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Археольоґічна розвідка.

Написав М. Г р у ш ев сь к и й .

І.

Протягом останніх чотирох років —  1895— 1898 було роз
копане велике похоронне поле на їрунтах села Чехів в Брід- 
ськім повітї; про перші находки я дав був звістку в УІ т. За
писок нашого Товариства, а в УП т. подав коротко результати 
своїх власних розкопок на сім полі, зроблених в червні 1895 р., 
відложивши публїкованнє свого дневника до закінчення роскопок, 
що могли де що кинути сьвітла й на мої роскопки. Після того —  
протягом 1895— 8 р. велись розкопи під проводом професора 
львівського унїверситета Шараневича, консерватора старинностей 
сього округа, а з кінцем 1898 р. були опубліковані результати 
розкопів 1895— 7 р. під титулом: Dr. Izydor Szaraniewicz 
Cmentarzyska przedhistoryczne we wsiach Czechy i Wysocko, 
w powiecie Brodzkim, Іьв ., 1898 *), розкопки ж 1898 p. проф. 
І. Шараневич має намір описати в осібній праці'. Сими розко
пами властиве похоронне поле в значній мірі вже висліджене 
і в деяких напрямах дійшли вже до його границі'; всього по 
рахунку проф. Шараневича розкопано 350— 870 кістяків; долу
чивши 14 розкопаних мною, будемо мати звиш півчвертаста по
хоронів; усіх предметів знайдених в своїх розкопах 1895— 7 рр. 
проф. Шараневич числить 864, окрім кілька сот глиняних ви

*) Відб. 8 II т. вид. Teka konserwatorska, самий том іще не 
вийшов.
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робів. Материял, як бачимо, дуже великий, хоч в його наукової 
вартости дещо уймає та обставина, що сам проф. Шараневпч 
не міг все бути при тих розкопах і вони вели ся студентами 
унїверситета, а головно місцевим народнім учителем. Сей остан
ній вів дневник розкопів, але при тім не нумерував знаходже
них річей, так що тільки часом —  з його описей і долучених 
рисунків можна сконстатовати приналежність певного предмета 
тому чи иньшому похорону; окрім того з часта переносячи роз
копи з місця нц місце, не долучає він до них ситуацийного 
пляна. Одначе і в тим всім становлять сї розкопи дуже ви
значне явище серед археольоїічних находок нашої териториї. 
В своїй теперішній статі я з початку подам дневник своїх вла
сних розкопів, зроблених, як сказано, в червні 1895 р., ся розкопка 
становить тільки незначну частину загального числа розкопаних 
похоронів, але вона була ведена з детайлїчним дневником, через 
те має своє значіннє. Потім я подам загальні уваги про се 
похоронне поле на основі розкопів своїх і проф. Шараневича; 
для останніх окрім згаданої публїкациї проф. Шараневича, де 
подані деякі виїмки з дневника, а з рештою —  загальні харак
теристики, я користувавсь автентичними дневниками р. 1895— 8, 
уділеними минї проф. ПІараневичом разом з иньшими актами сих 
розкопок, за що складаю йому на сїм місці подяку, і крім того 
власними спостереженями —  з автопсії здобутого материялу 
(переважна частина річей з розкопок проф. Шараневича передана 
ним. в археольоіічний музей львівського унїверситета). Долучаю 
рисунки (з робітні Тшемеского). найбільш інтересних річей, пе
реважно з своєї колєкциї, відсилаючи зрештою по рисунки з ко- 
лєкциї проф. Шараневича до згаданої його публїкациї, де додані 
дуже добрі фототипичні таблиці з тієїж робітні' Тшемеского у Львові.

Тепер тільки додам кілька вступних уваг. Похоронне поле 
лежить по лівий бік дороги з с. Заболотець до с. Ч ех ів , при
тикаючи одним, кінцем до села Чехів, другим до сеї дороги, на 
ірунтах місцевого дїдича й двох селян, на невеликім підвисшенню 
серед мочарпстої, а колись і дуже болотистої місцевости, що дає 
початок р. Стиру. Перші розкопи зроблено на двірських ірун- 
тах, потім перейшли на селянські, де й я робив свою розкопку; 
тепер похорони на селянських ірунтах, судячи по справозданню 
проф. Шараневича, здаєть ся, вже вичерпані, на двірських 
ірунтах ще нї.

Окрім сього великого похоронного поля ся околиця взагалі 
дуже богата археольоіічними памятками; є тут кілька могил,



ПОХОРОННЕ ПОЛЕ В С. ЧЕХАХ З

з котрих одну розкопав Оеовский1) коло е. Висоцька, а другу 
проф. ДІараневич2) —  між е. Заболотцяии і Висоцьком, —  вони 
дали похорон в деревляних обрамованнях, збитих зелїзними цьво- 
каии; е городище коло Чехів, на полуд, схід від похоронного 
поля на підвисшенню званім Сгогинь (се може бути імя старої 
осади). Коло сусіднього села Висоцька є теж городище, форми 
видовженого круга, з великим, 4 метри високим валом; в сере
дині знахожено глиняні черепки і кременні відщепки; недалеко 
від нього, в напрямі до Стогиня, показало ся теж похоронне 
поле, зовсім анальоїічне з чеським, тільки біднійте похоронами, 
розкопане теж профГТПараневичом. На полудень від с. Чехів, 
коло Підгорець (на полудень від них) лежить городище старого 
Плїсниська, і коло нього ірупа могил, в части розкопаних д. Зе- 
мєнцким3). Як бачимо з того, ми стоїмо серед дуже інтензивно 
залюдненої і культивованої териториї.

И.

Д н е в н и к  р о з к о п к и ,  з р о б л е н о ї  мн о ю в ч е р в н і  
1895 р. н а  п о х о р о н н і м  п о л ю  к о л о  с. Ч е х ів 4).

Поруч з місцем розкопки проф. Шараневича занято при 
межі кавалок орного поля на 9 метрів вшир і розкопувано під 
ряд. З огляду на невелику глубину похоронів треба памятати, 
що плуг міг значно змінити початкове розміщеннє предметів.

