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має зрізані кути нижньої половини бойової головки.
Група 3: на наконечниках рельєф повністю читався.Проте продуктів корозії типових для

археологічного металу не виявлено. Вони були вкриті продуктами корозії рудого кольору (більше типово
для нового металу) після ущільнення поверхні виявлено, що предмети були покриті міддю (залишки
збереглись на шийках пер). Обміднення зберегло форму предметів у період коли їх піддавали хімічній
обробці, проте шар міді було майже повністю знищено.

Таким чином можна зробити висновок: наконечники стріл виготовлялись, як професійними ковалями
із застосуванням пресів обжимів(огранені вістря і упори) [2, 144], так і кустарними майстрами. Грубо
кажучи мисливець або воїн могли виготовляти наконечники для своїх індивідуальних потреб, або коли
ремонтували пошкоджену зброю. Проте можна стверджувати, що використовувались трофейні
(кочівницькі, чи західноєвропейські) типи наконечників. Крім того на розглянутих наконечниках можна
простежити технологію виготовлення. Звідси ми бачимо різноманітні техніки виготовлення, що може
характеризувати їх бойове призначення. Також з огляду на взяті екземпляри можна сказати, що техніка
виготовлення в залежності від часу була незмінною, але в залежності від бойових характеристик варіювала
технологія виготовлення. Так виявлено два обміднених екземпляри два вірогідно цільнозалізних (без
застосування зміцнюючих технологій) решта були сталевими або виготовлені з використанням технології
цементації.
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Геннадій ГУЛЬКО (Луцьк)

СКАРБ Х СТОЛІТТЯ З с. ДОРОСИНІ НА ВОЛИНІ

Для дослідження давньої історії України особливе значення мають раритетні матеріальні знахідки і
перш за все речові та монетні скарби. Як стверджував відомий вітчизняний історик і археолог М. Ю.
Брайчевський, кожний етап у розвитку людства має свої характерні категорії скарбів, обставини їх появи
та утворення. Це глибоко зумовлений процес, зрозуміти який можна лише з урахуванням суспільного
прогресу у відповідну епоху [5,53]. Це положення особливо значиме для волинського краю, так як історичні
процеси, які тут відбувалися, не лише в добу так званих «темних віків», але й навіть наступних ІХ – Х
століть залишаються для дослідників маловідомими. Зокрема, давньоруські літописні джерела та писемні
свідчення арабських купців і мандрівників про цей період у минувшині Волині подають досить скупі
відомості. Небагато достовірної інформації про ту історичну добу щодо нашого краю в західноєвропейських
середньовічних анналах [15,66]. Не подають належних відомостей про ту добу проведені на території
області археологічні дослідження, які, на жаль, більш як за сто років охопили лише окремі з сотень
виявлених перспективних об’єктів. Тому кожна матеріальна знахідка щодо часу, який передував входженню
волинського краю до складу Київської Русі, має неперехідне значення. Саме обґрунтуванню цієї проблеми
призначене це дослідження.

Тут варто наголосити, що за всі роки досліджень історії нашого краю, фахівцям достовірно відомі
лише кілька скарбів, які завдяки виявлених там арабських дирхем та прикрас, можна датувати ІХ – Х
століттями. Перший з них, невідомо де і коли знайдений, зберігається у фондах Волинського краєзнавчого
музею. Цей скарб нараховує 297 срібних куфічних дирхем, карбованих у 918 – 921 роках Загальна його
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вага 307, 55 гр. [23]. Присутність у скарбі 148 фрагментів дирхем, тобто, «січки» або «резанів», свідчить
як про можливість використання їх в давнину як власне гроші, так і сировину для ремісника. Про те, чи
були при цьому скарбі інші, крім монет, предмети, є невідомим, але вже ці обставини дають підстави
стверджувати, що скарб був знайдений біля місця, де велась торгівля та процвітали ремесла. Цілком
можливо, що це було давнє племінне городище – Луцьк. Шкода, але не всі аспекти цієї унікальної знахідки
є повноцінно дослідженими. Другий скарб, який фахівці датували другою половиною 10 століття, був
виявлений 1883 році в с. Борщівка на Рівненщині. Ця знахідка, крім невідомої кількості монет, вмістила
багато цінних раритетів, серед яких 42 срібних злитків, 7 срібних нашийних гривень – обручів, а також
жіночі прикраси: 2 великі срібні півмісяцеподібні підвіски – лунниці, оздоблені зерню, та 8 срібних сережок,
які формою нагадували закріплені на кільці виноградні грона. Знову ж і цей скарб дослідити безпосередньо
в нинішні часи вже неможливо, так як ще сто років тому він був переданий у фонди Ермітажу в нинішньому
м. Санкт – Петербурзі [9,73]. В окремих виданнях згадуються також знайдені на історичній Волині до
1917 року скарби арабських монет та амулетів у містечку Торчин, в селі Острів’я на Кременецького
району тощо, але достовірної інформації про ці факти автору цього дослідження відшукати не вдалося
[16,29]. Відомими в сьогоденні нашого краю є знахідки одного чи кількох дирхем приватними пошуковцями
біля с. Зміїнець Луцького, с. Копачівка Рожищенського, смт. Шацьк та ряді інших районів області.

