
БОРИС ВАРНЕКЕ.

КЕРАМІКА СЕЛА УСАТОВА ПІД ОДЕСОЮ.

Як не обмежена й не велика була площа, яку було розкопано влітку 
1921 p., що надає в великій мірі випадкового характеру знахідкам, склад 
яких може цілком одмінитися, коли вдасться приєднати ще й ті речі, що 
досі залишаються під землею, все-ж і за теперішнього свого підбору уса- 
тівські знахідки справляють цілком певне вражіння й примушують обрахо
вувати вже й тепер явища навряд чи випадкового характеру.

Перебираючи досі вже вивчені й очищені речі, що їх знайдено в Уса- 
тові й заведено до інвентаря одеського музею під чч. 861—951, 968—972 
та 982—2408 першого відділу, перш за все кидається в вічі, що серед цієї 
далеко по-над тисячу кількости предметів тільки окремі одиниці є цілком 
певні речі. Такими є, окрт кількох кременів (чч. 941—945, 2360—2362), 
серед яких єсть і оброблені (ч. 972):

1) кам'яна стрілка (ч. 1045);
2) шматок статуетки з крапчастими заглибленнями (ч. 1069);
3) вага з глини, по трьох краях прикрашена густим крапчастим орна

ментом (ч. 1071), що цілком відповідає тим, якими прикрашені маленькі 
череп’яні статуетки з Бутмиру в Боснії, що також відносяться до стоянок 
неолітичних (виданим у М. Hoernes, Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa. 
Відень 1898, табл. V. fig. 8, 9, 16, 17);

4) кам’яний шліфований молот з великою обломою (ч. 2226), 12 Х41/* 
сантиметра (пор. ч. 2070);

5) кінець кам'яної сокири (ч. 2250) доброї шліфовки;
6) глиняна плитка 8 ^ 7  сант. з одного боку з такими-ж' витисками, 

яких багато попадається на денцях усатівського посаду (ч. 2266). При- 
значення цього досить безформенного предмету зістається загадковим;

7) пряслиці (ч. 2230, 2059—2069), призначення їх у господарстві 
всіляке: дрібні пряслиці Η. Ф. Біляшівський вважає за намисто, що було 
жіночою прикрасою («Труды 8-го Археологическаго Съѣзда въ Москвѣ», т. З, 
с. 29). Але за-для цієї мети усатівські занадто прості й негарні своїм 
кольором і обробкою. Пряслиц , значно більші за усатівські, пристосовувалися 
для ткацького станка (В. И. Сизовъ, Дьяково городище. Труды Виленскаго 
9-го Археологическаго Съѣзда, т. 2-й, 1893, с. 263, таблиця 26, чч. 2, 12, 19). 
Пряслиці, відповідні усатівським і по розмірах і по влаштуванню відтулини, 
мали бути за грузила для рибальських мереж (А. А. Бобринскій, Курганы 
близь Смѣлы, т. 2-й, 1894 г., с. 15— 18), що дуже підходить до усатів- 
ської стоянки, вважаючи на близькість її до моря.

Всі инші здобутки усатівських розкопів—уламки глиняного посуду. 
Слова Шлімана, що черепки для археолога є справжнім „рогом изобилия" 
(F. Коерр. Archeologie. І, с. 35), цілком стверджуються археологічним мате- 
ріялом усатівської стоянки, що складається окрім кісток тварин та чере
пашок лише з самих черепків глиняного посуду, при чому всі вони являють
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собою дуже дрібні уламки, найбільшим виміром яких є 18 сант., і були, 
згідно з увагами до щоденників під час розкопів, розкладені так, що поряд 
або навіть поблизу не траплялися уламки з посуду однакового матеріялу, 
кольору й обробки. Це виключає здогад, що посуд, залишений його спожи
вачами цілим, розсипався на уламки під вагою землі, як це буває з біль
шістю посуду, що знаходять, наприклад, в могилах. Це справляє таке вра- 
жіння, ніби * хтось, невідомо за для якої мети, навмисне посипав площадку 
зокола принесеними черепками посуду.