І. Недалеко межі, на 50 цм. глубоко показав ея горнець 
(N 1) —  р формі збанка, високий 12 цм., до виступу знизу 5 цм., 
дням, горла 10 цм., наоколо виступу 37 цм., симетрично і добре 
виліплений, але випалений досить нерівномірно і слабо; на ви
ступі 5 гуль, видавлених з середини, в рівнім віддаленню одна 
від одної; верхня половина орнаментована: на одвороті горла —  
дірочки, далі пояски (5) і між ними орнамент з простих ліній. 
Коло нього кубочок (N 2), високий 4 цм. знизу, до виступу 1 цм., 
дням, горла 4 цм., наколо виступу 15 цм., з тонкими (1 Ys— 2 
мілїм.) стінами, виліплений доволі' правильно, орнаментований 
трикутниками з паралельних черт,, випалений теж досить нерів-

Ч Zbiór wiadomości do antr. kraj. XIV.
*) Op. c. c. 5 -6 .
8) Zbiór wiadomości І, VIII і XI.
*) Римськими числами означені похорони (кістяки), арабськими — 

номера викопаних предметів.
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ноиірно і слабко. На лїво від горнцїв лежали частини черепа, цілком 
знищеного; коло нього, кінцями на право, лежала бронзова гривна 
(N 3), з товстого дрота, довга 41 ци., товста посередині наоколо 
2 цм., кінці розійшлись на 8 цм .; по середині вона вироблена 
спиралию, коло кінців гладка, кінці закручені каблучками. В від
даленню від неї спираль бронзова (фібула, а може й каблучка 
від висків зсунена з свого місця), несповна два рази звинена, 
диаметр 4 цм.; орнаменту не знати (N 4). Від скелету зістали 
ся лише малі фраїменти.

П. Звідти 80 цм. на право, трохи глубше показавсь ске
лет; коло голови з правого боку стояла мисочка (N 5), неаку
ратно вироблена, з грубими стінами, випалена сильнїйше від 
попередніх, - але тільки зверху^ дияметр 8 цм., висока 4  цм., 
і* кубок (N 6), также дуже грубо вироблений, з грубими стінами, 
і также випалений, кривий, 7— 9 цм. високий, дням, горла з сті
нами 6 цм.; в середині його був маленький кухлик (N 7, 4 ц и . 
високий, 12,5 ци. наоколо виступа) і маленький круглий корчик 
8 вушком (під кухликом) (N 8, 3 цм. високий, дням, горла 4  цм.); 
все се дуже грубо і криво руками виліплено, з грубими стін
ками, без орнаменту і досить сильно обпалено (але наскрізь не про
палено). Скелет лежав головою на південний схід, череп знище
ний, також і грудна клітина, стопи ніг і рук; уважаючи на по
ложене кісток, треба би думати, що ноги мав вігнуті; від голови 
до лобкових костей мав 76 цм. При голові була бронзова 
шпилька (N 9), 8 цм. довга, зігнута каблучкою на однім кінці, 
погнута трохи, а також маленька спираль (N 10) з тоненької 
бронзової бляшки, незповна два рази звинутої (дням, коло 1 цм., 
широкість подвійної части 0,75 цм.), що могла служити як на
мистинка (пацьорок) або взагалі як привіска.

ПІ. Скелет випростаний, з головою на південний схід, на' 
70 цм. глубоко. Коло голови з правого боку два однакового типа 
невеличкі горнцї з вухами, один на одному поставлені, лежали 
боком, ухами на верх (ухо при усі); нижній (N 12) з жовтої 
глини, непалений зовсім, 5 цм. висок., диаметр горла 7 цм., на
около виступа 21 цм.; верхній (N 11) 6 цм. висок., дням. 7 цм., 
наоколо виступа 24 цм.,' з чорної, дуже зернистої глини, теж не- 
випалений; обидва вироблені досить грубо, але далеко форемнїйші 
від 6— 8, не орнаментовані. Коло скелета спираль з бронзового 
тонкого дрота (N 13), 4 рази звиненого, кінці закручені каблуч
кою, а-один має прироблений з бляшки гостроверхий вершок; 
диаметр 4, 5 цм.
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IV. 1.40 м. відти скелет, 65 ци. глубоко, в головах горнець, 
лежав боком, роздавлений, 15 цм. високий, в формі збанка, тонкий, 
зле випалений; горло орнаментовано дірочками (N 14).

V. 50 цм. відти, глубоко 40 цм. незначні фраїменти ске
лета і при тім ухо якогось більшого горнця (N 15), з чорної 
невипаленої глини, орнаментованого простими лініями (ялички) —  
дням. 8 цм., і бронзова спираль (N 16) » тонкого дрота, чотири 
рази звиненого, один кінець відломаний мабуть, другий закру
чений каблучкою двічи, дням. 5 цм.; тип подібний до N 13, 
але дріт далеко тоньший; судячи по дияметру, могла вона бути 
наручником.

VI. Побіч того (яких ЗО цм.), глубше (яких 80 цм. теж) 
скелет в напрямі від південного сходу на півн. захід. Коло голови 
горнець (N 17), лежав боком, вироблений трохи криво, але досить 
правильно, випалений слабо —  властиво тільки обпалений, 11,5 цм. 
високий, до виступу знизу 5 цм., дияметр горла 9 цм., наоколо 
виступу 36 цм. При голові небіжчика шпилька з бронзового 
дрота, вздовшки 15 цм., головку становить тісно ввинута в пя
теро спираль, з дияметром 3, 5 і дірою в середині (N 18); 
шпилька чотирогранна (мабуть фраїмент) бронзова (N 19), вздовшки 
4 цм. Коло скелету, з правого боку, одначе не безпосередно при 
ній зелїзний ножик (три фраімента —  N 20), кривий, вздовш 
19 цм., само вістре 8 цм. *

ѴП. 130 цм. звідти на глубинї коло а/2 м. скелет, головою 
на південний схід, значно знищений, вздовшки 170 цм.; коло 
голови шкляна коралина (N 21), від горнЦя тільки черепки.

ѴІП. В ногах сього скелета (160 ци. від голови) голова; 
на ній кість з ноги якогось иньшого скелета, більш нічого.

IX. 120 цм. звідти скелет дуже знищений, головою на пів
денний схід.

X. Відти 60 цм. мініатюрні горнцї — ніби мисочка ,з ді
рою в споді, 5 цм. дияметр, 1,5 висока (N 22), корчик з ухом, 
дням. 4,5 йм., 2 ци. взвишки (N 23); чарочка з округлим дном 
дням. 4 цм. і взвишки 4 цм: (N 24); все роботи недбалої і до
сить нефоремної, але з тонкими стінами; випалені досить слабо.

XI. Звідти в напрямі з -полудневого сходу на північний 
захід фраїменти скелета на глубинї */2 метра, голова роздавлена; 
при ній нічого.

X II—XIV. Звідти 50 цм. N 0 два скелети, голова при голові 
(більша на південь, меньша на північ) на глубинї 35 цм., головами 
лежать на S 0 0 , лівий скелет мав 164, правий 160 цм. довжини;



6 М. ГРУШЕВСЬКИЙ

Ж
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коло правого скелета, з правого боку шпилька зелїзна, довга 
85 ци., з головкою з закрученого дроту (N 25). Кілька цм. 
на право ще фрагменти голови і кістки в напрямі на по
лудневий схід.

При всіх сих кістяках не було видко ані якоїсь підсипки, 
ані слідів гробів або взагалі якоїсь обкладки.