Тому цілком вірогідно, що найбільш чисельний цими монетами скарб був виявлений вже в наш час,
у 2009 році приватним пошуковцем, за окремими даними, на межі Любомльського та Шацького районів.
При цьому власник знахідки, що нараховувала, 1420 дирхем загальною вагою 4280 грамів та кілька
прикрас і амулетів, не дав можливості фахівцям його дослідити в повному обсязі [16,29]. Є відомості, що
переважна частина цього унікального скарбу, нібито вже продана в м. Києві приватним колекціонерам і,
ймовірно, вже втрачена для наукового дослідження. Лише незначна їх кількість потрапила до фондів
Любомльського історичного музею. Попередні дослідження цієї частини скарбу, згідно слів відомого
краєзнавця, директора музею О. Остапюка свідчать, що ці дирхеми виготовлені в 799 – 809 та 926 – 927
роках. Отже, до недавнього часу три згадувані скарби були чи не єдиними конкретно датованими в часі
матеріальними свідченнями волинської історії 8-10 століть.

Тому інформація про випадкове виявлення у 2011 році ще одного скарбу біля с. Доросині
Рожищенського району на Волині, серед яких є дирхеми та прикраси, не могла полишитись поза увагою
краєзнавців нашого сьогодення (додаток 1). Тим паче, що світлина з цієї знахідки різними шляхами вже
потрапила на сторінки одного з російських видань навіть без вказівки країни, де її виявили [19,18]. Завдяки
люб’язній згоді власника скарбу, колекціонера з Луцька, автору цього дослідження була надана повна
можливість дослідити унікальну знахідку.

З цією метою, по-перше, вимагає осмислення вміст знайденого скарбу, який, вірогідно, дійшов до
нас лише частково. Серед місцевих жителів побутують чутки про виявлення на початку 2000-х років у
цій місцевості невідомої кількості срібних монет. У будь - якому варіанті, згідно слів нинішнього власника
скарбу, його знахідка була виявлена на зораному полі в двох місцях. Перша частина скарбу, переважно
злиплі між собою монети, знаходились в глиняному горщику, від якого збереглася лише нижня частина
(додаток 2). Друга частина знахідки перебувала за 10 – 15 метрів від попередньої, і швидше всього, це -
вміст верхньої частини того ж горщика, розтягнутого по полю тракторним плугом. Тим самим можна
вважати, що горщик, як вмістилище скарбу, знаходився в наші дні на глибині лише 35 – 40 сантиметрів і
був зруйнований, а вміст його виявлений тільки завдяки сучасним технологіям обробітку землі методом
глибокої оранки. Зважаючи на цю обставину та огляд місцевості в наші дні, є підстави стверджувати, що
місцем знахідки був пагорб, порослий лісом, де під помітним деревом міг бути схований цей скарб. Не
спиняючись детально на характеристиці збереженого фрагмента горщика, як вмістилища знайдених
раритетів, згідно аналогів цей ліпний керамічний виріб міг бути виготовлений з типової для Волині глиняної
суміші та тогочасної технології на рубежі ІХ -Х століть [10,125].

По – друге, показовим є сам вміст тієї частини скарбу, що зберігся і був наданий для дослідження.
Як зазначалося, це змішаний скарб, який вміщує прикраси та дирхеми. Для початку варто
охарактеризувати присутні там прикраси, як унікальне свідчення технологічного та естетичного рівня
майстрів тієї епохи. Зокрема, це дві срібні дворогі лунниці, типові для слов’янських жінок підвіски –
амулети, що символізували культ Місяця [12,34]. Щодо першої з них, то завдовжки вона 6.5 см, а ширина
по центру 4,8 см. Вага її становить 14,85 грамів срібла (додаток 3). Прикрашена вона однобічно, за
технологією зерні геометричними візерунками, рівносторонніми трикутниками, схожими на виноградні
грона по всій поверхні та зерноподібною в’яззю по краях. В центрі лунниці, біля видовженого трубчатого
вушка, розміщені три, а по краях – по одній випуклій кульці діаметром 0,5см. Помітним також є високий
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1. Загальний вигляд скарбу, знайденого біля
с. Доросині. Фото 2013 року.

2. Реконструйований вигляд горщика, в
якому знаходилась частина скарбу.

Художник В. Мискевич.

