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в.С. тиліщАк 

до ПитаннЯ  
ПРо ЧиСеЛЬнІСтЬ 

ЧеРнЯХІВСЬкиХ ГРомад 
(за матеріалами Чернелево-

Руського могильника) 

У статті на основі матеріалів Чернелево-Руського 
могильника черняхівської культури здійснена спроба 
встановлення чисельності громади, що його викорис-
товувала. 

Ключові слова: Чернелів-Руський могильник, чер-
няхівська культура, палеодемографія, чисельність дав-
нього населення. 

одним із важливих аспектів у дослідженні 
соціальної організації та економічного ладу на-
селення черняхівської культури, як і давнього 
населення загалом, є визначення його демогра-
фічного потенціалу. певні дослідження у цьому 
напрямку в черняхівістиці вже здійснювались 
(Брайчевський 1964, Винокур 1972, гудим-лев-
кович 1997).

дослідники опирались у своїх розрахунках 
переважно на матеріали досліджених поселень 
культури. проте м.а. тихановою ще у 1970-х рр. 
висловлено справедливе зауваження, що виз-
начати чисельність і середню густоту населення, 
виходячи лише із розмірів жител і поселень, до 
того ж розкопаних не повністю, а лише частково і 
«без врахування даних могильників неможливо і 
методично неправильно» (тиханова 1974, с. 44).

аналізу матеріалів поховальних пам’яток 
у палеодемографії приділяється значна увага. 
розроблені методики які дозволяють, ґрунту-
ючись на дані щодо кількості похованих на мо-
гильнику, визначити можливу чисельність грома-
ди, яка його використовувала. серед археологів 
поширення набула методика визначення чи-
сельності населення давніх громад на підставі 
кількості похованих на могильниках, що відобра-
жається у формулі:

Q = N × V/T,

де Q — чисельність громади, що залишила мо-
гильник, N — загальна кількість похованих на мо-
гильнику, V — покоління або середня тривалість 
життя; T — час функціонування могильника.

розрахунки за цією формулою здійснені і 
для окремих пам’яток латенського та римсько-
го часу україни, у тому числі черняхівської куль-
тури (Безсонова, Бунятян, гаврилюк 1988, с. 71; 
обломский, терпиловский, петраускас 1990, 
с. 13; гудим-левкович 1997). Зокрема, о.м. гу-
дим-левковичем підраховано, що громада, яка 
залишила данченський могильник, налічувала 
біля 140 осіб (гудим-левкович 1997, с. 81—82). 
Щоправда, результати цих розрахунків, на наш 
погляд, потребують певної корекції. так, автор 
розкопок данченського могильника і.о. ра-
фалович відзначав, що територія могильника 
піддавалась багаторічній оранці, в тому числі 
плантажній, у результаті чого «було зруйновано 
значну кількість поховань». також він відзначає, 
що поховання руйнувались місцевими жителями 
при споруджені будинків села (рафалович 1986, 
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с. 6). таким чином, загальна кількість похованих 
на могильнику була більшою, ніж 338 поховань, 
які розкопані. З іншого боку, і тривалість функ-
ціонування могильника, мабуть, була більшою 
ніж 75 років (четверта чверть ііі ст. — перша по-
ловина IV ст.), як це припустив о.м. гудим-лев-
кович (пор.: Щукин, Щербакова 1986, с. 210—
212; гороховский 1988, с. 45; Шаров 1992,  
с. 197—198).

