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Шаповалов Г. И.

Средневековые культовые модели якорей Т-образного типа,

как источник к истории украинского национального герба

В данной публикации рассмотрены и описаны девять средневековых культовых моделей 
якорей из коллекции музея «Судакская крепость» (г  Судак)  Как часть большого комплекса, со 
дна Черного моря в бухте Лимена-Кале, они датируются XI – XII вв  Особенностью этих моделей 
является копирование технических характеристик подлинных корабельных якорей Т-образного 
типа  Изображение якоря этого типа лежит в основе святоклиментовского символа «крест-якорь» 
помещенного на монете киевского князя Ярослава 

Shapovalov G. I.

Medieval religious models of the T-shaped type anchors

as a source for the history of the Ukrainian national emblem

Nine medieval cult models of  the anchors from the Sudak Fortress Museum (Sudak city) are studied 
and described in this publication  As part of a large complex found at the bottom of the Limena Cale 
Black Sea harbour, the anchors are dated XI – XII centuries  A special feature of these models is to copy 
the specifications of authentic T-type ship anchors  The image of the anchor of this type is basic for the 
St  Clement’s “cross-anchor” symbol set on the coin of the Kievan Prince Yaroslav 

Кулатова І. М.

РЕШТКИ ТАНДИРА З ПОНИЗЗЯ ПСЛА

Улітку 2015 р  Полтавська експедиція Державного підприємства «НДЦ «ОАСУ» 
ІА НАН України» (керівник – к  і  н , заслужений працівник культури України 
О  Б  Супруненко) провела дослідження групи курганів ІІ з трьох насипів непо-
далік с  Єри стівка, у північно-західній частині території Пришибської сільської 
ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл , на ділянці землевідводу під розмі-
щення відвалів ТОВ «Єристівський ГЗК», між селом та Єристівським кар’єром 
залізистих кварцитів, за 2,1 км на південь від шосе Н-22 «Олександрія – Полтава» 
[1, арк  262 – 263] 

Група курганів знаходилася на колишній північно-західній околиці Єристівки, 
за 0,32 – 0,33 км від меж сучасної забудови північного кутка й вул  Шевченка, на 
підвищеному краї округлого мисоподібного виступу першої тераси лівого берега 
р  Лизьки – правої притоки р  Сухий Кобелячок (басейн Дніпра, вододіл р  Псел 
і Сухий Кобелячок), заввишки 3 м над рівнем заплави 

Розорані округлі чи витягнуті в меридіональному напрямку за формою курга ни 
були більш схожі на традиційні у цих місцях підсипки під житлово-господарські 
будівлі садиб XVIII – XIX ст , споруджені для запобігання підтопленню під час 
весняних повеней  Вони тривалий час розорювалися, знаходячись спочатку на 
городах старих садиб села, пізніше – у складі колгоспної сільськогосподарської 
сівозміни та орендованих угідь ФГ С  Г  Горо дянка  Навесні 2003 р  більший 
курган групи – № 1 [2] і навколишні невеликі підвищення були обстежені за 
експертизи території майбутнього Єристівського родовища залізистих квар-
цитів [3, арк  23 – 24]  Невдовзі інформація про них потрапила до наукового 
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обігу [4, сс  26, 30, рис  14: 44; 5, с  30, № 44]  Цим і вичерпувалася наявна до часу 
досліджень інформація щодо невеликих і дуже розораних поховальних об’єктів  
Унаслідок їх науково-рятівних досліджень отримані певні дані щодо поховально-
го обряду й наявності в них господарських старожитностей ряду епох  З-поміж 
неї – надзвичайно цікавий факт відкриття вперше в ході археологічних дослід-
жень у межах Полтавщини решток печі-тандиру  Саме про цю знахідку йтиме 
мова у повідомленні 

У зовсім маленькому кургані № 2 округлої в плані форми, з дуже сплощеним 
сегментоподібним перетином, висотою всього 0,35 м і діаметром 12 м (геогра-
фічні координати умовного центру за WGS-84 – 49°06΄11,4΄΄ північної широти, 
33°41΄41,9΄΄ східної довготи), в основі знаходилося дитяче енеолітичне поховання 
під архаїчною гранітною стелою, а дещо на схід від нього за доби пізнього брон-
зового віку було впущене ще одне – зрубної культури  У другій – третій чвер-
тях XVIII ст  західна і південно-західна поли кургану стали місцем влаштування 
кількох господарських об’єктів українського населення  Вони входили до складу 
одного з дворищ крайньої із заходу та найпершої за часом появи на цих теренах 
надрічкової вулиці села Єристівки  Тут були зведені середніх розмірів глибокий 
погріб з кількома нішами (об’єкт 1), а також зернова яма 1, котру після викорис-
тання перетворили на звалище кухонного сміття (рис  1)  Крім знахідок кам’яного 
знаряддя доби енеоліту й кількох уламків ліпного посуду, інших об’єктів чи арте-
фактів у насипу або під ним виявлено не було [1, арк  265 – 267] 