3. Реконструкція намиста та лунниці з
скарбу. Художник В. Мискевич.

4. Фрагмент лунниці з скарбу.
Художник В. Мискевич.
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технологічний рівень виготовлення лунниці, міцна пайка вушка до корпусу тощо. Згідно відомих науковцям
аналогів, описаний вище тип амулета та зображена на ньому символіка мали значне поширення у 8 – 12
століттях серед багатьох народів Європи та Азії [2,233].

Досконалою технологією виготовлення та відповідним естетичним виглядом вражає друга, на жаль,
пошкоджена лучниця (додаток 4). Вона також виготовлена з срібла, прикрашена тільки по аверсу та
прикрашена орнаментом за технологією зерні. Розмір фрагмента в 2.80 см в довжину, 1,51см в ширину
та 4,61 грама вагою, тобто цей амулет був дещо меншим від попереднього, проте прикрашений він на
порядок вище від вцілілого. На цій лунниці три кульки діаметром 0,4 см прикрашають збережений ріжок
амулета. Ще одна така кулька розміщена в центрі, біля трубчатого вушка, а між ними розміщений ефектний
елемент прикраси, схожий на типове солярне коло. Інший простір між цими орнаментними фігурами
заповнюють гармонійно розміщені трикутники – грона та обрамлення з мініатюрних кульок. По краях
фрагмента лунниці помітне рельєфне заглиблення, що збільшує ефект візуальної об’ємності цього амулета.
Безсумнівно, що й пошкоджена частина лунниці мала тотожну орнаментальну символіку, аналогів якої
автору дослідження в наукових виданнях відшукати не вдалося.

Цілком вірогідно, що обидві лунниці складали єдиний комплект, що кріпився до намиста, яке в
збереженому вигляді складається з 16 срібних овальних намистин (додаток 3) . Десять з них мають
розмір біля 2,3 см, а ще шість – 1.8 – 1,9 см. Вага більших - від 4,25 до 5. 8 гр, а менших - від 2,1 до 2.9
гр. Кожна намистина прикрашена багатим орнаментом за технологією зерні, вибитим пуансоном, тобто,
чергуванням кружечків, трикутників, крапок та поздовжніх і поперечних фризів [9.73]. Вражає їх високий
естетичний дизайн, коли кожна намистина виглядає дійсно мистецьким виробом. Дві намистини, більша
та менша, різняться від інших розміром, вагою та орнаментом. Вірогідно, вони належали до іншого
комплекту прикрас, ще три намистини мають незначні пошкодження. У цілому, згідно відомих наукових
аналогів, перша з описаних лунниць та форма і оздоблення намистин схожі на окремі прикраси, виявлені
у 1868 році в скарбі з Гнездова (біля Смоленська) і датуються серединою 10 століття [2.281]. Щодо
другої лунниці, то, як зазначалося, аналога орнамента не знайдено, хоча за окремими елементами
зображених на ній фігур та технологією кріплення до корпусу вушка, вона теж могла належати до тієї ж
історичної доби.

З інших складових скарбу з с. Доросині варто виділити шість сережок, поділивши їх при описі на дві
групи. У першій особливо вражають дві срібні сережки, що належали до одного комплекту, зважаючи на
їх повну тотожність (додаток 5). Такі прикраси у ті часи жінки могли носити як у вухах, так і на підвісці
– колті. Розмір сережок разом з кільцем - 5 на 3,1 см, а вага – 7 грамів. Оздоблені вони напаяними
різного розміру срібними кульками, тобто, зерню, а за формою нагадують лунницю з трьома ріжками
доверху. В центрі сережки до середнього ріжка прикріплена верхівка, що нагадує символіку об’ємної
сфери. Нижня частина сережки має вигляд закріпленого на кільці грона винограду, прикрашеного
трикутними символами з дрібних срібних кульок. Комбінація з трьох кульок також розміщена на
протилежних кінцях умовного «грона». Це все, поряд з, ймовірно, солярною та іншою символікою
орнамента, засвідчує не лише про ювелірне, але й сакральне значення цих сережок.