тож, як помітно з наведеного прикладу, ос-
новна проблема у застосуванні вищенаведеної 
формули полягає у повноті вихідних даних. Чер-
нелево-руський могильник є, на сьогодні, одним 
із найбільш широко розкопаних некрополів чер-
няхівської культури (Ґерета 2013). Звичайно, ви-
черпними даними ми не володіємо, проте повно-
та дослідження пам’ятки дозволяє використати 
його матеріали для демографічного моделюван-
ня. тож у подальших розрахунках виходитимемо 
із таких вихідних даних та припущень:

Середня тривалість життя (V): дослідженню 
проблем палеодемографії черняхівської куль-
тури присвячена дисертаційна робота о.м. гу-
дим-левковича (1997). дослідник визначив се-
редню тривалість життя населення черняхівської 
культури, яка, за його підрахунками, становить 
31,3 року. ці дані не суперечать результатам до-
сліджень с.п. сегеди та В.д. дяченко, які визна-
чили середній вік похованих на холмському мо-
гильнику і який становив 31,9 року для чоловіків 
та 28,8 року для жінок (сегеда, дяченко 1984, 
с. 94).

Кількість похованих (N): у своєму останньому 
Звіті за 2000 рік і.п. Ґерета зазначив, що на Чер-
нелево-руському могильнику досліджено 288 по-
ховань черняхівської культури (Ґерета 2000, с. 1). 
проте загальна кількість похованих на некрополі 
у черняхівський час була більшою. так, в окре-
мих випадках дослідником під одним номером 
поміщено кілька поховань, як наприклад, у по-
хованні 38, де поряд зафіксовано залишки трьох 
скелетів, зокрема їх нижні кінцівки, що, до того 
ж, мали різну орієнтацію, а також різночасовий 
інвентар (Ґерета 2013, с. 33—34; рис. 23). тобто, 
маємо справу із ситуацією, коли в результаті по-
рушень трьох поховань (38а, 38б, 38в) розташо-
ваних поряд, їх кістки виявились перемішаними. 
також, в окремих могилах могли бути поховані 
по кілька осіб, як, наприклад, у похованні 55, де 

виявлено залишки черепів дорослої людини і 
дитини (Ґерета 2013, с. 37) 1. З іншого боку, такі 
об’єкти, як «умовне поховання 143» чи «похован-
ня 207», навряд чи були поховальними споруда-
ми (Ґерета 2013, с. 56—57, 69; рис. 85, 10; 110, 2). 
Вони, скоріш за все, відігравали якусь ритуальну 
роль (тиліщак 2011, с. 16).

для визначення загальної кількості похова-
них на могильнику потрібно врахувати і повніс-
тю зруйновані пізнішими земляними роботами 
поховання, сліди яких фіксувались і.п. Ґеретою у 
різних частинах могильника. Наприклад, у 1985 р. 
дослідником виявлено, що «сучасною траншеєю, 
що мала глибину та ширину 1 м, зруйновано по-
ховання підлітка. Його рештки виявлені на різній 
глибині на площі двох квадратів» (Ґерета 1985, 
с. 8). такі знахідки і.п. Ґерета означував як пов-
ністю зруйновані поховання і давав їм окрему 
нумерацію у межах років розкопок. Загалом за 
всі роки досліджень і.п. Ґеретою зафіксовано 22 
зруйнованих поховань. тож, загалом, на могиль-
нику виявлено не менш як 310 поховань та 2 ри-
туальних об’єкти черняхівської культури 2.

також не розкопаною залишилась західна ок-
раїна могильника, зайнята городами селян. у цій 
частині могильника, як можна судити із сусідніх 
розкопаних ділянок, густота поховань є меншою, 
ніж у центрі некрополя. проте, у кожному разі 
нерозкопаними лишаються кілька десятків по-
ховань. тож для визначення можливої загальної 
кількості поховань на могильнику пропонуємо 
наступні формули:

N = Sз/Sn,

де: Sз — загальна площа могильника; Sn = Sр/Nр —  
площа могильника, що припадає на одне похо-

1. антропологом т.о. рудич, що досліджувала остеоло-
гічні матеріали могильника, зауважено наявність за-
лишків кількох кістяків у цілій низці поховань. проте 
це могло стати наслідком необережного поводження 
із даними остеологічними матеріалами при їх транс-
портуванні у 1990-х рр.

