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значення. Оздоблення сагайдаків кістяними і роговими пластинами 
було стійкою традицією, що простежується у східно-європейських 
степах, починаючи з раннього середньовіччя43. На Русі накладками 
з кістки прикрашали різноманітні вироби, тому далеко не завжди 
їх знахідки можна асоціювати саме з сагайдаком. Безсумнівно 
сагайдачними можна вважати накладки, виявлені в певному контексті 
(наприклад у похованнях), або такі, що мають форми, традиційні саме 
для цієї категорії виробів. У решті випадків визначення призначення 
накладок може бути лише гипотетичним.

Найхарактернішими є накладки у вигляді вузьких подовжніх 
пластинішироких платівок, прямокутної або іноді нерегулярної форми.
Зовнішня поверхня накладок зазвичай ретельно оброблена і часто 
орнаментована, хоч зустрічаються й неорнаментовані екземпляри. 
З внутрішнього боку на поверхні можна простежити нарізку для 
приклеювання до основи, проте іноді є наскрізні отвори невеликого 
діаметру, щоб накладку можна було пришити або приклепати. Типовим 
є циркульний орнаментабо циркульна плетінка.На Райковецькому 
городищі44 і Княжій Горі45 знайдені накладки, орнаментовані по 
всій площині гравійованою плетінкою. Зустрічаються накладки 
з геометричним орнаментом, прикладом може бути екземпляр з 
Колодяжина46 з орнаментом, досить грубо прокресленим тонким 
лезом або вістрям. Серед київських накладок, щоправда зі спірним 
функціональним призначенням, є дві, орнаментовані трикутниками, 
які прокреслено лезом ножа47.

Особливістю розглянутої категорії виробів є відсутність серійності, 
а отже, такі речі, ймовірно, вироблялися на замовлення, їх ви-
робництво мало індівідуальний характер. В. Є. Фльорова відзначала, 
що, відповідно до саркельських матеріалів, мода на оздоблення 
сагайдака накладками описаних типів існувала до початку XII ст.48 
На давньоруських пам’ятках такі накладки побутували й у ХII ст.

У цілому розглянутий комплекс деталей озброєння повністю 
вкладається в загальну традицію, що сформувалася у південній 
смузі Євразії і поширилась у Східній і частково Центральній Європі 
серед населення різної етнічної приналежності. Враховуючи зв’язок 
деяких виробів зазначеної категорії з косторізними комплексами 
у Києві, Воїні, Іван-Горі, Колодяжині, Звенигороді, на городищі 
поблизу Хутора Половецького тощо, можна констатувати місцеве 
виробництво деталей озброєння з кістки та рогу. 

43 Флерова В. Е. Резная кость ... – С. 55.
44 Гончаров В .К. Райковецкое городище. – К., 1950 – Табл. ХХХІ, 14-16.
45 Ханенко Б. Н., Ханенко В. И.Древности Приднепровья. Вып. 5. Эпоха славянская 
(VI–XIIIвв.). – К., 1902. – Табл. XXXIV, 1203.
46 Юра Р. О. Древній  Колодяжин // АП. – 1962. – Т. 12. – Рис. 34, 8.
47 Шовкопляс А.  М. Некоторые данные о косторезном ремесле в древнем Киеве// 
КСИА АН УССР. – К., 1954. – Вып. 3. – Табл. ІІ, 16, 17
48 Флерова В. Е. Костяные детали луков, колчанов и налучий Белой Вежи// Степи Ев-
разии в эпоху средневековья. –  Донецк, 2000. – Т. 1. – С. 10; Флерова В. Е. Резная 
кость ... – С. 51.
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КЕРАМІЧНІ СВІТИЛЬНИКИ І ПІДСВІЧНИКИ 
КНЯЖОЇ ДОБИ

Під час розкопок на території колишнього літописного 
Звенигорода впродовж 1982–1994 роках1 було зібрано 

об’ємну колекцію кружальної кераміки, яка репрезентує асортимент 
гончарної продукції князівської доби. Серед значного різноманіття 
виробів як окрему категорію посудин виділено невеликі за розміром 
мисочки, кількість яких (цілих і у фрагментах) нараховує біля 50 
екземплярів.