Скромнішими виглядають чотири срібні сережки з другої групи. (додаток 6, 7). Дві з них мають
розмір та вагу близьку до описаних вище, схожою є ромбічна та трикутна орнаментика «грон» на
пірамідальній фігурі сережок, що завершується зверху дужкою. Проте за формою інших елементів,
враховуючи втрачені фрагменти верхньої частини «піраміди», сережки різняться як між собою, так і від
попередніх парних сережок. Вони, ймовірно, з розрізнених , але схожих за величиною, більш простіших
комплектів. Щодо двох менших сережок з скарбу, то вони теж подібні між собою за пірамідальною
формою та орнаментом, але по довжині одна з сережок менша. Якщо перша розміром 5 на 2,5см разом
з кільцем, то друга – на сантиметр коротша. Щоправда, кільце однієї з них від’єднане, але цілком може
належати до однієї з сережок. Водночас вони різняться і вагою, що можна пояснити іншою технологією
виготовлення. У цілому показовим є те, що на всіх непарних сережках добре зберігся орнамент з імітованих
«грон», чергування кружечків, ромбів та комбінацій з трьох кульок. Така орнаментика частково нагадує
окремі елементи символіки парних «елітних» сережок, що дає підстави стверджувати про єдиний
культурний та сакральний простір, де були вироблені основні складові скарбу. Але вже технологія
виготовлення та естетична складова першої та другої групи сережок дуже різниться. Тому, дискусійним
є питання технологічної спроможності волинських майстрів на рубежі ІХ – Х століть виготовляти ювелірні
вироби на зразок двох сережок з першої групи. Щодо чотирьох інших сережок, то вони могли бути
виготовлені згідно імпортного зразка і майстрами з історичної Волині. Водночас науці тут досі є невідомими
високорозвинені ремісничі центри тієї доби , крім, можливо, напівлегендарних Ладомира та Волиня, які



165

5. Парна сережка з скарбу.
Художник В. Мискевич.

6. Cережки з скарбу.
Художник В. Мискевич.

7. Cережки з скарбу.
Художник В. Мискевич.

8. Фрагмент нашийної гривні (?) з скарбу.
Художник В. Мискевич.
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могли мати широкі торгові зв’язки з країнами як на Сході так і на Заході [20,57].
Згідно відомих історичній науці аналогів, досліджувані сережки подібні до виявлених в згаданому

вище скарбі з с. Борщівка Здолбунівського району на Рівненщині. Датують його, як зазначалося, другою
половиною 10 століття [9,74]. За своєрідною формою та орнаментикою такий різновид прикрас називають
ще сережками волинського типу. Разом з тим, враховуючи сумнівну присутність на тогочасній Волині
винограду, як поширеної рослини, цілком можливо, що форма сережок та їх орнамент мають інше
походження, зокрема, з Волзької Булгарії. Однозначною є схожість основних елементів «виноградного
орнаменту» на прикрасах цієї держави 9 століття, а також Сасанідського Ірану, інших країн Сходу [1,255].
Тому можна висловити версію про «східне» походження частини цього скарбу, перш за все «елітних»
парних сережок, складових намиста, та, можливо, однієї з лунниць.

З інших складових скарбу залишається нез’ясованим призначення ще одного виробу з срібла (додаток
8). Він завдовжки 5 см та вагою 13,1 г, схожий на фрагмент деформованої нашийної гривні - обруча,
сплетеного з трьох срібних дротів різного діаметру, один з яких трубчатий, а інший рифлений. За відсутністю
точних аналогів у наукових довідниках тут можна висловити лише версії. По - перше, цілком можливо,
що ця річ дійсно є залишками масивної нашийної гривні доби Волзької Болгарії, що зберігалася власником
як злиток срібла [1,255]. По - друге, зважаючи на присутність своєрідного вушка на цьому предметі,
можна висловити версію про якесь сакральне його значення, що нагадує чи то змію в танку, або ж
символічне зображення вогню. Враховуючи гіпотезу, що частина скарбу могла прибути зі Сходу, де в
VIII –IX століттях ще місцями залишалися традиції зороастризму, з його обрядами поклоніння вогню, то
цілком можливо, що незрозумілий предмет є охоронним амулетом скарбу.

Окремою темою цього дослідження є інша складова частина скарбу - куфічні дирхеми. Так як
унікальність цієї частини знахідки потребує окремого дослідження, то тема монетної частини скарбу
охопить лише окремі напрямки проблематики, її переважно історичний аспект. Як згадувалося, на місці
знахідки було виявлено лише частину скарбу з дирхем – 70 одиниць. 64 з них є загалом у доброму та
задовільному стані, а 6 – представлені у вигляді фрагментів, тобто, «січки». На 68 монетах написи
легенди на аверсі та реверсі в основному видимі, хоча є всі ознаки, що дирхеми використовувалися
значний час, на них є пошкодження. Помітними є і окремі технологічні дефекти - зміщення штемпеля,
дещо овальна конфігурація окремих монет та її нерівномірна товщина. На трьох дирхемах пробиті по два
отвори для шнурка, тобто поряд з торговою функцією, монети могли використовувати і як прикраси.
Розмір більшості повноцінних монет в діаметрі від 2,6 до 2,8 см, вага від 2,4 до 2,9 г срібла (додаток 9).
Разом з тим є винятки, зокрема, дирхем васального до халіфату Табаристану, датований 786 роком, має
вагу лише 1,9 гр, а діаметр - 2,2 см. Водночас багдадський дирхем датований 774 роком при діаметрі 2,4
має вагу 319 гр. Завдяки високопрофесійній ідентифікації знайдених дирхемів, здійсненої відомим
українським краєзнавцем з м. Вінниці Шиліним Юрієм Олександровичем, в хронологічному контексті їх
умовно можна розмежувати на чотири основні групи. Для зручності надалі всі монети скарбу, як повноцінні,
так і «січка», враховуватимо в загальній кількості.