2. можливо, подібних повністю знищених поховань, 
зокрема кремацій, було дещо більше, адже цент-
ральна частина некрополя була зайнята спорудами 
бензозаправки, при будівництві якої здійснювались 
активні земляні роботи. саме в центральній частині 
некрополя, поміж споруд заправки, культурний шар 
насичений уламками кераміки, кісток, у тому числі і 
перепалених.
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вання, яка вираховується, через розділення роз-
копаної площі могильника (Sр) на кількість від-
критих поховань (Nр).

подібний підхід свого часу пропонував 
о.е. симонович, який для встановлення загаль-
ної кількості похованих на могильнику в гав-
рилівці відштовхувався від розмірів могильника 
та середньої щільності поховань (сымонович 
1960, с. 197).

На розкопаній частині Чернелево-руського 
черняхівського могильника, площею біля 6670 м2 
(в межах розкопів 1 і 5) виявлено, як уже зазна-
чено вище, 310 поховань. тобто, на одне похо-
вання припадає 21,52 м2 розкопаної площі (Sn). 
розділивши загальну площу могильника на пло-
щу, що припадає на одне поховання, отримаємо 
можливу загальну кількість поховань.

могильник за обрисами наближається до 
не правильного еліпсу (рис. 1). За приблизни-
ми розрахунками площа не розкопаної частини 
пам’ятки може коливатись від 1000 до 1500 м2. 
тобто загальна площа могильника, ймовірно, 
становила від 7700 до 8200 м2.

Виходячи з цього, за вище наведеною фор-
мулою можна визначити можливу загальну кіль-
кість похованих на могильнику:

N (1) = 7700/21,52 = 357,9 осіб.
N (2) = 8200/21,52 = 381,1 осіб.

таким чином, загальна кількість похованих на 
могильнику в черняхівський час могла становити 
360—380 осіб.

Час функціонування могильника (Т).
Чернелево-руський могильник, як загаль-

новизнано, належить до найраніших пам’яток 
черняхівської культури. Його найраніше фаза 
охоплює комплекси з гладкими підв’язними фі-
булами типу гороховський / а 1, 2, 5, із високим 
приймачем групи альмгрен VII та воїнські типу 
альмгрен 170 (рис. 2, 2—8). для цієї групи ком-
плексів характерні Ω-подібні пряжки (рис. 2, 1), 
ранні форми гребенів із низькими дугоподібни-
ми, а також із трапецієподібними та підтрикутни-
ми спинками (рис. 2, 19—21). Широко представ-
лена ліпна кераміка вельбарських типів (рис. 2, 
11, 13—17), а також невеликі гончарні чорнолис-
ковані миски закритих типів (рис. 2, 9, 10). при-
краси представлені скляними намистинами на-
ступних типів за о.В. гопкало: ос і/1, іі/1, VIII/2, 

4, 9, 10, хVI/2, 11, пс ііі/7, бурштиновими намис-
тинами типів IV/1, VIII/2 (рис. 2, 22—32), відерце-
подібними підвісками з кольорових металів та 
малими залізними.

абсолютна хронологія фази визначається за 
знахідкою золотого ауреса отацілли у п. 265, а 
також рідкісними римськими імпортами (рис. 2, 
33—37), що могли з’явитись на поділлі внаслідок 
участі місцевого населення у «готських війнах» 
середини ііі ст. типи речей дозволяють співвід-
нести ранній етап розвитку могильника переваж-
но із з ступенями с1b та с2 середньоєвропейсь-
кої археології та синхронізувати її із найранішою 
«ружичанською» фазою черняхівської культури 
за Є.л. гороховським, що охоплює другу тре-
тину — третю чверть ііі ст. (гороховский 1988, 
с. 44).