Від золотоординського до фіналу Нового часу західна пола кургану з боку річки 
була обрана для спорудження тандиру – так званої ями 2 (рис  1: я  2)  Її оточували 
в масиві кургану лише кілька вуглин, без жодної зі знахідок 

Рис. 1. Еристівка. Група ІІ, план і східний профіль центральної бровки кургана № 2

Кулатова І. М.
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Як відомо, тандир – це напівкуляста або глекоподібна надзвичайно еконо-
мічна піч-жаровня, призначена для приготування їжі, здебільшого хліба і м’ясних 
продуктів із його вмістом, що набула розповсюдження у народів Азії, зокрема, 
Таджикістану, Тукменістану й Узбекістану, в Азербайджані, Вірменії, далі – від 
Казахстану та Монголії до Японії  В останній час доволі часто такий тип печі вико-
ристовується в Україні, має давні традиції побутування у степовому й передгірсько-
му Криму  Ці печі почали поширюватися на широких просторах Євразійського 
Степу і Лісостепу з появою Золотоординської держави, розбудовою її поселень та 
міст у XIV ст  Традиційно, на Півдні України існування подібних печей пов’язують 
з побутом поселенського міського та кочового за своїм походженням населення 
Західного улусу Золотої Орди  Численні тандири виявлені під час архео логічних 
досліджень золотоординських міст Поволжя, Подоння, на території Молдови 
[6, сс  41 – 45; 7, сс  173, 185; 8, сс  79, 118; 9, с  122; 10, сс  234, 235] 

Тандир – яма 2 (впускний об’єкт) – досліджений у західній частині наси-
пу кургану, за 1,45 м на захід (азимут 270°) від умовного центру (рис  1: я  2), з 
глибини 0,4 м від «0»  Мав вигляд овальної в плані ями, влаштованої у масиві 
насипу і похованому ґрунті, дещо видовженої до заходу форми, добре помітної 
за контурами в оточенні випаленого ґрунту та за перегорілим вмістом (рис  2)  
Вивчався у напівзруйнованому вигляді з глибини 0,4 – 0,45 м над топковою 
камерою  Верхня частина стінок була знищена розорюванням другої половини 
ХХ – початку ХХІ ст 

Яма, стінки якої використані для влаштування печі, відкопана в насипу, осно-
ва топки – у стародавньому похованому чорноземоподібному шарі темного 
супіску  Вона була овальною в плані, розмірами 0,7 х 0,8 м, відповідно, площею 
більше 0,45 кв  м, дещо видовженою в меридіональному напрямку  Стінки 
заглиблювалися у похований ґрунт майже до його основи – рівня 0,72 м від 
умовного центру (рис  3) – і виявилися тонко вимазаними двома-трьома шара-

Рис. 2. Еристівка. Курган №2. Тандир. Заповнення і черень

Рештки тандира з пониззя Псла
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ми світлої глини  У вмісті цієї обмаз-
ки були помітні домішки подрібненої 
соломи, пасма кінського волосся, які 
в ході випалу утворили дрібнопорис-
ту структуру шару глини (прокал на 
3 – 5 см)  Глинобитний просілий до 
основи прошарок уламків верхньої 
частини печі завтовшки 4 – 8 см збе-
рігся у вигляді скупчення перепаленої 
печини, що обвалилася на дно топкової 
камери  Прокалений черінь, котрий 
залягав нижче, мав товщину 0,1 м і 
був основою печі з рівня 0,7 м від УЦ  
На ньому помічені сліди підмазуван-
ня тонкими шарами рідкої глиняної 
маси – сліди ремонту  У вмісті топ-
кової камери переважав попелястий 
чорнозем з вуглинами, над дном – про-
шарок попелу з вуглинами від гілочок 
верболозу 

Зі східного боку, за віссю симетрії, рештки тандиру мали невелике і менш 
заглиблене піддувало з устям, завширшки 0,26 м та розмірами 0,26 х 0,12 м, влаш-
товане на глибині 0,55 м від УЦ  Його поверхня була щільно й акуратно вимазана 
глиною, добре випалена, на ньому також лежав шар попелу з вуглинами (рис  4, 
реконструкція) 