До першої групи належать п’ять дирхемів доби арабської династії Омеядів (661 – 750 рр.), найдавніша
з яких датована 712 роком, добою халіфа ал – Валіда І, а пізніша – 747 роком, часом ал- Валіда ІІ, тобто
напередодні зміни династії. Це ще доба розквіту арабського халіфату. До другої можна віднести 41
монету доби правління династії Абасидів з (750 - 809 рр.), тобто від часів халіфів ал - Мансура до ар -
Рашіда, за яких стабільність поступово змінюється кризовими явищами у величезній арабській державі.
До третьої групи можна віднести 11 монет за 810 – 830 роки та десять - 850 – 863 років, тобто, від часів
халіфа аль – Аміна до початку правління халіфа ал – Мустаїна. Це вже доба періодичних змін від
стабільності до усобиць та проявів регіонального сепаратизму. В окрему, четверту групу можна виділити
одну монету, «резан» датований 908 роком, добою початку правління халіфа ал - Мухтадіда, що міг
потрапити в скарб значно пізніше та дві остаточно не ідентифіковані монети доби Абасидів. Як відомо,
початок 10 століття - це вже період хронічних криз арабського халіфату.

Отже, як вбачається з хронологічних показників, основна частина монет належить до 750 – 809
років, тобто зосередилася у арабського власника в часи відносної стабільності держави. Відомо, що
загарбницька політика халіфату стимулювала активний розвиток торгівлі, особливо зовнішньої, так як
арабські купці, нерідко виконували функції далекої розвідки. Саме інтенсивністю внутрішньої та зовнішньої
торгівлі, перебуванням у різних регіонах держави власника дирхемів, можна пояснити знаходження в
скарбі монет імена всіх одинадцяти халіфів, які правили протягом згадуваних 60 років. Це ж явище
підтверджує присутність у скарбі монет з окраїн халіфату, зокрема, згадуваного дирхема 780-х років
васальних правителів з династії Іспехбєдів з прикаспійського Табаристану та дирхема початку 800-х
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років правителів з династії Харіджитів з Північної Африки. Водночас часта зміна халіфів, а отже й періодичні
ускладнення політичної ситуації в державі, як свідчить аналіз якості та дизайну монет, незначно впливали
на розмір та вагу дирхемів. Для прикладу, дев’ять монет зі скарбу приналежних до відносно стабільної
доби вже згадуваного халіфа ар -Рашіда в діаметрі мають різнобій від 2,4 до 2,7 см, проте основне – вага
залишалася в межах від 2,8 до 2.93 гр. Показово виглядає це явище вже у середині 9 століття, коли
халіфат переживав не найкращі часи, зокрема, і невдалі війни. Проте всі дев’ять монет зі скарбу 840 -
860 років, і, навіть згадуваний дирхем 908 року залишалися діаметром від 2,5 до 2,7 см. Зате об’єм їх
навіть зріс і більшість з них мали вагу від 2,85 до 3,19 гр. Звичайно, що це можна пояснити і погіршенням
якості срібла в монетах, проте таке дослідження автором ще не проводилося. У цілому дані показники
свідчать про постійну увагу халіфів та їх правителів на місцях до якості грошей, торгівлі і звичайно щодо
свого купецтва. Цікаво, що згадане явище збільшення маси дирхемів співпало із поступовим зменшенням
срібних запасів в Середній Азії та одночасним збільшенням попиту на срібло, як засіб внутрішнього
обміну. Все це спричинило зростання значимості регіональних володарів, на території яких були срібні
рудники, і, водночас, наближення відомої «срібної кризи», коли ввіз дирхемів у Європу почав скорочуватися.
Однак, в цілому, транзитна торгівля Русі зі Сходом не припинялася до часів монгольського нашестя
[3,390].

Досить цікавими під час аналізу скарбу дирхем є й інші історичні нюанси. Зокрема, на перший
погляд малозрозумілими є кількість та хронологічні рамки п’яти дирхемів з першої групи, часів Омеядських
халіфів. Цей факт можна пояснити кривавою боротьбою між першим халіфом з династії Абасидів ал-
Аббаса, який навіть хизувався своєю жорстокістю, із прихильниками попередньої династії, а також
релігійною та провінційною опозицією. Є версія, що внаслідок цього протистояння було винищено не
лише більшість його політичних та релігійних супротивників, але й були вилучені та переплавлені більшість
дирхемів з титулами династії Омеядів. Очевидно, шо п’ять «опозиційних» дирхемів, датованих 712- 747
роками, могли потрапити в казну арабського купця вже за межами халіфату, можливо, під час торгової
операції на території Волзької Болгарії, де ці монети могли використовуватися безборонно.