Окрім того знайдено шпильку бронзову (N 26), подібну до 
N 9, вздовшки 10,5 цм. Далі в ріжних місцях розкопаного тепер 
гробовища знайшли ся фраіменти глиняних виробів —  фраґмент 
горнця, орнаментований глубокими лініями, ялинкою, мало, лише 
зверху випалений (N 27). Горнець з ручкою (ручка одбита) ма
ленький, нерівний, але досить форемно виліплений, взвишки 
3,5— 4,5 цм., дпяметр 6 ци. (N 28). Фраїненти маленького стов • 
боватого глечика (N 29), дияметр 7 цм., взвишки стількиж; фраі- 
менти кухлика, 9 цм. взвишки (N ЗО); фраїненти мисочки, дуже 
недбало виробленої, дням. 8 цм. (N 31).

Окрім того при розкоповуванню, під скелетами і над ними 
знаходили ся кремінні фраїменти (зібрано 15 шт.). Деякі з них 
не мають характеристичної форми, що сьвідчила б про штучне 
виробленне (так і найбільший —  N 32), иньші мають такі харак
терні сліди, представляючи з себе вістря (points), більші й меньші, 
в цїлости й фраїиентах (такі N 33— 8).

Окрім того дістав я в дарунку від одного з місцевих селян 
викопані тамже: гривну з бронзового дрота, спирально вкруче
ного, дріт має наоколо 1,3 цм., довгий на 42,5 цм. (N 39), 
і бронзову спираль (брансолєт на локоть), пять разів звинену, з роз- 
площеного дрота, грубілого в середині й тоньшого при краях, ор
наментованого насічкою а паралельних черт, що сходять ся, тво
рячи гострий р іг ; дияметр спиралї 7,5 цм., дріт по середині на-, 
около має 1,2 цм. (N 40).

III.

З поданого вище дневника, виступає той переважний тип 
похорон, що повторюєть ся і в далеко численнїйших похоронах 
розкопів, ведених під проводом цроф. Шараневича: похорон під 
верхньою верствою землі, без всякої підсипки або обгортки, без 
обрамовання небіжчика і без всякої могили над ній; характе
ристична ритуальна прикмета сих похоронів —  Се горнці коло 
небіжчика (часом тільки коло голови, особливо з правого боку, 
часом коло голови і ніг, в ріжнім числі.—  часом тільки оден,
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часом більше —  в розкопках проф. Шараневича, є похорон з 7 
горнцями коло ніг небіжчика1). Сі горнцї бувають часом зовсім 
мініатюрні (і то при дорослих небіжчиках, як в моїй розкопці 
ч. II), часом дуже лихо вироблені, часом зовсім непалені, або 
з заокругленими або загостреними дінцями, так що їх не практичне, 
а ритуальне значінне не підлягає найменьшому сумніву. По при 
те стрічають ся подібні ж похорони без горнцїв або й взагалі 
без усяких річей при небіжчику, а також палені могили, але 
завсїди сей похорон з горнцями, що повтаряєть ся в сотках 
могил сього похоронного поля й дасть по всякій правдоподіб- 
ности не меньше третини всіх похоронів, можемо уважати для 
нього характеристичним.

Похорони з горнцями характеризують ся дуже значним числом 
окрас при небіжчику: найчастїйші окраси бронзові (гривни, бран- 
еолєти, шпильки, каблучки до висків, їузики і т. и.), рідше зе- 
лїзні (подібних типів), зрідка шкляні (намиста), горючий камінь, 
ікли кабанячі і мушлі (черепашки), дуже рідко срібло. Зі зна
рядь стрічаємо камяні (кремінні і з иньших родів каменя) —  
рідше се цілі знарядя, частїйше —  фраїненти, або скалки кре
міння (правдоподібно —  вони означають такеж ритуальне осла
блень початкового звичая, як і мінятюрні або нездалі для прак
тичного ужитку горнцї); зрідка стрічаємо кістяні знарядя, часто 
8елїзні ножики (але ніякого бронзового знарядя).

Сі катеїориї предметів виступають у ріжних коибінациях: 
стрічаємо похорони з самими бронзовими окрасами, або самими 
камяними предметами, або з самим зелїзом, маємо знов і такі, 
де бронзові окраси виступають разом із камянин знарядєи, або 
де маємо бронзові окраси разом із зелізними, або зелїзо разом 
із каменем.

Окрім похоронів описаних в моїм дневнику, де маємо нпр. 
похорони з горнцями й бронзовими річами (І, II, III , V), з брон
зою й зелїзом (VII), шкло (VII), я подам кілька характернїйших 
похоронів з дневників роскопок уділених нині проф. Шараневи- 
чом, вибераючи можливо такі похорони, що найменьше мають 
неясности в своїх детайлях (коли що буде неясно, то тому, що 
не завсїди можна було сю неясність вияснити, в лапки беру ви
рази дневника). І  так маємо тут: -

Кістяк, коло нього двоє горняток і миска, кремінна пилочка 
(7 ци. довга) і таке ж вістре (7 цм. довге) —  18/ІХ 1896.

*) Дневник 25/Х. 98.
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Кістяк головою на схід, в головах горнятко, і в ній мищинка 
з дірочкою, на грудях камяний молоток (правдоподібно той що 
в Cmentarz, на табл. VIII f. 3) —  ЗО/X і 896.

Два кістяки один над другим, головами на полудневий за
хід, коло одного горнятко з ушкои („ложечка“), мисочка з трома 
дірочками в дні і кремінний фраімент („ножик“) -, коло другого 
горнятко і в ній кусник кременя, а на грудях глиняне „ка- 
чальце“ 4,5 цм. дням.

Півтора метра відти заложено другий рів, і в нїм знайдено 
два кістяки головами на полуд, захід, коло одного срібний каблук,

2— 3 дм. в дияметрі (див. по
дану тут фіїуру —  відрисовану 
з дневника, більшу 8 тих ДВОХ; 
обидві подані більш меньш в на
туральній великости). Трохи далі 
ще два кістяки, в тім же на
прямі положені, коло одного з них 
зелїзний ніж —  25/Х . 97.

Дві голови побіч себе, коло 
них 3 горнятка, зелїзний ніж і кремінна стрілка (Cmentarz, 
с. 23, табл. VI. 9) —  3/ХІ. 97.

Два кістяки обернені до себе, в головах по горнятку, коло 
одного зелїзний ніж, а в головах кістяна сокірка з молотком 
(очевидно те що в Cmentarz. І  f. 29) —  12/YIII 95.

Еістяк головою на схід, на грудях бронзова шпилька, коло 
голови камяна сокірка, в ногах мале горнятко ( 26 / Х .  98).