Навколо решток печі, крім кількох крупних вуглин, будь-яких знахідок почат ку 
пізньо середньовічної епохи не виявлено  Тому залишки тандиру тільки за типом 
можуть співставлятися з печами, поява яких на цій території відбулася за золото-
ординського часу, вірогідно, не раніше другої чверті XIV ст 

Розміри основи єристівського тандиру наближаються до печей, досліджених 
у розкопах ІІІ і № 8 серед залишків золотоординського міста в околиці с  Торго-
виці на р  Синюсі, що на історичній Єлисаветградщині [11, сс  75 – 76, 84, рис  ІІІ: 
18 – 19; 12, сс  8 – 9]  Та деякі їх деталі, особливості конструкції все ж дещо від-
різняються від об’єкту, вивченого у кургані  Тандир має досить тонкі стінки, дещо 
підняте до поверхні піддувало, він на більшу частину пічного пристрою заглиб-
лений в ґрунт  Звісно, що поява такої пічки у насипу стародавньої поховальної 
споруди могла відбутися й у більш пізній час 

Так відомо, що в межах Єристівки (в окрузі козацького містечка Келебер-
ди) у другій чверті XVIII ст  отримав володіння з 30-ти дворів вихідець з Грузії, 
князь Іотам Ериставі (Єриставі, нар  1707 р ), який походив з найвпливовішого 
герцогського роду Ериставі-Арагвських  Він юнаком входив до почту-супроводу 
виїзду до Росії грузинського царя Вахтанга VI (1724 р )  Маєтності князю поблизу 
Нових Санжар і Келеберди були надані за службу у Грузинському гусарському 
полку [13, сс  152 – 153]  За переказами, разом із князем до Єристівки приїхали 
й до десятка кавказців  Не дарма й досі у селі можна побачити кількох корінних 
мешканців-селян, обличчя яких нагадують про суто грузинські родові корені 

Тому цілком можливо, що піч-тандир була збудована саме грузинськими 
переселенцями  Це припущення може підтверджуватися відсутністю будь-яких 

Рис. 3. Еристівка.
Курган № 2. Тандир. План і перетин

Кулатова І. М.
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знахідок золотоординської епохи на насипу та в окрузі кургану (хоча за 0,25 км на 
північний захід окремі з них є) [14, сс  111, 112 – 113, рис  2], натомість наявністю 
в ньому з порівняно пізніх лише господарських об’єктів другої – третьої чвертей 
XVIII ст , коли у селі з’явилися князь-власник і грузини 

На користь останньої точки зору слугує факт заглиблення пічної споруди в 
ґрунт на кшталт закавказьких (вірменських) тандирів, влаштування печі в ямі  
До речі, саме невеликі грузинські тандири – «тоне» набули розповсюдження 
в останній час, і, як не дивно, вони у стаціонарному чи переносному варіантах 
наразі виготовляються в Україні – у Запоріжжі 

З виявленням подібних печей під час наступних наглядових археологічних 
робіт в ході розширення Єристівського кар’єру варто буде співставити їх з етно-
графічно зафіксованими тандирами Північного Кавказу й Грузії, що, до певної 
міри, дозволить позначити чи вивчити особливості контактів кавказьких пересе-
ленців з українським населенням на Лівобережжі Дніпра у другій чверті XVIII ст  
та, можливо, встановить за супутніми матеріалами наявність певних господар-
ських традицій, характерних для віддалених від Подніпров’я грузинських земель 
долини Арагві [15] 
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Кулатова И. Н.

Остатки тандыра в низовьях Псла

Об обнаружении остатков тандыра в насыпи небольшого кургана группы ІІ на северо-западной 
окраине с  Еристовка Кременчугского района Полтавской области  Приводится попытка интер-
претации остатков печи как хозяйственного объекта – тонэ кавказских переселенцев второй 
четверти XVIII в  на территории одной из усадеб села, которое частично принадлежало князю 
Иотаму Эристави 
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The Tandyr Remains in the Lower Reaches of Psel

On the discovery of tandyr remains in a small mound of group II on the northwestern outskirts of the 
village Yerystivka Kremechuk district in Poltava region  The remains of oven interpreted as an household 
object – “tone” of Caucasian settlers of second quarter of the XVIII century, from the territory of one 
of the homesteads of the village, which is partly owned by Prince Iotam Erystavi 
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