Аналогічні знахідки (однак у значно меншій кількості) відомі з 
низки пам’яток: Пліснеська2, Галича3, Белза, Городища4, Дорогобужа5. 
Автори розкопок, подаючи у зведених таблицях серед нечисленного 
керамічного матеріалу зображення цих предметів, називають їхніх 
по-різному: “маленькі мисочки”, “ківшики”, “черпачки” – неодмінно 
наголошуючи увагу на їх мініатюрних пропорціях. При цьому цікаво, 
що розміри усіх відомих зразків (як опублікованих, так і тих, що 
вдалося зібрати по музейних збірках) коливаються в межах певної 
норми. Форма мисочок досить різноманітна, однак загальні пропорції 
виробів зберігають характерні особливості, які, на нашу думку, 
пов’язані з функціональним призначенням предметів.

Мисочки мають невеликі розміри: діаметр дна 50–90 мм, діаметр 
вінець 50–130 мм, висота бортика 35–45 мм. За способом формування 
стінок виділяються кілька типів посудинок. Найпростіші (і найменш 

1 Дослідження здійснені під керівництвом світлої пам’яті доктора історичних наук Іго-
ра Кириловича Свєшнікова.
2 Кучера М. П. Керамика // Археология Украинской ССР: в 3 т. – К., 1986. – Т. 3. – 
С. 447, рис. 105, 10
3 Ауліх В. В., Джеджора О. В., Лукомський Ю. В. Дослідження Галицького Подолу 
(1987 р.) // Нові матеріали по археології Прикарпаття і Волині. – Л., 1991. – С. 4.
4 Кучінко М. М. Давньоруське городище Вал в Надстир’ї. – Луцьк, 1996. – рис. 35, 5; 36, 9.
5 Прищепа Б. А., Нікольченко Ю. М. Літописний Дорогобуж. – Рівне, 1996. – рис. 20: 33; 
81: 4-6
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Рис. 1.Світильники:  
1 – Пліснеська; 2-5 – Галич.

Рис. 2. Світильники:  
1-5 – Звенигород.

чисельні) зразки мають конічно розхилені назовні стінки (рис. 1: 5; 
2: 1; 5: 1,4); край вінець заокруглений або зрізаний горизонтально 
чи косозрізаний до середини. Відзначено мисочки з майже 
вертикальними або конічно розхиленими стінками, профільованими 
по периметру широкими та вузькими, глибокими та плиткими 
борозенками, що дозволяло підвішувати вироби (рис. 3, 1,3; 4, 1-2). 
Для цієї ж мети додатково призначалася й пара наскрізних дірочок, 
розташованих одна навпроти другої (рис. 4, 1).

До окремого типу належать мисочки з біконічно сформованими 
стінками (рис. 4: 4; 5: 3) і заокругленим або горизонтально зрізаним 
краєм вінець. Як складніший варіант у межах цього типу слід 
розглядати зразки з профільованою поверхнею у верхній частині 
залому (рис. 3: 3); валик, що утворився під вінчиком, служив для 
підвішування посудинки.

Найчисельніший тип становлять мисочки з опукло сформованими 
стінками. Серед них є різновиди із заокругленими і загнутими до 
середини (рис. 1: 2; 2: 2-5) та відхиленими назовні (рис. 3, 4; 4, 3,5) 
вінцями. Як додатковий елемент для підвішування на зовнішній 
поверхні двох  посудинок під вінцями було зроблено борозну-закраїнку 
(рис. 2: 4; 3: 4). Мальовничо виглядали мисочки з гострим реберцем 
профільованим глибокою ввігнутістю по зовнішній поверхні попід 
вінцями (рис. 1: 1,3; 3: 5; 5: 2).

Додатковим елементом для вищезазначених моделей мисочок 
виступають вушка у вигляді замкнутої петлі (рис. 2: 5; 4: 4; 5: 5,13; 
6: 6), язичка (рис. 3: 1; 4: 3,5; 5: 2,4,6-7,9-11,14) чи стрижня (рис. 1: 2; 
5, 8,12). Форма вушка у перерізі була різна: округла діаметром 10-
20 мм (рис. 5: 5,7-9), прямокутна розміром 10-20×3-16 мм (рис. 5: 10-
11,14), багатогранна (рис. 5: 6,12-13).