Повна відсутність всяких ознак на близькість від розкопаної площі 
слідів похорону примушує всю сукупність знайдених досі речей відносити 
до розряду так званих «кухонних останків», що набудуть більш виразного 
характеру лише після того, як зоологи розберуть знайдені кістки тварин. 
Тим часом доводиться підкреслити встановлену поданим вище порівнянням 
речей малу кількість навіть простішого знаряддя оборони та виробництва. 
І якщо без них міг обходитись мешканець площадки, то цю особливість 
його побуту слід не спускати з ока, коли після ширших розкопів повстане 
питання про характер та призначення усатівської стоянки та про побут
1 культурний рівень її мешканців.

Переходячи після цих загальних уваг до розгляду уламків посуду, 
перш за все треба зазначити, що більшість його визначається тонкістю 
своїх стінок: тільки де-який посуд з грубої сірої глини (ч.ч. 2280, 2389, 
2398, 2399) має стінки товщиною 1 см., всі инші значно тонші: особливо 
див. ч. 2242. По засобах своєї обробки й прикрас усатівський посуд розпа
дається на де кілька розрядів, визначаючись перш за все ріжною якістю 
свого випалу: поряд з чудово випаленим посудом (напр. чч. 1029, 1017, 1032, 
985, 989, 1031, 988, 1009, 1004, 986, 992, 991, 996, 1040, 987, 942, 1024, 
1019. 1002, 2264, 2262, 2249, 2180, 2187, 2194, 2199, 2144, 2154, 2160, 
2163, 2117, 2122, 2124, 2127, 2231, 2236, 2238, 2239, 2240, 1065, 1073, 
1079, 1086, 1087, 1088, 1091, 1092. 1095, 1099, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021, 2030, 2071, 2073, 
2077, 2078, 2082, 2083, 2088, 2091, 2098—2101, 2120, 2123, 2124, 2127,
2 І ЗО, 2136—2140, 2142, 2187, 2194, 2247, 2249, 2254, 2277, 2389, 2390, 
2391, 2396, 2364, 2365, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2379, 2290, 2293, 
2295, 2300, 2313, 2318) попадається чимало посуду й дуже погано випале
ного, що дуже часто залежить від хемічного складу глини, яка дуже зле 
часом піддавалася випалові (чч. 1035, 1028, 990, 998, 1026, 1046, 
993, 2270, 2267, 2268, 2269, 2265, 2221, 2181, 2196, 2200, 2232, 1036, 
1037, 1045, 1139, 1027, 997; 1048, 1038, 1023, 984, 1022, 1008, 1034, 1043, 
104-4, 1003, 1018, 1010, 998, 1042, 1031, 2017, 2018, 2031, 207.5, 2076, 
2089, 2097, 2102, 2103, 2117, 2121, 2332, 2166, 2186, 2196, 2238 і т. д.). 
При цьому цілком підтвердилося спостереження В. А. Городцова (Труды 
XI Арх. Съѣзда въ Кіевѣ, т. І, стор. 614), що «плохо обожженные сосуды 
очень трудно склеиваются столярнымъ клеемъ»: до них майже не приставали 
досить добре проклеєні інвентарні ярлички.

Дуже ріжноманітний колір усатівського посуду: його зроблено з усіх 
майже кольорів глини, від чорної аж до ясножовтої з молочно-білявим 
переливом, при чому на темному посуді не завжди можна одріжнити пер
вісне темне фарбування від пізнішого потемнення від уживання сажі, болота 
і т. и., при чому, коли черепки одмивали від болота і піску, що густим 
шаром поприлипав до них, при сильному вживанні не тільки хемічних 
реактивів, але й мильної води, первісна фарба посуду не була захищена 
від натуральних змін, що й позбавило можливости точно визначити його 
первісний колір.
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Окремий відділ складає досить численний посуд, зверхня й внутрішня 
стінка якого уявляє гостро розмежоване пофарбування, як це видно з такої 
таблиці:

Ч. ч.
за

інвент.

Колір посуду 

зверху
Колір посуду 

з середини

Ч. ч.
за

інвент.