у той же час а. коковський припускає пересе-
лення на схід з ареалу масломичської групи дещо 
раніше — на стадії с1а (Kokowski 1995, s. 37—38). 
початок функціонування Чернелево-руського 
могильника польський дослідник синхронізує з 
фазою «В» масломичської групи, яка синхронна 
стадії с1а центральноєвропеської хронологіч-
ної системи і датується в межах 200—230 р. н. е. 
(Kokowski 1995, s. 175; tab. 1; rys. 45B). На думку 
а. коковського (Kokowski 1995, s. 37—38), одним 
зі свідчень початку раннього освоєння території 
поділля вихідцями з грубешівської уголови-
ни, є поява на поділлі та у Верхньому побужжі 
підв’язних фібул із чотиригранного у перетині 
дроту типу грудек-20 (рис. 2, 3).

три фібули цього типу виявлені в Чернелеві-
руському (п. 29, 70 та у культурному шарі). така 
фібула становила єдиний вид інвентарю у п. 29, 
а у п. 70 до складу інвентаря, окрім фібули, вхо-
дила лише ліпна миска другого варіанту типу хаа 
ліпної кераміки вельбарської культури за р. Во-
лангієвичем. ці обставини не дозволяють надій-
ніше визначити хронологію комплексів.

переважно ранньоримським часом у пше-
ворській культурі датуються ліпні миски з сильно 
увігнутим дном (рис. 2, 12), які входили до скла-
ду інвентаря поховань 72 та 123 Чернелево-русь-
кого могильника (Ґерета 2013, рис. 46, 2; 76, 5; 
Moszczyński, Siciński 1997, s. 22, tabl. 1, 25, 26).

На могильнику відомі також інші типи інвен-
таря, що з’являються на стадії с1а. це, зокрема, 
фібули аVII, ранні форми трьохшарових гребенів, 
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Рис. 1. Чернелево-руський могильник
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Рис. 2. хронологічні індикатори найранішої фази могильника
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тощо (Godlowski 1970, p. 92). проте, всі ці типи 
речей продовжують використовуватися в наступ-
них хронологічних періодах (C1b—с2). у той же 
час у Чернелеві-руському невідомі ранньорим-
ські типи речей, які побутували на стадії с1а, як, 
наприклад, фібули аіі—V, присутність яких є од-
ним із визначників цього хронологічного етапу 
(Godlowski 1970, p. 92).

Щоправда, існує думка, що на стадії с1а на 
східній периферії вельбарської культури, в умо-
вах переселення та нестабільності, старі еле-
менти ранньоримського часу виходили з ужитку 
швидше, поступаючись місцем дешевшому та 
практичному пізньоримському стилю (Беля-
вец 2007, с. 53). але на могильнику невідомі 
й найраніші форми двочленних арбалетовид-
них підв’язних фібул із дугоподібною спинкою, 
які В. Белявец пропонує виділяти у варіант ко-
вальовка та датує етапом с1а (Белявец 2007,  
с. 56—57).

З іншого боку, певним опосередкованим свід-
ченням на користь раннього часу заснування мо-
гильника може розглядатись і значна кількість 
поховань, що віднесені до раннього етапу його 
функціонування.

таким чином, існують певні підстави припус-
кати заснування могильника ще на етапі с1а, 
проте, ймовірніше, що все-таки могильник міг 
бути заснований наприкінці етапу с1а — на по-
чатку с1b. тож, в абсолютних датах початок фун-
кціонування могильника можна віднести до кін-
ця першої — початку другої третини ііі ст.

Фінальна фаза могильника охоплює комп-
лекси із пряжками з витягнуто-овальними ма-
сивними рамками серії гороховський / д, з 
круглими кованими рамками діаметром понад 
2,5 см серії гороховський / е, гребенем ііі класу 
(за р.г. Шишкіним) із довгими масивними пле-
чиками, вузькою півкруглою спинкою та глибо-
кими вирізами при її основі, скляними намисти-
нами типів (за о.В. гопкало): осхіі/9, осхііI/10  
(рис. 3).