Не менш пізнавальною під час дослідження монет скарбу є інформація щодо написів на монетах
імен халіфів та їх наступників. Зокрема, на дирхемах згадано імена 22 халіфів та їх принців - наступників,
при цьому часи правління окремих з них залишаються для істориків – арабістів маловивченими. На
дирхемі за 774 рік та двох монетах 860 років згадуються імена правителів в період їх боротьби за владу,
що теж є цінним для дослідників. Показовими є також легенди на 16 монетах, де згадуються провінційні
володарі, які, вірогідно, маючи під своїм контролем срібні рудники та монетні двори, у часи чергової
«владної смути» впевнено вводили в написи на дирхемах не лише ім’я правлячого халіфа, але й власне
та своїх окремих впливових чиновників. Не менш цікавою є географія вказаних на дирхемах назв 25 міст

9. Дирхеми 8 – 9 ст. з скарбу (аверс): №1 - 794 р., №2 - 779 р., №3 - 784 р., №4 -807 р., №5 - 769
р., №6 – 820 р., №7 – 826 р., № 8 – 794 р., №9 – 761 р. Фото 2017 року.
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та регіонів, де були викарбувані монети. В одному випадку, на монеті за 813 рік вказаний навіть рудник
Баджунайс (Вірменія), при якому, вірогідно, був монетний двір. У цілому унікальна збірка дирхемів включає
в себе більше десятка монет маловідомих для фахівців, але ця специфічна тематика вимагає особливих
знань з історії Ближнього Сходу і вимагає окремого дослідження.

Для більш конкретного розуміння значимості згаданого вище скарбу для історії Волині варто також
хоч умовно з’ясувати хронологічні рамки, у яких діяв арабський власник дирхемів, а отже і коли вони
могли потрапити на Волинь. Як вже згадувалося, найбільш молодша монета з скарбу датована 908, а
найстарші – 712 та 740-и роками. Якщо ж взяти до уваги версію щодо випадкової присутності цих монет
у скарбі, то, як зазначалося, основна маса дирхемів належала до 750-х -860-х років. Отже, зважаючи на
нетривалий вік тодішнього людського життя, з цими дирхемами могли мати справу майже три покоління,
можливо, багдадських купців. Згідно досліджень фахівцями хронологічних рамок, протягом якого монети
відомих скарбів здійснювали шлях з Ближнього Сходу до Русі, в середньому він тривав не менше 50
років. Хоча бували й винятки в бік значного його зменшення, зокрема, дирхеми одного з новгородських
скарбів прибули лише за 14 років [21,286]. Якщо взяти за основу навіть термін у півстоліття, то дирхеми
зі скарбу с. Доросині потрапили на Волинь на початку X століття. А отже, це один з найбільш ранніх
скарбів куфічних дирхемів та супутніх їм речей, виявлених у Західній Україні!

Варто також з’ясувати можливі напрямки торгових шляхів тієї доби, якими могли доставити монети
та прикраси з цього та й інших скарбів на волинську землю. Звичайно, що тут можливі й інші варіанти,
зокрема, участь дружинника з Волині у військовому поході на Схід. Проте, як відомо, основними
посередниками в торгівлі зі Східною та Центральною Європою у ті часи виступали міста південного
Прикаспію та Хазарський каганат з столицею на Ітилі в низинах Волги. Тут, як повідомляють арабські
хроніки, русичі – купці сусідствували з хорезмськими, аланськими та персидськими. Основна торгівля
йшла через Волзьку Булгарію - величезний ринок для продажу хутра на середній дільниці волзької річкової
магістралі. Далі м. Булгара- «країни мороку» арабські купці прагнули не їздити. Все ж не зважаючи на
ризик, вихідці з Середньої Азії, Персії та Іраку іноді досягали Балтійського моря, Праги, Кракова та
Угорської рівнини, хоча вони добре знали, що шлях через землі слов’ян дуже важкий. Згідно слів географа
Ібн – Русте (друга половина 9 – початок 10 століття), цей шлях проходив «по степам, по землям
бездорожнім, через струмки та дрімучі ліси». Труднощі дальніх шляхів не спиняли і русичів, зокрема,
предків українців, які через прикаспійський Табаристан привозили на верблюдах товари навіть в Багдад.
З транзитною торгівлею купецьких товариств і пов’язані, можливо, всі надзвичайно великі скарби
дирхемів. На території колишньої Київської Русі відомі не менше чотирьох скарбів дирхемів з кількістю
більше 10 тисяч екземплярів та не менше десяти від 1000 до 10 тисяч. Зокрема, один з них, за деякими
даними, вже в наші часи був знайдений на Івано – Франківщині. Майже всі такі багаті скарби були
виявлені на головних комунікаціях від Булгара до Балтики через Муром, Полоцьк тошо [3,390]. За однією
з наукових версій такий торговий шлях проходив і через Чернігів, Київ на Волинь та далі в Європу. Про те,
що арабські купці та мандрівники у нашому краї бували, свідчать записки арабського хроніста середини
X століття Масуді, який згадує одне з слав’янських племен Південно – Західної Русі «валінана»,
ідентифіковане багатьма сучасними істориками як волиняни [2,94]. Як згадувалося, у цілому
нерівнозначний стан дирхемів, зокрема «січки» та отвори в деяких дирхемах з Доросинівського скарбу
свідчить про їх тривале використання. Вже ця обставина засвідчує про можливе використання місцевим
власником дирхемів цього скарбу не лише у вигляді цінного металу, але й як засобу платежу. Отже, ще на
початку X столітті, в період який вважається для нашого регіону «безмонетним», куфічні дирхеми, які на
Русі називали ногата, на значних просторах від Персії до Новгорода і Волині могли мати значення
повноцінної валюти [16,15].