Колір посуду 
зверху

Колір посуду 

з середини

1082
1083
1084
1085
1089
1090
1093
1094 
1098 
2009 
2014 
2034

2038
2043
2050
2057
2077
2079
2081
2083
2084
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096 
2104

сірий

сірий
сірий

ясносірий
сірий
темносірий
жовтий
жовтий
чорний
рудуватий
(цинамоновий)
сірий

темносірий
сірий
темносірий
темносірий
темносірий
темножовтый

сірий

темносірий
рудуватий

сірий

темносірий
сірий

червонуватий

кавовий
темносірий

жовтий

жовтий
жовтий
темносірий
чорний
червонуватий
сірий

жовтий

жовтий
жовтий
жовтий
ясножовтий
червоний
сірий

червоний

рудуватий
сірий

червоний

рудуватий
рудуватий

сірий

темносірий
чорний
сірий

сірий

чорний
сірий
темносірий
червоний

сірий
чорний
сірий

сірий

чорний
сірий
чорний

темносірий

сірий

чорний

рудуватий

червоний
рудуватий
червоний

червоний

червоний
червоний
червоний.
сірий

червоний
червонуватий
червоний
червоний

червоний
червоний

червоний

червоний

червоний

червоний

2285

Η. Ф. Біляшівський (Труды VIII Арх. Съѣзда въ Москвѣ, т. III, с. 22) 
в червоній стінці посуду вбачає слід звичайного випалу, але це міркування 
потрібує перевірки шляхом досвідів, трудність яких полягає в тому, що 
необхідно спорудити піч саме такого улаштування й такої степени нагрі
вання, які дійсно були при виробі цього посуду.

Присутність як-раз на внутрішніх стінках багатьох посудин слідів 
шкряботиння й пружків можна з'ясувати тим, що первісні ганчарі спершу 
плели кошик з тонких лозин такої форми, яку бажали надати посудині. 
Потім на цей кошик намазувалося глину, а коли вона висихала, кошик 
спалювали (див. Ch. Achelis, Moderne Vôlkerkunde. Stuttgardt 1896; E. Тейлор, 
Антропологія. 1924, «Мысль», с. 207; Η. М. Бекаревичъ, Труды Ярославскаго 
Областного Съѣзда М. 1902, с. 126). Спроби такого встановлення ганчар- 
ного виробництва описує В. А. Городцов у статті: К выяснению древнейших 
технических приемов гончарного дела, Казанский Музейный Вестник. 1922, № 2. 
с. 179—187.

Але инші дослідники заперечують такий справді досить безглуздий 
засіб і думають, що ці лінії виникли із згладжування внутрішнього боку 
посудини комком зм’ятої трави. (О. Клеръ и К. Фаддѣевъ, Гончарное производ- 
ство доисторическаго человѣка. Матеріалы по археологіи восточныхъ губерній, 
т. II, М. 1896, с. 2).
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Величезна більшість уламків дуже незначна розміром і дає виміри 
вдовж та вшир від 8 до 3 сант., але попадаються уламки й до 13, а иноді 
навіть і до 18 см.

При цьому треба брати до уваги, що окремі уламки, як наприклад:
Ч. 2089 10x10 2191 11x8 2267 13x4
* 2090 11x10 2207 9 x 8 2268 13x11
* 2093 6 x 5 2208 9 x 9 2269 13x9
„ 2094 10x8 2217 10x16 2273 14x9
« 2095 6 x 8 2228 11x9
„ 2190 8 x 7 2241 11x9