Кістяк головою на схід, коло голови з одного боку кусник 
горючого каміня з діркою, з другого — зуб (ікл) кабана з дір
кою, на грудях —  бронвова шпилька, коло ніг мале горнятко 
(3/ХІ. 98).

Кістяк головою на схід, на шиї бронзова масивна гладка 
гривна і фраімент зелїзної крученої, в ногах мале горнятко 
(8/ХІ. 98).

Кістяк головою на схід, на грудях бронзова шпилька, в но
гах горнятко, коло нього зелїзний ножик (18 цм. довгий) —  
9ДІ. 98.

Як я вже сказав, поруч похоронів з горнятками маємо майже 
таку-ж численну катеіорию похоронів без горняток. Вони стрічають 
ся в суміш з похоронами з горнятками, часом гніздами, часом оди
ночно. Але приглядаючи ся сим похоронам, бачимо, що вони

Запхскя Наук. Тов. ім. Ш евченка т. XXXI.
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окрім браку горняток з рештою не ріжнять ся від похорон з гор
нятками: тойже способ похорону, зовсім тіж самі, тотожні ви
роби, ті самі їх комбінації. Окрім похорону ХТТ в моїм днев
нику, подам знову кілька прикладів з дневників уділених минї 
проф. Шараневичом:

Кістяк головою на полудень, на ногах камяний полїтеро- 
ваний молоток, 9,5 цм. довгий —  23/ІХ. 96.

Кістяк головою на схід, коло нього бронзова шпилька і кре
мінне вістрє (8 ци. довге) —  8/ХІ. 98.

Кістяк —  при нїм спиральна бронзова брансолєта, бронзо
вий їузик і два кремінні фраїменти —  12/VIII. 96.

Кістяк головою на північний схід, в головах кремінна 
стрілка, на груди бронзова шпилька —  13/ѴШ. 96.

Кістяк головою на полуднє, на грудях бронзова шпилька 
і камяний молоток —  2/ХІ. 97 (С теп . с. 23, табл. VII. 5 
і VIII. 3).

Два кістяки поруч себе, коло одного зелїзна гривна, фраї- 
мент ножа і вістрє (?), коло другого кістяний молоточок орнамен
тований (очевидно той що на табл. І  f. ЗО —  орнаментований 
концентричними кружками з точкою посередині).

Кістяк головою на полудень, в головах кремінь відбитий 
в формі пилки, 6 цм. довг., коло ніг зелїзний ніж —  12/Х. 96.

Кіетяк головою на схід, під шиєю мав чотири бронзові 
їудзики, на .грудях бронзову шпильку —  18/Х . 98.

Кістяк в напрямі на полудень, на грудях бронзова шпилька, 
мала, звичайна —  20/X. 98.

Кістяк головою на схід, коло »нього бронзова шпилька і брон
зовий перстень на руцї —  25/X. 98.

Два кіетяки на віддаленю 1.5 метра, кождий мав на грудях 
бронзову шпильку, в ногах зелїзний ножик —  2/ХІ. 97 (С теп , 
с. 23, табл. VIII, 28 і 33).

Подібність детайлїв приводить до переконання, що обидва 
типи похоронів належать тим самим часам, тій самій людности, 
і по всякій правдоподібности похорон без горняток треба ува
жати дальшим ослабленной того похоронного обряду з горнцями, 
котрого ослаблену форму маємо вже в похороні' з рптуально-мі- 
нїятюрними або нездалими для практичного уживання горнцями.

Далеко меньш численну катеґорию похоронів (не буде й 10°/0 
загального числа) становлять похорони палені; при тім науково 
не констатувалось, чи ті палені кости були людські і з сього 
.погляду можлива деяка непевність в тих разах, де урни з па-
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лениии костяки стрічаємо коло кістяків —  нпр. в головах. Я знов 
таки виберу кілька більш певних і характерних похоронів з днев- 
ників уділених минї проф. Шараневичом:

Досить велика урна, в ній палені кости, коло неї три малі 
горнятка —  12/ХШ . 96.

Урна, в горі звужена, в середині два горнятка, мищинка 
і палені кости —1 13/ѴШ. 96.

Урна в формі великої миски (діаметр 42 цм.) в ній окрім 
палених костей не знайдено нічого. На північ від неї недалеко 
два кістяки, при однім в головах горнятко і мйщинка, а в сере
дині її друге мале горнятко, на грудях.зелїзна гривна, (Gm. таб. 
VIII. 24) —  16/Х. 97; —

Купа палених костей, в них два куснички горючого каміня 
з дірочками, бронзова брансолєта і маленьке горнятко, а в ній 
бронвова шпилька —  2/ІХ  1896.

Урна (діаметр випуклости 32 цм., горла 19 цм.), в ній па
лені кости, кремінь, зелїзний ніж, шкляний коралик і кусник 
смоли (?) —  8/ІХ. 96.

Купа палених костей, а в них бронзові окраси —  табл. І  f. 
11 і 12. —  9/IX. 96.

Купа палених костей, з ними стріла бронзова треграняста, 
зелїзна і три камяні вістря —  21/ѴІІІ. 96.

Купа палених коетей, серед них фраїмент кістяної гребінки 
(таб. VI. 12). Трохи далі' друга купа, й серед костей кусник об
робленої кости з дірочкою. Трохи далі третя —  на костях гривна 
бронзова, порожня в середині' (очев. таб. VII f. 1), серед костей 
бронзова шпилька, два бронзові кружки, намиста з глиняної 
композициї й горючого каменя (?) —  1/Х. 97.

Нарешті найбільш інтересна нахідка, описана й у проф. 
Шараневича (с. 23 і таб. V I): купа палених людських (sic) ко
стей, на них асортимент (24) тонких бронзових трубочок і ко- 
раликів, по 4 разом зліплених, все разом, як запевняє дневник, 
уложено в симетричну фіїуру; дві зелїзні брансолєти, бронзова' 
шпилька, бронзова каблучка і кремінний спис; се заразом най- 
богатший похорон чеського поля.

Приглядаючи ся сим похоронам, ми й тут помічаємо з одного 
боку —  зближеннє до похоронів з горнятками (горнятка при 
палених костях), з другого боку —  річи при сих костях стрі
чаємо зовсім тотожні в тими, які стрічаємо при похоронах з гор
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нятками і без горняток1). Таким чином не можемо і сей сам 
по собі відмінний тип різко відріжняти від попередніх: оче
видно, він належав тій самій культурі і правдоподібно —  бодай 
в части —  тій самій людности. Істнованне побіч себе ховання 
і палення трупів може бути об’яснене тим істнованням побіч 
себе обох типів, яке ми помічаємо і в иньших місцях Словян- 
щини, або впливом (і навить кольонїзациєю) з сусіднього П оді ля, 
де ми знаємо сильно розвинені обряди й палення й ховання остан
ків разом з начиннями.