Важливим також вбачається питання про особу прадавнього волинянина, який наприкінці IX - початку
X століття здійснював торги з прибулими купцями. Ймовірно, він поступово набував цінності, про що
свідчить хронологія дирхемів Доросинівського скарбу. Присутність там кількох «січок» та монет з
механічними пошкодженнями дають підстави вважати, що їх набували і як сировину для ювелірних
робіт. Це могла бути досить заможна особа, так як в X столітті гривна кун відповідала 20 ногатам, тобто
дирхемам. Отже, власник скарбу, навіть тієї частини, що збереглася в монетах, володів сумою коштів в
3,5 давньоруські гривні у номінації X століття [16,16]. Якщо врахувати до цього і досить коштовні та
високоякісні в ювелірному аспекті лунниці з намистом та сережки, то за тих часів такі цінності міг мати
лише середньої руки купець чи заможний ремісник. При цьому, в його родині були жінки, адже, як
згадувалося, такі прикраси як розкішні намиста, сережки та лунниці носило виключно жіноцтво [18,22].
Присутність тут язичницьких амулетів засвідчує, що ця родина не була християнською. Цілком можливо,
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що хтось з жінок цієї родини або ж їх служниць носив як прикраси та амулети три дирхеми з скарбу, що
мають на краях по два отвори з слідами тривалого носіння на шнурку.

Насамкінець, важливим для досліджуваного питання є з’ясування проблеми щодо місцевості, де
був виявлений скарб. Згідно слів нинішнього його власника, скарб був знайдений неподалік села Доросині
Рожищенського району. Згідно всіх відомих літописних та археологічних даних про значні поселення
доби Луки – Райковецької культури VIII - IX століть, або ж ранньої Київської Русі у цій місцевості нічого
не відомо. Згідно свідчень сучасних істориків лише в XV – XVI століттях тут виникають як великі
землеробські поселення, так і укріплені феодальні городища – Кияж, Доросині тощо. У той же час для
археологічної науки одним із значимих ознак статусу давнього населеного пункту є наявність при ньому
залишків оборонних споруд та поховальних курганів. У наукових монографіях щодо тієї доби згадується
у цій місцевості лише один сучасний населений пункт – село Любче, розташоване за 4 км від місця
виявлення скарбу[2,95]. Про історичну значимість цього села засвідчував ще в 30-х роках минулого
століття професор О. Цинкаловський, згадуючи в його околицях давнє укріплене городище та 30 курганів
[20,57]. Відомим є в цій місцевості залишки замчища XV -XVII ст. Як зазначалося, загальна вартість
виявленого скарбу, навіть за умов маловідомого для нас рівня тогочасних товарно - грошових відносин,
є значною для пересічного волинянина IX – X століть. Зібрати навіть за століття якоюсь заможною або
ж торговою родиною такі цінності можна було лише за умов постійного проживання в добре захищеному
поселенні. І лише якась реальна загроза, що виникла після 908 року, змусила власника коштовностей
заховати їх тимчасово, тобто на незначній глибині, за межами городища відомого сьогодні як с. Любче
Цілком можливо, що поряд з ним проходив один із згадуваних вище торгових шляхів тієї доби, яким на
Волинь та далі вглиб Європи купці доставляли шовк, ювелірні вироби і коштовну посуду, вивозячи звідси
хутра, віск, мед та лишаючи тут дефіцитне на Русі срібло у вигляді монет. Якщо провести уявну пряму
між місцями знахідок згаданих вище скарбів та дирхемів від с. Борщівка на Рівненщині, через м. Луцьк,
села Копачівка і Любче Рожищенського району, а далі на м. Любомль – Шацьк на Волині, то можна
висловити ще одну, зовсім спірну гіпотезу. Така уявна лінія може свідчити про ще один невідомий сучасній
науці відрізок «шовкового» та «срібного» торгового шляху з Близького Сходу в сучасну Північну Польщу
та Прибалтику. Він міг проходити у IX – X століттях саме через історичну Волинь. До речі, і бурштин,
поклади якого тут відомі здавна, у ті часи цінувався як у Європі так і Азії.