при порівнюючи значнім своїм розмірі не виявляють ніякого викругленая, 
що найбільше кидається в вічі при порівнянні з ч. 2240 (10Х 8), в якому 
помітно дуже великий закрут. Це примушує гадати, що обйом посуду, части
нами якого є ці уламки, був дуже великий, тому що тільки при великому 
радіусі могла залишитись така дуга, що майже зовсім зливається з прямою 
лінією. Особливо ясно це при збиранні уламків чч. 2089—2095, що кольором 
та матеріялом своїм безумовно складали частини одної й тої-ж посудини. 
Уламки посуду чч. 1029, 1005, 1008, 1014, 1016,· 1049, 2175, 2261 
виявляють кожний по де-кілька старанно зроблених дірок, розкладених сіткою 
по всій поверхні посудини. Розкладом і обйомом дірок ці черепки близько 
нагадують звичайний друшляк—посуд, призначений для виробу сиру (див. напр. 
шклянку в київській збірці Б. І. і В І. Ханенка: Древности Приднѣпровья, 
вып. І, Кіевъ, 1889, с. 11, № 6 табл. V). Одначе В» А* Городцов (Труды 
XI Арх. Съѣзда въ Кіевѣ, т. І, с. 530) залишає під запитанням призна
чення такої посудини з дірками наскрізь. Сатвити їх в звязок з приготу
ванням сиру він не одважується тому, що знайшовши багато такого посуду 
серед неолітичного шару cena Городка, Спаського повіту, Рязанської губ., 
він в Окських неолітичних стоянках не знайшов ніяких ознак скотарства 
(Арх. Изв. и Зам. 1899 № 6 —7, с. 191).

Різко одріжняються од цих черепків просвердленого посуду черепки 
з значно ширшими дірками: такі уламки чч. 2300, 2336, 2394, 2403. До 
них видно можна прикласти те пояснення, яке давав Η. Ф. Біляшівський 
для посуду з такими саме дірками на VIII московському археологічному 
з ’їзді в доповіді: «Слѣды пребыванія первобытнаго человѣка близъ Кіева» 
(Труды Съѣзда, т. III, табл. IV, № 18), вбачаючи в цих дірках прилад, щоб 
носити посудину на мотузку: і дійсно, крізь таку дірку мотузок можна про
пустити легко, тоді як у посуді першої групи дірки такі вузькі, що крізь 
них можна було-б протягти лише таку тоненьку нитку, яка вряд чи витри- 
мала-б вагу посудини. Своїми орнаментами усатівська кераміка являє дві 
цілком ріжні одміни. Перший відділ становить розмальований посуд, що 
різко відріжняється від решти вартістю випалу, дуже рівного, й тонкістю 
самої глини. Це чч. 999, 1001, 983, 985, 1019, 1024, 1013,991,997, 1051, 
1052, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1064, 2012, 2040, 2216, 2329,
2330, 2393. Розпис зроблено на ясножовтому або рудуватому фоні чорною 
чи червоною фарбою, що не визначається особливою тривалістю, так що 
під час вимивання вона иноді під руками пропадала майже зовсім, і таким 
чином невеличкі її сліди можна в окремих випадках одріжняти лише при 
дуже доброму освітленні, що дає змогу припускати, що на де котрих посу
динах спершу був такий самий розпис. Колір посуду й фігурний склад 
орнаменту на цих розписних посудинах не виявляє подібчости до посуду 
з розкопів проф. Е, Р. фон-Штерна в Петренах, Бесарабської губ. (вид. 
в «Трудахъ XIII Археол. Съѣзда въ Екатеринославѣ,т. І, табл.І—IV—VI—XII). 
Перш за все серед усатівського посуду немає зовсім таких гарних зеленку
ватих переливів, на які багатий петренський посуд (табл. VIII, № 5, 8, 9,
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10, XI, № 7). Велика більшість цих уламків, як вицно з напрямів викруг- 
лення, розмальована була зверху, ч. 1060 було розмальовано з обох боків, 
а  чч. 1054, 1063 і 1055 тільки з внутрішнього. При невеличкому їх 
обйомові рисковано підводити й їх під рубрику тих гладеньких зверху, зате 
красно зсередини розписаних чаш, за якими E. Р. фон-Штерн визнавав одне 
лиш декоративне призначення (див. с. 116, окр. відбитка табл. VI N2 10, 
11; XII № 10 і т. и.). В самому складі рисунку, який зводиться переважно 
до кутів, утворених ріжними сполученнями рівнобіжних ліній неодна
кової ширини й натиску, зовсім немає тих малюнків тварин (т. VIII N° 2, 3; 
IX № 5, 7, 8, 9) і навіть людини (табл. IX N2 6; X N2 3), що ними цінний 
петренський посуд. Необхідно мати на увазі, що за спостереженнями проф. 
E. Р. фон-Штерна (Доисторическая греческая культура на Югѣ Россіи, 
Труды XIII Арх. Съѣзда въ Екатеринославѣ т. І, с. 48 отдѣльного оттиска), 
«расписная керамика на Югѣ Россіи прекращается съ окончаніемъ камен- 
наго вѣка и не существуетъ уже въ бронзовомъ». В той же час JI. Нідерле 
(Доисторическая археологія Европы, пер. Ф. К. Волнова, СПБ. 1898, с. 167) 
запевняє, що з ’являється вона лише в самому кінці неоліту, при чому до 
складу її завжди входить спіраль. На великій більшості усатівських роз
писних уламків видно часткові уривки тоїок самої спірали.