пряжки та гребені цієї групи мають аналогії 
у матеріалах гунського часу. Зокрема, е. іштва-
новіч датує масивні витягнуті залізні пряжки Вер-
хнього потисся, що аналогічні знайденим у п. 10 
та 186 (рис. 3, 1) до кінця IV ст. (Istvanovits 1992, 
s. 97—98; fig. 5). у п. 304 також виявлено фраг-
мент скляного кубка декорованого шліфованими 

шестикутниками (рис. 3, 3). подібні вироби, як 
доводить і.о. гавритухін поширюються у гунсь-
кий час (гавритухин 1999, с. 50—51; 2007, с. 18).

Найпізнішими комплексами на могильнику, 
мабуть, є п. 67 та 150, до складу яких входили 
пряжки із масивними язичками, довгі кінці яких 
далеко виступають за рамку і загнуті під тупим 
кутом (рис. 3, 2, 4). подібні язички характерні для 
пряжок ступені D2 (Tejlar 1997). пряжки з подіб-
ної форми рамками та язичками значно поширені 
на півдні східної Європи наприкінці IV — V ст. 
(Засецкая 1994, с. 79—80). причому, на думку 
і.п. Засецької, пряжки із довгими хоботовидни-
ми язичками, кінці яких загнуті під тупим кутом, 
є типологічно пізнішими від пряжок із язичками, 
краї яких тісно охоплють рамку та загнуті під пря-
мим кутом (Засецкая 1993, с. 25).

таким чином, найпізнішу хронологічну групу 
могильника можна віднести до гунського часу і 
синхронізувати її з п’ятою «журавською фазою» 
черняхівської культури за Є.л. гороховським (го-
роховский 1988, с. 45).

припинення існування могильника варто 
пов’язувати із відходом готів у подунав’я. Зага-
лом можна говорити про кілька хвиль відходу 
готів із території україни у подунав’я. Наймас-

Рис. 3. хронологічні індикатори фінальної фази могиль-
ника
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штабнішими з них були відступ від гунів у 376—
378 рр., рух радагайста у 405—406 рр. Завершен-
ням процесу цього відходу стало формування 
остготського королівства у паннонії у 450-х рр.

Зважаючи на матеріали гунського часу на мо-
гильнику, видається, що гунська навала в остан-
ній чверті іV ст., безпосередньо не зачепила чер-
нелево-руську громаду. могильник продовжував 
функціонувати у гунський час. Відзначимо, що у 
цей період продовжують функціонувати також 
інші черняхівські могильники на тернопільсько-
му плато. Зокрема, матеріали гунського часу ві-
домі на сусідніх могильниках у Чистилові, рома-
новому селі, Білій (кропоткин 1973, с. 240 — 243; 
строцень 2008, с. 68; Ґерета 2007, рис. 6, 2; стро-
цень 2010).

хоча найпізніші комплекси могильника, як 
уже відзначено, містять речі, характерні для 
стадії D2, але їх обмеженість не дозволяє значно 
омолоджувати фінал функціонування могиль-
ника. тож найімовірніше завершення існуван-
ня черняхівської громади у Чернелеві-руському 
варто пов’язувати із рухом на захід готів рада-
гайста. у 405 р. готські загони на чолі з радагай-
стом вторглись у римські провінції середнього 
подунав’я. Численність готів радагайста сучасни-
ки оцінювали до 400 тис. осіб (Вольфрам 2003, 
с. 242—243, прим. 142). у 406 р. радагайст був 
переможений і у рабство було продано десятки 
тисяч варварів. саме з цими подіями декотрі до-
слідники пов’язують різкий демографічний спад 
населення в ареалі черняхівської культури (ка-
занский 2011, с. 28). тож припинення функціону-
вання могильника також може бути віднесене до 
часу цих подій, чи дещо пізніше.