Окрім сих типів ми маємо кілька відокремлених і відмінних 
похоронів; так у одній могилі, небіжчика покривала верства угля 
і коло нього були сліди дерева; другий похорон, де небіжчика 
окружено камінцями, о стільки інтересний та скомбінований ще 
з похоронами з горнцями й без горнцїв, що я подам його ту т :

Кістяк — мав у головах камінний молоток, на груди зе- 
лїзну бляшку, покриту зверху орнаментом (таб. ѴП. 25), в ногах 
зелїзний ножик і кремяний фраімент (таб. VIII. 8 і 25); наоколо 
кістяка десять камінців. Під сим кістяком два иньших, в голо
вах одного камяна сокірка і брусок (таб. VIII. 1 і 2), коло 
руки кусник смоли; коло другого. 8 горнятка в головах —  
28/Х. 97, Cm. с. 22.

Що до численних похоронів, де при кістяку не знайдено 
нічого, то їх нема ніяких причин виріжняти в самостійний 
тип, тим більше що спосіб похорону в них нічим не відріжня- 
єть ся, і стрічають ся вони в суміш з похоронами з горнцями 
і без горнцїв: їх треба по всякій правдоподібности уважати 
тільки біднїйшими, простїйшими похоронами тих самих типів.

Попередній аналіз привів нас до виводу, що ми можемо 
брати похоронне поле в Чехах без ріжницї похоронних обрядів 
і їх варияций як більш меньш одностайну цілість —  себто що 
сї обряди і варияциї уживали ся рівночасно, більш меньш у тої 
самої' людности.

Се одначе зовсім не виключає можливосте певної хронольо- 
їічної діференцияциї. Уже той факт, що ми стрічаємо т. зв. по
верхові похорони —  де над одним похороном стрічаємо трохи *)

*) -8 сього погляду -ввертаю увагу особливо на той останній по
хорон, бо всі річи в нього подані у проф. Шараневича на таб. VI і їх 
ножна порівняти з річами з похоронів иньших тинів.
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вище другий вказує на те, що похорони сї обіймають знач- 
нїйший час. На теж вказують і ріжницї в обстанові —  річах.

З сього погляду я уважав би найбільш інтересними з одного 
боку такі похорони, де ми стрічаємо богатий асортимент самих 
бронзових окрас, без зелїза, а з другого боку похорони, де ми 
стрічаємо окраси самі зелїзні або зелїзні й бронзові. З мого днев
ника я занотую тут пох. ч. І, а з  дневників уділених минї проф. 
Шараневичом як взірці богатих бронзових (виключно) оздоб 
наведу дві розкопки—  з серпня 1895 р .: на шиї кістяк мав 
9 бронзових іудзиків, камінні намиста й грубу бронзову гривну, 
коло вух каблучки, на грудях три бронзові бляшки і трубочки 
та довгу шпильку, на обох руках бронзові наручники; коло кі
стяка два фраїмента кремня (ножик?) 27/Х І..97. Друга —  кістяк 
мав коло голови бр. шпильку з круглою головкою, коло неї 
і в верхній части грудей 7 бр. бляшок з ушками (3,5 цм. дням.), 
низше на груди велику бр. шпильку, 18 цм. довгу, і рурку, 
на руках між пястю і ліктем брансолєти (пор. опись в Cm enta
rzyska с. 22 і образки на таблицях).

З другого боку стрічаємо похорони з самими зелїзними або 
зелїзними і бронзовими шпильками, наручниками, гривнами (див. 
нпр. в моїм дневнику розкопку ч. X III, і виписку на с. 8— 10, 
а також кілька похоронів вичислених у проф. Шараневича ор. с. 
с. 22 : кістяк і коло нього зелїзна гривна, кістяк —  на грудях 
зелїзна шпилька, кістяк з зелїзним наручником на руцї. Дуже 
правдоподібно, я б сказав —  певно, що ті похорони з самою 
бронзою старші від сих з зелїзними окрасами. Можна б піти 
дальше й прийняти, що ті похорони, де ми стрічаємо сам камень 
та глину без якого небудь металю (такі нпр. розкопки проф. 
Шараневича описані в Записках т. YI і деякі з вище виписаних) 
старші від тих, де приходить і металь: але за сим я б уже тав 
не обставав, хоч воно й правдоподібно; дїло в тім, що маємо 
тут предмети не однородні —  камяне знарядє, а металічні окраси, 
з другого ж боку —  стрічаємо поруч себе раз у раз бронзу і ка
мінь, а навить часом камінь і зелїзо. Нарешті наймолодшими 
могилами можна б уважати ті, де приходить срібло —  є таких 
дві, одна описана вище (с. 9), друга виглядає так :

Кістяк, 7*/3 метрів від иньшого (з бронзовими бляшками 
і черепашками), головою на південь, коло нього срібний каблучок 
0,8— 1 цм. в діаметрі, більш нічого; під ним кістяк головою 
на схід, дуже знищений, при нїм нічого. Півтора метра звідти
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иныпий, головою на південь, на груди його малий збаночок гли
няний з шишечками1).

Але уставляючи певне хронольоїічне степенованнє сих по
хоронів, ми знов не повинні його розтягати на якусь довшу хро- 
нольоїічну схему: сьому противить ся і те, що ми не знаходимо 
якихось більших іруп, могил з виразно зазначеною культурою 
камяною, або зелїзною, і ті похорони, де ми стрічаємо камінь 
разом із бронзою, ба навить зелїзом —  такі мішані типи рішучо 
переважають над чистими скільки иебудь виразнїйше зазначеними 
типами. Тому припускаючи тут похорони ранніші й пізнїйші, 
ми як загальну характеристику сього похоронного поля мусимо 
прийняти характер переходовий від камяної до металічної культури.

З камяного знарядя стрічаємо тут сокірки й молоточки —  по- 
лїтеровані, кремяні списи, стрілки, пилки й фраїментн ножиків; 
сї знарядя мусїли бути в уживанню і поволї уступати місце 
металічним. Велике число кремяних неужиточних фраїментів, як 
я вже сказав, треба мабуть уважати ритуальним ослабленнєм 
звичая класти з небіжчиком камяне знарядє. Взагалі' число добрих, 
цілих інструментів не велике в порівнянню з загальним числом 
похоронів.

Бронва не уживала ся тут для знарядя — властивої отже 
бронзової культури тут не було; се можно сказати напевно 
з огляду, що на яких близько чотириста похоронів, при сотках 
виробів камяних, зелїзних, бронзових, не знайшло н ї о д н о г о  
з н а р я д я  б р о н з о в о г о ,  окрім кількох стрілок.

