві пари наручників із срібної стяжки (на таблиці' подано 
по одному предмету з кождої пари, внизу) повторяють в сріблі' 
дуже старий тип спиральних наручників бронзових, росповсюд- 
нених і в середнєдунайській бронзовій культурі; для галицької 
Руси можу вказати бронзові наручники з вузшої стяжки нпр. з Ви- 
соцька і з Ч ех ів2). Золоті наручники з спиральної стяжки, зо
всім подібні, але звичайно орнаментовані на кінцях головками, 
часто стрічають ся в чорноморських (елєнїзованих) нахідках 
(особливо порівняти наручник з Анапи в Ермітажі, піраміда 1, 
ч. 216  h , де кінцеві орнаменти дуже слабі, сходять на ніщо. 
Срібних наручників сього типу в українсько-руських нахідках 
вказати не можу, тим молотовські наручники мають особливий 
інтерес.

Дві пари каблучок (більших і меньших —  на таблиці' по
дано обидва більші, а з меньших одну (в середині'), бо вони 
однакові), належать до варияций т. зв. київського типа, широко 
росповсюдненого в краях давньої руської держави. Він характе- 
ризуеть ся власне трома галочками, насадженими на дріт, що 
імітують три перлини або намиста на дротї; меньші з них мо
гли носитись в усї, більші —  носились або на усі, або при- 
чеплялись до волося чи якогось нагояовного убраня (шапочки 
то що). Галочки орнаментовались ріж но; молотовські належать 
до катеїориї горош коватих: галочка вкрита як би горошком, що 
імітує галку, обсаджену дрібними. перлами (ся імітация на трох 
з молотовських ковтків віддана дуже докладно і на оригіналах 
і на фототипії). Подібно орнаментовані ковтки стрічаємо поміж 
українськими; нпр. в роскішній колєкциї ковтків з оселі бсикор- 
ського (Київ) маємо їх  кілька, найблизше своєю технікою при
гадує молотівські ковток виданий Кондаковим (Русскіе клады І)

*) Порівняти нпр. волоті іанцюхи з Биїва — з Михайлівського 
скарба і з оселі Лескова (Кондаков ор. с. І табл. VI і X.

2) Zbiór, wiadomości do antropologii krajowej XIV, c. 50; чеські 
нахідки, ще неонублїковані.
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на табл. IV, ч. 21 , або між ковтками з Княжої гори видані 
Бобрінским (Курганы близъ Смѣлы II, табл. X X , ч. 9 і 11), 
тільки київські^ ковтки сього типа мають галочки більш, цілїн- 
дричної форми. Дріт коло галочок обмотаний філїїрановим дро
том, як звичайно.

П ара меньших молотовських ковтків мають галочки круглі', 
пара більших — овальні, бочілковаті; се характерна відміна, 
що не стрічаєть ся, скілько знаю, на українських ковтках сього 
типа, але подибуєть ся де инде — в східнїх нахідках, на По
воджу, на К авказі* 1 * з). Два більші молотовські ковтки мають той 
самий рисунок, тільки ріжнять ся виконаннєм: ковток поданий на 
таблиці' з лівого боку має характер незручної схематизованої ім іта- 
циї другого: майстер не розумів значіння тіє ї горошковатої —  
перлової орнаментациї. Середні' галочки на обох трохи більші від 
бічних. Х арактерні ще сї скобочки на середніх галках обох ковтків : 
вони очевидно мали служити до протягана через них нитки чи 
дротика з якимсь намистом, чи перлами, або до привішування 
ланцюжків з якимсь намистом, як бачимо на роскішних ковтках 
з Великого Болгара (Ермітаж, ib. шафа 2), де стрічаємо теж 
і ковтки з подібними скобочками на галочках.

Дуже інтересні три перстенї з печатками. Всі' вони мають 
на печатці' рисунок птаха, дуже нефоремний і схематичний, а на-

околонапись; на двох написи кирилицею, на однім: П 6 Ч Я Т Ч -  
в я н о в л ,  печать Іванова (вона подана на фототипічній таблиці',

М Такі овальні, бочілковаті, чи жолудковаті галочки, гладкі, не 
орнаментовані бачимо на ковтках з Камбулти (Кавказ) — Ермітаж, вітр.
І (дві пари), гладкі і орнаментовані — на ковтках з Казанської Губернії
(Вел. Болгара), срібних і золотих (Ермітаж Рус. старини., шафа 2, оден
з них^див. у Кондакова Рус. древности, V, с. 97, тамже згадка про по
дібний ковток Ізабелї Католїчки в Мадридськім музею с. 138). Вкінці 
тіж овальні галки, не орнаментовані, великі, бачимо на- характерних ков
тках з Симбирської Губ. (з одною, галкою) — Ермітаж ibid., шафа 4.
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з боку, і на e i l  стороні —  самий щиток ї ї ) ; на другім : Ш >ТМ Т +  
(тК О Ч К О Е Я , печать Окочкова; напись на третім я  не міг про
читати; деякі букви нагадують глаголицю, але глаголицькою 
азбукою я не міг написи розвязати.

Цікаво, що написи зроблені на печатках просто, отже на 
відбитку імена читались би навиворіть.

З сих печаток Скочкова виглядає трохи підозріло; ніяких 
слідів старини на собі не має, виглядає як сьвіжо вибілена мідна, 
зроблена дуже грубо, аби як прильотовано щиток до товстого 
дрота (тепер її прильотовано на ново, бо відпав був щ иток); 
наеуваєть ся думка, чи се не фальзіфікат, але я не відважуюсь 
признати його рішучо фальзіфікатом —  може се тільки сильно 
і незручно відчищений перстень?

Н а Україні не можу вказати печаток з іменами з сього 
часу, хоч печатки з ріжними рисунками і значками стрічають 
ся досить часто (Кондаков Русскіе клады, І, с. 103, 107). Що 
на Руси широко уживались печатки, про се сьвідчить умова 
з Греками 9 4 4  р.

Четвертий перстень скручений ' з трох ерібних шнурків, 
а з них кождий теж зсуканий з двох дротиків. Сей стиль —  
плетений дріт в ріжних варияциях дуже часто етрічаєть ся 
в нашийниках (гривнах), наручниках, рідше в перстенях „кня
ж ої“ епохи, одначе і тих не бракує —  вкажу нпр. два пер- 
стенї в колєкциї Поля (Каталогъ кол. Поль, І, табл. X II, ч. 4 9 — 50, 
пор. наручник з Княжої гори, виданий у Бобрінского II , таб. 
X X , ч. 5).

Два иньші перстенї (14— 15) не мають нічого інтересного, 
для того я й не уважав їх  потрібним публїковати.

Я мав нагоду піднести в своїй попередній замітці і тепер 
знову повторяю, вже вказавши на анальоїічні предмети з инь- 
ших. наших нахідок: молотівська колєкция має дуже типо
вий хар ак тер ; маємо в ній цілий ряд предметів характерних 
для старої руської, під византийськими і сусідніми впливами 
розвиненої штуки, т. зв. княжої доби. Молотівська нахідка по
казує, з одного боку, ще раз, що й західня окраїна українсько- 
руської землі входила в круг сієї штуки, з другого боку —  що 
ся штука була ще в силї у нас в X IV  в. і загинула, мабуть, під 
новими впливами, що принесли з собою Х ІН — X V  в .: се були 
східні', але відмінні від давнїйших впливи і ще більше —  пе
ревага західньої культури.
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