узагальнюючи наведені вище спостережен-
ня над хронологією пам’ятки, варто відзначити, 
що найймовірніше могильник був закладений 
наприкінці стадії с1а чи на початку с1b і функ-
ціонував до кінця стадії D1 чи початку стадії D2 
та припинив своє існування на початку V ст. до-
статніх даних, які б дозволяли надійно датува-
ти початок функціонування могильника рані-
шим часом немає, як і продовжувати час його 
існування далі, ніж початок V ст. таким чином, 
ймовірно функціонувала пам’ятка біля 170— 
180 рр.

Чисельність громади: Виходячи із наведених 
даних, можемо розрахувати ймовірну кількість 

мешканців громади, яка залишила могильник. 
підставляючи різні дані у пропоновану формулу, 
ми отримаємо наступні результати:

Qа = NV/T = 360 × 31,3/170 = 66,3

Qб = NV/T = 360 × 31,3/180 = 62,6

Qв = NV/T = 380 × 31,3/170 = 70,0

Qг = NV/T = 380 × 31,3/180 = 66,1

таким чином, можна припускати, що чисель-
ність черняхівського колективу, який залишив 
Чернелево-руський могильник, могла становила 
понад 60 осіб, що проживали одночасно. ця ве-
личина відповідає як чисельності невеликої гро-
мади, так і чисельності однієї великої сім’ї пат-
ріархального типу. В етнографії відомі приклади, 
коли великосімейна громада могла налічувати 
до 100 і більше осіб (косвен 1963, с. 65). проте, 
доволі складна планіграфічна структура могиль-
ника схиляє до думки, що спільнота, яка зали-
шила могильник, складалась із кількох сімей-
но-родових груп, які утворювали територіальну 
(сусідську) громаду.

можна відзначити, що за розмірами серед 
черняхівських могильників виділяються вели-
кі (Чернелів-руський, Будешти, данчени, тірг-
шор, міхалишень, Бирлад-валя-сяке) та малі 
(холмське, ранжеве, коблево, курники, тощо). 
для останніх переважно притаманна доволі чіт-
ка планувальна схема із вираженим центром, 
що може свідчити на користь припущення про 
приналежність таких пам’яток окремим вели-
косімейним колективам. На відміну від малих 
кладовищ великі некрополі мають переважно 
ускладнену планувальну структуру. Наприклад, 
м.Б. Щукін та т.а. Щербакова на данченському 
могильнику виділили 7 (а—ж) територіальних 
ділянок (Щукин, Щербакова 1986, с. 207—208). 
г.Ф. Нікітіна на досліджуваних нею черняхівсь-
ких некрополях північної Буковини (романківці, 
оселівка, одая) виділила сімейні ділянки (Ники-
тина 1996, с. 133—134; рис. 70; 2008, с. 115—116; 
131—133). у Чернелеві руському також мож-
на виділити територіальні групи різночасових  
поховань.

тож цілком ймовірно, що планіграфічні від-
мінності між великими і малими могильниками 
можуть засвідчувати різну соціальну структуру 
громад, які їх використовували.
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v. tyLishchak

to the problem of quantity of the 
chernyakhiV culture communitieS 

(based on the materials from cherneliv-
rus’kyj cemetery)

Determination of the population of ancient communities ac-
cording to the relation between the number of buried and the 
period of functioning of the cemetery is applied in the article to 
count the population that used Cherneliv-Rus’kyj cemetery.

On this cemetery 310 tombs of Chernyakhiv culture are 
found. Taking into account still uninvestigated part of the cem-
etery the total number of buried could reach 360—380 peoples 
(fig. 1). Most probably, a cemetery was founded in the late 
phase с1а or in early с1b (fig. 2) and was used to the end of 
the phase D1 or to the beginning of D2 (fig. 3). The cemetery 
ceased to exist at the beginning of the V century. So this cem-
etery is supposed to have been functioning for 170—180 years.

According to calculations carried out, the number of appro-
priate staff, who used a cemetery, could be more than 60 peo-
ple who lived at the same time. Taking into account the complex 
structure of locations of tombs in the cemetery it is suggested 
that the community which has left a cemetery consisted of sev-
eral family-tribal groups that formed the territorial community.