Бронза, можна сказати, виключно служила тут тільки для 
окрас, в знарядю ж і зброї місце каменя заступило безпосередно 
зелїзо. З зелїза маємо тут головно ножики, переважно невеликі, 
як поданий з моєї розкопки на таблиці під ч. 20, зрідка більші 
(нпр. в дневниках проф. Шараневича 1898 р. фраїмент ножа, 
з вістрєм широкости більш 2 ци. —  11/XI. 98), і также зрідка 
иньші предмети —  зелїзна сокіра-молоток, зелїзний спис2). *)

*) 17/ХІ. 98, дневн. уділ. проф. Шараневичом; рисунок срібного 
каблучка (що переховуєть ся тепер в музеї львівського унїверситета) 
див. на с. 9 (неньший в тих двох).

2) Еістяк з сокірою - молотком не мав нічого більше при собі 
і в ближшім сусідстві його не знайдено кістяків; лежав головою на схід, 
сокіра лежала при голові: має довгости 16 цм., діра 1,5 цм. дияметру — 
9/ХІ. 98. Еістяк 8 списом лежав головою на полуднє, теж осібно, і ні
чого більше при ній не було; спис — узький і довгий лежав коло 
плеча — 18/ХІ. 98.
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Бронзові окраси при своїй численности досить бідні фор
мами і штучністю вироба не визначають ся зовсім: се бронзові 
шпильки з круглого дрота, загнутого кружком на головку, або 
з чотирогранястого, з головкою скрученою спірально (як на до
лученій таблиці ч. 18); сї останні бувають ріжної великости, 
подана у нас належить до меньших, але стрічають ся більші —  
найбільші 24 цм. довгі, а головка одної має в діаметрі 5 цм. 
Рідше стрічають ся шпильки з круглими головками, або форми 
цьвочка. Такі шпильки найчастїйше стрічають ся коло грудей, 
де служили замісь застіжки.

Бронзові гривни — звичайно з масивного, грубілого або 
тоньшого, гладкого (часом насіканого) або спирально скрученого 
дрота —  як на нашій таблиці' ч. З і ЗО. Оден раз тільки стріла 
ся гривна порожня в середині, орнаментована рівними і скісними 
лініями —  вона видана у проф. Шараневича С теп . таб. VII. 1.

Наручники найчастїйше з ' бронвовоі' спирально ввиненої 
стяжки —  як на нашій таблиці ч. 13 і 16, часом стрічаються 
спиралї ще ширші (більше разів звинені — 5 до 7), форми стя
того конуса; при кінцях спиралї стяжка з’ужена; зі зверхньої 
сторони вона часом насікана лінійним орнаментом (як на нашім). 
Другий тип —  з масивного грубого дрота, раз ввиненого, так 
що кінець ваходить за кінець (як у проф. Шараневича таб. II  f. 
1 і 5). Третій —  обручки замкнені, з їудзями (як ibid. таб. II  f. 
10, П І f. 23, V f. 6).

Каблучки до висків подібно теж бувають спиральні з дроту 
або масивні, з свобідними і замкненими кінцями (у нас ч. 4, 
у проф. Шараневича колекция на табл. ѴП).

Часто стрічають ся круглі' бляшки з ушками, рурочки з спи
рально звитого дротика або стяжки, рурочки з бронзової бляшки —  
очевидно нашивані на нитку або дротик. Стрічають ся бронзові 
луночки з дрота, в середині глубшого, з країв тоншого, круглі 
щитки з дужками, що могли служити може ковтками (у проф. 
Шараневича таб. І  f. 11— 13), інтересні для своїх анальоїій та 
інтересні з сьогож погляду маленькі спиральки (як на таб. II 
26, П І 19, VI 5).

Коли з’явилось 8ЄЛЇ80, воно було ужито для тих же окрас: 
ми стрічаємо форми бронзових окрас вповні' повторені в зелїзї: 
нпр. бачимо зелізні шпильки з загнутими кружком головками (пор. 
на нашій табл. ч. 25), шпильки з головками з спиралї, гривни 
і наручники. Таке повтореннє тих самих типів показує, як тісно 
лучили ся хронольоїічно техніка бронзова з зелїзною. ; ; . ..
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Дві срібні окраси обидві мають як найпримитивнїйшу форму 
і повторяють форми бронзових окрас.

Що до глиняних виробів, то тут треба розріжняти крайню 
нефоремність деяких наслідком специяльної недбалости в виробі 
-г- від властивої техніки. Поруч дуже недоладно, криво, нефоремно 
з руки виліплених горнцїв і горняток стрічаємо й такі, що могли 
бути виліплені тільки за помочию гончарського круга, що най- 
меньше —  гончарської дощечки. Орнаментовані серед них стрі
чають ся в меньшости; для орнаментовання служать: дірочки, 
іульки і лїнїйний орнамент: витискані (заглублені) лінії —  
пояски, лінії рівні й скісні. Дуже рідко стрічаєть ся орнамент

з кривих лїнїй: з розкопок, проваджених під проводом проф. 
ПІараневича, таких горнцїв я знаю три —  один відрисований 
в праці' проф. ПІараневича —  таб. Е 10 і переховуєть ся тепер 
в музеї Львівського унїверситета; два иньші знаю тільки з днев- 
ників розкопок 1898 р., уділених минї проф. Шараневичом1): 
кістяк лежав головою на схід, на грудях мав малу бронзову 
шпильку, а в головах горнятко з ушком, орнаментоване двома 
паралельними лініями і круглими фестонами з двох паралельних 
лїнїй —  18/ХІ. 98. Другий кістяк —  ніби дитини мав коло 
голови сильно знищений бронзовий нашийник і горнятко з ушком, 
з гострим дном, орнаментоване двома рядами зубців і точок,

*) Відти подаю S рисунки зменшені більш меиьш о половину; не 
претендуючи на особливу елєґанцию, вони головно мають на меті позна
йомити з орнаментом.
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а між ними —  рядом круглих фестонів з кількох концентричних 
лїнїй —  21 /XI. 98.

Подекуди орнаментацийні ваглублення виповняє біла маса —  
як на нашім горнцї ч. 1, що взагалі звістна в гончарських 
орнаментах переходової (від каменя до металю) доби в середній 
Европі.

Гончарські вироби належать, певно, місцевим майстрам.
Знову ж безперечно екзотичними були такі річи як черепашки 

cyprea m oneta або шкляні коралї, що визначають ся вже висо
кою технікою —  як великий кораль ч. 26 на нашій таблиці, 
або як дві темні коралинки з жовтими шкляними їульками (0,75 цм. 
дням.) —  на таб.. І  f. 27 (3 і 4 з ліва) у проф. Шараневича. 
Сі находки вказують, що та досить низька культура, яку бачимо 
у небіжчиків сього похоронного поля, абсолютно взявши не була 
дуже давня і сучасно з нею в иньших, культурнїйших землях 
материяльна культура стояла вже дуже високо.