На саму техніку розпису усатівського посуду цілком поширюються ті 
влучні спостереження, що зробив проф. Е. П. фон-ІПтерн до 1 й 2 групи 
петренського посуду (с. 14 показаного твору). Над розмальованим посудом 
незмірно переважає рельєфний. До цього відділу входять чч. 1018, 1017, 
1015, 988, 1031, 1026, 1023, 1042, 993, 1002, 1035, 986, 1003, 992, 1044, 
1009, 1043, 1040, 1012, 1024, 1094, 1095, 994, 1667, 1068, 2031, 1096, 
2021, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2042, 2047, 2048, 
2054, 2056, 2057, 2079, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2092, 2119, 2123, 
2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2133, 2141, 2142, 2143, 2146, 2147, 2148, 
2149, 2155, 2156, 2159, 2171, 2174, 2176, 2178, 2182, 2184, 2185, 2186, 
2187, 2188, 2189, 2205, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2217, 2218, 2219, 
2223, 2224, 2225, 2227, 2229, 2231, 2242, 2245, 2246, 2247, 2253, 2255, 
2256, 2257, 2259, 2263, 2265, 2278, 2286, 2287, 2288, 2359.

Всі рельєфні розводи на усатівськім посуді розкладено по прямих лі
ніях, найчастіше рівнобіжними кінцям, посудини, тому вони підходять до 
рубрики т. зв. (Schnurkeramik) шнурової кераміки, зразків Bandkeramik 
досі ще не знайдено (див. S. Dechelette, Manuel d'Archéologie, т. І. Париж 
1912, с. 548). Для більш точного означення форм і утворення усатівських 
рельєфних розводів зручніше за все зіставити їх з тими одмінами, які вста
новив заслужений знавець руської доісторичної старовини В. А. Городцов 
у своїй надзвичайно докладній праці «Русская доисторическая керамика» 
(Труды XI Археологическаго Съѣзда въ Кіевѣ 1898 г., т. І, с. 577—672). 
Величезна більшість усатівських розводів належить до звичайних прикрас 
первісного посуду, що здобувається розкопами неолітичних стоянок Росії, 
як це видно з таких прикладів:

ч. за 
інвентар.

Таблиця і ч. 
у В. А. Городцова

Означення за В. А. Городцовим

1012 X 10 вірьовчастий-серповидний
1043 І
1040 1 XI 4 сітчастий-перевитий
986 J
992 X 11 псевдо-зубчастий
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ч. за 
інвентар.

Таблиця і ч. 
у В. А. Городцова

Означання за В. А. Городцовим

1002 XI 8 ямковий
1035 XII 4 лапчастий
1015 XI 19 тканий
верх під ним 

X 5
994 

1031 1 XIII 7 1
998 i защипаний
984 *

1005 X 1
вузликавий

1023 XI 19
плетений-тканий

998 XI 6

1003 XI 10
крапчастий

1067 XIII 8
і прямол;нійний 
! бугорчатий

1044 і
1095 1 XII 8

і нігтевий
1

особливо часто зустрічаються мотузкові розводи (чч. 1018, 993, 2242, 2245, 
2246. 2247, 2260, 2182, 2036, 2143, 2149, 2119, 2083, 2088, 2044, 2057, 
2079, 2289, 2290, 2291, 2293, 2295, 2297, 2308, 2389, 2391, 2395, 2401,
2331, 2332, 2335, 2356, 2382, 2383, 2350, 2354, 2358, 2356). На уламках 
чч. 2291, 2308 ці розводи розміщено в два ряди. На ч. 2302 по краю 
одбито защипаний розвід, а по виламу йде мотузковий. Уламок ч. 2351 
увесь до щенту покрито смугами мотузкових розводів, розкладених просто- 
вісно одна на одній.