Підсумовуючи, варто зазначити, що, незважаючи на значну 
диференціацію моделей мисочок, у процесі їх формування переважно 
дотримувалися засад створення “замкнутого простору” (за винятком 
моделей з конічно розхиленими стінками). Така форма посудинок, 
враховуючи мініатюрні розміри, була дуже незручною, якщо 
припустити, що вони використовувалися як черпаки. Через особливу 
форму вінець не надавалися для цього і зразки з конічно розхиленими 
стінками. Не могли також служити ківшиками екземпляри без 
вушок. Натомість майже всі вироби (як з вушками, так і без них), 
що походять зі Звенигорода, на внутрішній поверхні містили 
залишки або сліди масної кіптяви. Враховуючи особливості форми, 
параметри і додаткові пристосування (як для переміщення, так і для 
підвішування), вважаємо можливим інтерпретувати вищерозглянуту 
сукупність мисочок як світильники. Функціонально як світильники 
були окреслені схожі мисочки без вушок, які виявив Р. Виєзжев 
у керамічних комплексах Городська, Колодязного, Білопілля6. 
Світильники без вушок, очевидно, частіше використовувалися як 
лампадки. Як предмети практичного використання, пов’язані з 
горінням, світильники, за окремими винятками, не орнаментувалися. 
Однак, незважаючи на відсутність декору, посудинки самі по 
собі виглядали дуже привабливо завдяки лише творчому підходу 
майстрів до моделювання окремих складових елементів форми. 
Наймальовничішими були зразки, оздоблені насічками чи 
вдавлюваннями по вінцях, хвилястим та прямолінійним орнаментом 
по стінках. Виявлено світильники, зовнішня та внутрішня поверхні 
яких були вкриті зеленою та коричневою поливою.

Виготовлення давньоруськими гончарами такого різновиду 
виробів, як світильники, відоме з матеріалів інших регіонів. На 
сьогодні дослідники відзначають існування кількох типів світильників 

6 Выєзжев Р. И. Новые типы древнерусских светильников // КСИА УССР. – К., 1961. 
– Вып. 11. – С. 89-90.
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залежно від території. Наприклад, найхарактернішими для Середнього 
Придніпров’я є світильники т. зв. “київського типу”, з одним або двома 
ярусами пласких чаш на циліндричній ніжці7; оригінальна форма 
притаманна новгородським світильникам8. Серед матеріалу нашого 
дослідження таких світильників не виявлено. Одночасно дослідники 
відзначали істотну відмінність форми світильників, поширених, 
зокрема, на території Волині9. За винятком пласко циліндричних 
накривок, помилково прийнятих за світильники, волинські зразки 
репрезентують різної форми невеликі мисочки, аналогічні виявленим 

7 Толочко П. П. Гончарное дело // Новое в археологии Киева. – К., 1981. – С. 292; Ме-
зенцева Г. Г. Давньоруські керамічні світильники і підсвічники // Археологія. – 1973. 
– № 10. – С. 72-77, рис. 1-2.
8 Смирнова Г. Н. Опыт классификации керамики древнего Новгорода // МИА СССР. 
– 1956 – № 55. – Т. 1 – С. 241; Колчин Б. А., Янин В. Л., Ямщиков С. В. Древний Новго-
род: прикладное искусство и археология. – М., 1985. – С. 145, рис. 279.
9 Кучера М. П. Керамика... – С. 452.

Рис. 3. Світильники:  
1-5 – Звенигород.

Рис. 4. Світильники:  
1-3 – Звенигород; 4-5 – Пліснеська.

у Звенигороді та Галичі. Факт наявності на Прикарпатті та Волині 
однотипних світильників найімовірніше свідчить про існування у 
цьому регіоні локальних традицій у моделюванні таких виробів.

Усі вищерозглянуті зразки світильників походять з давньоруських 
міст і досі не виявлені на селищах. Так, переважна більшість 
звенигородських світильників зафіксована у комплексах багатих 
дворів першої половини XII ст. на торгово-ремісничому пригороді, 
а також поблизу залишків згорілої (можливо в результаті монголо-
татарського нападу 1241 р.) дерев’яної церкви на дитинці10. Цим 
же часом датується аналогічний світильник з Кам’янки-Надбужної 
у Мазовії11. Є підстави вважати, що світильники почали поступово 
виходити з ужитку впродовж другої половини XII ст., оскільки 
зразки, що походять зі звенигородських комплексів кінця XII – 
першої половини XIII ст., здебільшого були виявлені під черенями 
печей або під долівками будинків. Однак, незважаючи на певний 
занепад, аналогічна форма світильників виявилася дуже “живучою”. 
У післямонгольський період вони поширюються на значній території 
і впродовж багатьох століть стають предметами щоденного побуту 
широких мас населення як у містах, так і на селах. Світильники у 
вигляді черпачків, з петлеподібними вушками, зі слідами кіптяви 
відомі, наприклад, серед московської кераміки XIV–XVI cт.12 
Етнографічні матеріали свідчать про існування на території 
Прикарпаття ще у XIX ст. мисочок-світильників, т. зв. “каганців”13.