Що до металічних виробів, то їх примітивність, значна 
бідність типів при численности самих предметів, нарешті —  по- 
втореннє тих самих типів в бронзі і зелїзї, а навіть і в сріблі 
—  все се робило б правдоподібним, що ми тут маємо до діла 
з місцевим промислом, але при тім не виключена гадка і про 
можливість привозу. Діло в тім, що хоч брак властивої бронзової 
культури, піднесений нами вище, вказував би, що тутешня куль
тура стояла .поза впливами сусідніх огнищ бронзової культури —  
чорноморського й середнодунайського, але приглядаючи ся до 
типів бронзових і навіть глиняних виробів не можна не помі
тити численних і часом дуже виразних анальоіій з середноду- 
найською технікою —  наблизшою територияльно (гальштатська тех
ніка вже ріжнить ся эначно). І  так хоч ми не стрічаємо на чеськім 
полї більше штучних і артистичних типів середнодунайського 
бронзового промисла, але серед більш примитивних виробів його 
знайдемо богато подібностей. Нпр. бронзова спираль була одною 
з улюблених форм дунайської бронзової культури; дрібні по
двійні спиральки чеського похоронного поля (у проф. Шараневича 
таб. І f. 26, I II  f. 19, IV f. 5 [фраїнент]) —  се її відгомін, або 
навіть —  автентичні, привозні предмети з дунайських-країв, де 
сі типи були дуже широко росповсюднені.1) Спиральні головки

*) Порівняти з сиии предметами нпр. Hampel Alterthümer der 
Bronzezeit in Ungarn таб. 35, 47, 49, 77, 113.

Записки Наук. тов. іи. Шевченка, т. XXXI. З



18 М. ГРУШЕВСЬКИЙ

шпильок звістні там також дуже добре,1) як і шпильки в закру
ченою каблучком головкою —  ̂ тип найбільш розповсюднений 
в могилах чеського похоронного поля,2) або рідший тут тип —  
з головкою круглою, або форми цьвяшка.3)

Спиралї брансолет і каблучок до висків повторяють тип не
звичайно розповсюднений в дунайській культурі і очевидно стоять 
з ними в їенетичнім звязку; що правда, в Чехах не знаходимо 
ми тих безконечних спиралїв, по кільканадцять оборотів, але 
меньші дунайські спирали дуже подібні до чеських.4)

Масивні гладкі брансолети стрічають ся і тут і там; кру
чені на Подунавю рідші, але стрічають ся теж.5) Дрібні спи
ральки для нанизування теж звістні й у подунайських находках;6) 
не бракує там і бляшок з ушками до нашивання.7)

Таким чином переходячи крок за кроком бронзові вироби 
чеського похоронного поля, бачимо, що вони повторяють в собі 
типи широко розповсюднені, що круг їх форм не має нічого 
оригінального та ріжнить ся тільки хиба своєю бідністю від 
бронзового промисла середнього Подунавя.

Додам, що й криволінійні орнаменти чеських горнцїв своїми 
круглими фестонами з рівнобіжних ліній пригадують теж урни 
середнього Подунавя.8)

З другого боку типи бронзових виробів чеського похоронного 
поля і взагалі тутешня культура не стоїть одиноко в сій місце- 
вости. В сусідстві його знайдено вже в двох місцях похоронні 
поля з подібним обрядом і культурою: коло с. Висоцька і Ясе-

*) Ibid. таб. 52.
2) Hampel A bronzokor emlekei magyarhonban І табл. 95.
s) Ilop. Hampel Alterthümer таб. 53 і Bronzokor І таб. 52, 115, 

127, II таб. 134 і далі'. З розкопок в Чехах особливо зазнаную видану 
у проф. Шараневича таб. YII f. 4 і 8 і викопану 1898 р. (18/ХІ) шпильку 
з круглою головкою і трома виступами (в музеї львівського університети) 
— пор. Bronzokor таб. 52 f. 4. Сї шпильки особливо часті в галь- 
штатеьких похоронах, див. Sacken Das Grabfeld von Hallstatt с. 67.

4) Пор. наручник ч. 40 нашої таблиці й особливо наручники з роз- 
копокпроф. Шараневича у львівськім університеті, меньшого диямѳтра, 
5 до 7 оборотів, і Hampel Altenthümer табл. 109. 113, 116, 121, Bron
zokor 11, 131, 163.

6) Гладка бронзова гривна — див. в поданих вище виписках, пор. 
Hampel Bronzokor II табл. 131, 163, кручені — Hampel Alterthümer 
таб. 49, 52, 87.

6) Hampel Alterthümer таб. 87, 93, 100.
7) ibid. табл. 109, 127.
8) Hampel Bronzokor II табл. 139 і 140
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нева (при дорозї з Бродів на Золочів). Розкопки в Висоцьку 
провадив нроф. Шаранович і з результатами їх познайомив в зга
даній своїй працї Gmetarzyska e tc .: на висоцькім похороннім 
полю розкопано 17 гробів, небіжчики лежали під иоверхнею землі" 
без слідів гробів або обрамоване, головами на схід, часом їру- 
пами, мали при собі горнцї, з иньших річей найбільше кременя, 
меньше зелїза й бронзи (с. 8 і далі); металічні предмети 
(видані ibid. на IV табл.) зовсім анальоїічні з чеськими: 
бронзові шпильки з закрученою головкою або форми цьвочка 
і зелїзний ножик. Розкопки в Ясеневі робив місцевий дідич, 
і минї через проф. Шараневича відомі тільки результати сих 
розкопок; і тут небіжчики лежали без гробів, покриті камінцю- 
ватим румом, вимитим водою; при них знайшло ся досить бронзи 
і одна шпилька зелїзна, наручник масивний, 7 цм. дням., грубший 
в середині", 4 наручники з бронзової стяжки, 1 спиральна, 5 пер- 
стенів спіральні, 2 гривні" масивні (1 цм. грубі), фібула „в формі 
букви S“, 6 шпинок —  все з бронзи, і 1 шпилька зелїзна 
(сі річи мають бути зовсім подібні до чеських).