У підсумку можна ще раз наголосити на унікальності виявленого скарбу IX – X століть біля с.
Доросині. Введення його у науковий обіг та продовження досліджень всіх технологічних, естетичних,
нумізматичних та інших аспектів дозволить поглибити наші знання щодо маловідомого періоду історії
волинського краю.
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Ірина КАПУСТИНСЬКА (Острог)

ІНВЕНТАРНИЙ ОПИС ЗАВСЛАВСЬКОЇ ВОЛОСТІ 1631 р.
ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Описово-статистичні джерела дають важливу інформацію для вивчення багатьох аспектів
історичного розвитку Волині, зокрема і Заславщини. Так, невід’ємним буде використання описово-
статистичних джерел в історико-демографічних та соціально-економічних дослідженнях. Джерела
описового характеру розкривають конкретні проблеми історичного процесу, з їх допомогою відстежують
зміни форм, методів відображення історичної дійсності.

Вся сукупність джерел описово-статистичного характеру поділяється на різні категорії та групи в
залежності від суспільних процесів, які вони відображають, інформативності тощо. Одним з важливих
різновидів описово-статистичних джерел для дослідження історії Заславщини є інвентарі приватних
маєтностей. Вони є документами господарсько-правового характеру із детальним описом господарських
одиниць та фіксацією правового статусу різних категорій населення. [5, 314-321] Адже описи магнатської
власності є важливою частиною інформації в дослідженнях соціально-економічної історії Заславщини.
Особливо зважаючи на те, що рід Заславських був одним із найвпливовіших та найбагатших на Волині,
а отже володів значною частиною земель. Вони є досить репрезентативними з огляду на їх регулярність
та масштабність охопленої інвентаризацією території. Певна систематичність у проведенні описів
Заславщини, яка складалася із Заславської, Новозаславської, Білогородської, Краснокорецької волостей
і ряду окремих ключів – Вербівського, Волківського, Дяківського, Зубівського, Минківського,
Судилківського, Шепетівського, (1579, 1612, 1613, 1617, 1622, 1631, 1635, 1636, 1637, 1642, 1643, 1645,
1646, 1649 рр.)  [3, 266-272] дає змогу простежити зміни соціальної структури краю, його розміри, перенести
отриману інформацію на інші волості й отримати достовірну картину стану тогочасного розвитку Волині
загалом.

Інвентарі та реєстри Заславщини дають нам багато інформації у порівнянні зі схожими описово-
статистичними джерелами інших волинських латифундій, особливо того, що стосується економічного
становища міщан. Так, в описах волості можна зустріти відомості про локаційну діяльність власників,
важливу інформацію стосовно економічної ситуації, соціально-економічні категорії населення, розміри
повинностей і поборів, а також аграрний характер міст. [3, 131-132] Завдяки тому, що поряд з описами
міст у джерелах також зазначені аналогічні характеристики по селах, дослідник має можливість на тлі
соціально-економічного становища сіл Заславщини з’ясувати спільні та відмінні риси з тогочасним
розвитком міст, визначити, сим власне відрізнялися міста від сіл ранньомодерного часу. Інвентарі містечок
Заславщини також дають матеріал для дослідження митного господарства Волині, адже Заславська
волость протягом XVI-першої половини XVII ст. була важливою складовою загальноволинської
торгівельної мережі. [6, 38-45]

Цінним матеріалом є Інвентар Заславської волості 1631 р. Даний інвентар описує Новий Заслав,
Старий Заслав, решту містечок та села волості. Важливим для вивчення тогочасної забудови міст Волині,
стану фортифікацій є початок інвентаря 1631 р., де подано опис Новозаславського замку. Так, нам стає
відомо, що замок був оточений «palami», а вхід до нього закривали великі подвійні дерев’яні ворота.
Також у замку були скляні вікна в дерев’яних рамах, а сам він складався з двох світлиць, в одній з яких
був «kominek». Згадані й деякі господарські споруди на території замку, зокрема, пивниця, стаєнка, пекарня
челядна. Згадані і млини заславські, розташовані на греблі. З опису також стає зрозуміло, що зовсім