Якщо світильники належать до категорії рідкісних знахідок, то 
підсвічники взагалі зустрічаються поодинокими екземплярами. 
Нами виявлено підсвічники у Звенигороді (1 од.), Судовій Вишні 
(3 од.), Галичі (2 од.). Вражає, що на кожній зі згаданих пам’яток 
підсвічникам притаманна різна форма. Звенигородський підсвічник 
має потужну ніжку, що плавно переходить на обох кінцях у пласкі диски 
(рис. 6: 2). Посередині верхнього диску є отвір для свічки діаметром 
20 мм, заглиблений на 51 мм в тулуб ніжки. Підсвічник виготовлений 
на гончарному колі з тіста з домішками дрібнозернистого піску, 
випалений до бежевого кольору з тришаровим зламом. Датується не 
пізніше як серединою XII ст.

У Судовій Вишні виявлено підсвічники, однакові за формою, 
але різних розмірів. Вироби мають високий піддон, що ззовні 
нагадує мисочку (рис. 6: 1,3). З внутрішнього боку біля верхнього 
краю піддона є широка ввігнутість, над якою плавно здіймається 

10 Swiesznikow I., Hupało W. Uwagi na temat chronologii obiektów na grodzie właściwym 
w Dźwinogrodzie (Zvenygorod) koło Lwowa // Sprawozdania archeologiczne. – 1996 . – 
T. XLVIII. – S. 187, ryc. 7, 3,13.
11 Rauhut L. Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznej osady produkcyjnej we wsi 
Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecki w 1956  r. // WA. – 1957. – T. XXIV. – 
Z. 4.– S.  325, тabl. 2.
12 Розенфельд Р. Л. Московское керамическое производство XII-XVIII вв. // САИ. 
– 1968. – Вып. Е 1-39. – С. 15-16, табл. 2, 8; 4, 1; 6, 24; 14, 2.
13 Лащук Ю. Ф. Закарпатська народна кераміка. – Ужгород, 1960. – С. 36.
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Рис. 5. Світильники і фрагменти вушок від них:  
1, 7 – Галич; 2, 5, 8-12 – Пліснеська; 3-4, 6, 13-14 – Звенигород.

профільований стовпчик. У всіх підсвічників посередині стовпчика 
є отвір для свічки діаметром 15 мм, заглиблений у найбільшому 
з них на 7 мм, у найменшому на 12 мм. Підсвічники виготовлені 
на гончарному колі з тіста, насиченого дрібнозернистим піском, 
і випалені до червоного кольору з одно- і тришаровим зламом. За 

тістом вони не відрізняються від горщиків другої половини XI ст. і 
також датуються цим часом. Прямі аналогії до підсвічників із Судової 
Вишні відсутні. Лише віддалено нагадує їхні обриси нижня частина 
новгородського світильника, що має мисочку-піддон14 або мисочку зі 
слабо профільованою придонною частиною15

Галицькі підсвічники мають циліндричну форму. В одного з них 
над циліндричною ніжкою здіймається розпливчастий стовпчик 
з отвором для свічки діаметром 12 мм, заглибленим на 13 мм 
(рис. 6: 5). Вінчик виробу не зберігся. Підсвічник виготовлений з 
добре відмученої глини з мінімальним вмістом піску, вкритий світло-
коричневою поливою. Другий галицький підсвічник має форму 
циліндра з профільованим тулубом (рис. 6: 4). Відігнутий назовні 
і заокруглений вінчик утворює отвір для свічки діаметром 10 мм, 
заглиблений на 13 мм. Він виготовлений з добре відмученої глини і 
вкритий поливою зеленого кольору. Галицькі підсвічники датуються 
широко – XII–XIII ст. Аналогії їм не виявлено.

Світильниками і підсвічниками вищерозглянутих форм, звичайно, 
не вичерпується огляд і вивчення моделей цієї своєрідної категорії 
гончарної продукції. Однак здобуті нові дані дозволили зі значною 
достовірністю окреслити функціональну належність світильників та 
підсвічників, а також звернути увагу на диференціацію у моделюванні 
цих предметів.

14 Колчин Б. А., Янин В. Л., Ямщиков С. В. Древний Новгород… – С. 145, рис. 279.
15 Мезенцева Г. Г. Давньоруські керамічні світильники і підсвічники // Археологія. 
– 1973. – № 10. – С. 73, рис.1, 6.

Рис. 6. Підсвічники (1-5) і 
вушко світильника (6):  
1, 3 – Судова Вишня; 2 

– Звенигород;  
4-5 – Галич; 6 – Белз.
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