Але сею близшою околицею культура представлена похо
ронами чеського поля не вичерпуеть ся. Розкопки Осовского на 
галицькім Поділю, в Гусятинськім повітї —  в Раковім куті" й Увислї, 
переведені 1890 р., виказали зовсім подібну культуру й тут, хоч 
і при відмінних похоронних ритуалах. В Раковім кутї небіжчиків 
обкладано наоколо рядом каміння, без насипних могил (порівняти 
вище описану могилу чеського поля); в двох розкритих гробах 
знайдено горнець, подібний до чеських, богато бронзових окрас, 
вповні тотожних з чеськими: шпильки з спиральними головками, 
каблучки, кручений нашийник і каблучки до висків форми цьвочка 
з загнутою ніжкою (щиток і закривлена ніжка) —  зовсім по
дібні до виданих у проф. Шараневича таб. І  f. 11— 13; при 
однім похороні, в такім же каміннім обрамованню, але молодшім, 
знайшов ся зелїзний спис. В Увислї знайшла ся одна могила 
з небіжчиком закопаним просто, при нїм намисто з черпашок 
і кабанього зуба (пор. чеські); місцеве ж похоронне поле з па
леними похоронами дало бронзові шпильки з цьвяшковими го
ловками, каблучки до висків що йно описаного типу і дрібні 
спіральки.1) В сумі з сих кількох раковокутських і. увислянських 
могил (що в своїй культурі мають і між собою близші стичности) *)

*) Zbiór wiadomości do antropologii krajowej XV c. 27 і далі", 
35, 43 і далі: табл. II i III.
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набираємо асортимент виробів досить значний і зовсім близький 
або й тотожній з предметами брідських похоронних ноль. Таким 
чином та культура, що її звязки з середно-дунайською вище 
я виказав, констатуеть ся вже на значній просторони галицької 
Волини й Поділя.

Що до людности, котрій належала ся культура, то на се 
з антропольоїічного погляду дасть відповідь помір кількох черепів 
з чеського похоронного ноля, по системі Брока, удїланий минї 
проф. Шараневичом:

Череп N. 1 .—  чоловіка в повній силі':
найбільша довжина 203, ширина 135, показник 66*5
ширина чола (найменча) 101
довжина підстави черепа 136
висота ушей 114
горішня ширина лиця 76
ширина скулів 131
висота носа 56, ширина 25
ширина очних ям 42, висота 34
віддалене межи очима 22
показник носа 44*6, очних ям 80*9
кут профілю 89°.

Череп N. 2 :
Найбільша довжина =  190 міл., шир. =  130, показник =  68 

найбільша висота =  141, показник =  74 
обвід черепа = 5 1 5  міл.

Череп N. 3 :
Найбільша дов. =  182, шир. =  135, показник =  74 
обвід =  497.

Череп N. 4 :
Найбільша дов. =  184, шир. =  132, показник =  71 
обвід =  502.

1 Череп N. 5 :
Найбільша дов. =  188, шир. =  137, показник =  72 
висота =  128, показник =  68 
обвід черепа =  520.

Череп N. 6:
Найбільша дов. =  184, шир. =  132, показник =  72 
обвід черепа =  528і).

О Черепи N. 2—6 помірені професорои львівського унїверситета 
Дибовским.
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Окрім того оден (7-ий) череп, післаний віденському антро- 
польоїічному товариству, теж був довгий, хоч близшого поміру 
його не дано.1)

Таким чином всі сі сім черепів належать до довгоголових, 
а.три навіть до дуже довгоголових (нивше 70). Але раса не 
була чиста, судячи з того, що два черепи вийняті з того ж поля, 
хоч не могли бути поміряні через браки потиличних костей, але 
виглядали рішучо на короткі, по ореченню того-ж проф. Дибовского.

На питанне, яка то була людність з погляду історично- 
етноїрафічного, при теперішнім стані нашої науки можна відпо
відати тільки гіпотетично. І  я, вище тримавши ся в границях 
фактів, тепер позволю собі висловлити обережний здогад в сій 
справі:

Присутність шкляних виробів високої техніки й залежність 
типів чеського поля від середно-дунайської культури позволяе 
датувати сі похорони —  бодай гіпотетично —  часами коло 
нашої ери, борше першими віками по Христї. Що в сі часи на 
їрунтах села Чех істновала оселя і стояла в торговельних зно
синах 8 дунайськими краями, на се маємо виразний доказ в рим
ських монетах І— II в. по Хр., виоруваних на полях с. Чехів 
(Шараневич ор. с. с. 11). З другого боку, як я вказав уже вище, 
той одностайний більш меньш переходовий характер, який ми ба
чимо в похоронах чеського поля, не позволяе сих похорон роскла- 
дати на довгий ряд віків, але борше вказував би на велику 
осаду, що істновала тут протягом розмірно недовгого часу —  
кількох поколінь. Се власне могло бути в часах, датованих вга
даними монетами, себто в I I—III  вв. по Хр. Археольоїічні факти 
ані трошки не спротивляють ся подібній гадці, противно —  
вповні годять ся 8 такою хронольоїією.

Уважаючи знову на їеоїрафічне положеннє сього похорон
ного поля, його культуру й ту гипотетичну хронольоїію, було б 
вповні натуральним признати в сій людности Словян перед ве
ликою міїрациєю на захід, або навіть —  осаду, що істнувала 
тут як етап в мандрівці' Словян, перед їх великою міїрациєю. 
Від словянської культури по міїрациї, в часах засновання Руської *)

*) Ein jugendlicher Schädel, dessen Wachsthum noch nicht vol
lendet ist. Die Geschtalt des Schädels ist ausgesprochen dolichoid — 
in der Norma verticalis mit stark ausgezogenem, abgerundetem Hin
terhaupt und breiter, schön gerundeter Stirn. — Cmentarzyska p..8, 
20—1, де подані й поміри.
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держави (заступленої сусїднїми могилами Плїсниска) культура 
похоронного поля в Чехах відріжняєть ся виразно, але проти 
гадки про словянську оселю перших віків по Хр. нічого в ній 
не промовляє.

Антроиольоіічні прикмети скорше поперають, як опонують 
такій гадці. Останніми часами бо виразно доведено великий 
процент довгоголових у словянських могилах і полишаючи піз- 
нїйшим виясненням питаннє, як з того переважно довгого або 
довгуватого археольоїічного типа витворив ся нинішнії коротко
головий, ми мусимо прийняти сю значну домішку, навіть перевагу 
довгоголових і в часах по словянській міірациї як факт.') Для 
часів ранїйших можна а priori припускати ще вначнїйшу перевагу 
довгоголового типу, а я ще раз тут повторю сказане вище —  
що тип чеського поля хоч подає й крайно-долїхокефаличні типи, 
заразом показує й домішки короткоголового. І  так я висловляю 
як обережну гіпотезу —  що в людности чеського похоронного 
поля ми можемо з значною правдоподібністю бачити Словян перед 
великою міїрациєю. Я міг би ще ступити крок далыйе й з огляду 
на загальний розвій словянської кольонїзациї під час великої мі- 
їрациї2) додати, що се найскорша могли бути Словяне полудневої 
їрупи, але се вже може за богато буде гіпотез на раз.

, 1/Ѵ1Т 1899.

*) Див. Niederle О püvodu Slovanü, його-ж додаток Zur Frage 
über den Ursprung der Slaven, 1899, і відповідні місця моєї Істориї 
Україии-Руси т. І (див. показник sub voce антропольоґічний тип).

2) Див. гадки висловлені в моїй Істориї. т. І с. 31—3.