Друге місце по кількості займають ті розводи, яким В. А. Городцов 
засвоїв назву «точених» (крапчастих). Вони попадаються на уламках чч. 998, 
2042, 2224, 2229, 2292. Уламок ч. 2295 уявляє красиве сполучення мотуз
кового й крапчастого розводів. Ухили від зіставлених вище типів в класи
фікації В. А. Городцова, якщо де й спостерігаються в дрібницях, то можуть 
залежати од не зовсім вдатного їх відтворення на таблицях, прикладених 
до цієї розвідки. Але серед усатівських переважає ще одна одміна рель
єфного розводу, що попадається на посуді чч. 993, 1018, 1035, 1015, 
1042, 1088, 2217, 2218, 2265, 2223, 2225, 2246, 2248, 2237, 2244, 2245, 
2259, 2263, 2287, 1096, 2142, 2146, 2150, 2151, 2152, 2153, 2155, 2182, 
2177, 2183, 2194, 2201, 2203, 2173, 2176, 2216, 2212, 2294, 2304, 2305,. 
2317, 2323, 2324, 2398, 2399, 2309, 2341, 2315, 2327, 2328, 2336, 2333, 
2335, 2340, 2342, 2347, 2348, 2404. В. А. Городцов не зазначає такого 
розводу—нема його і в відомих публікаціях других розкопів: Е. Р. фон-Штерна, 
В. В. Хвойка, А. А. Бобринського (Курганы близъ м. Смѣлы), в альбомі 
рисунків з «Отчетовъ Археологической Комиссіи», в «Древностяхъ Приднѣ- 
провья изъ собранія Б. И. и В. И. Ханенко» і т. и. Нема його також і на 
таблицях до розвідки М. Hoernes’a, Urgeschiscte der Kunst. Тільки щось 
близьке до нього почасти вдалося найти в знаменитому виданні: S. h. Pii? 
Starożitnosti zeme ceske, Dii 111 srazek I, w Praze 1909, табл. 25, чч. 18, 20, 
де видано: Należy ze stareho hrodiste habickeho.

Переважаючи над усіма иншими розводами на усатівськім посуді роз- 
вод цей виявляє надзвичайну гнучкість своїх одмін: то він є цілком закін
чене коло (ч. 2177), то вид нього відбито на посудині лише одну половину,
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повернуту своїм дуговим закрутом то праворуч (ч. 2183), то ліворуч (чч. 2184, 
2203), при чому ця половинчата форма розводу незмірно переважає. На 
ч. 2203 і инших відбито дуже великі його форми, тоді як на чч. 2173, 2146, 
2213, 2223, 2398, 2306 навпаки йдуть надзвичайно дрібні розводи того-ж 
зформування. Чч. 2176, 2211, 2212, 2227 визначаються тим, що окремі пів- 
круги поставлені на порівнюючи більшому віддаленні один від одного. 
Попадається цей взірець на посудині, з глини самих ріжноманітних кольорів: 
ч. 2150 сірої глини, ч. 2151—червонуватої, чч. 2152, 2153 й 2155—темно- 
сірої й т. п. Так само не однакове його положення на площині посуду: 
найчастіше він знаходиться вгорі на шийці 'посудини (чч. 2124, 2182), але 
на чч. 2201 й 2183 його вміщено на самому плічку посудини, а на ч. 2263 
відбито на боці зверху самого краю посуду. На чч. 2109 і 2312 його від
бито на ручці посуду в простовисному напрямі. Найбільше він один стає за 
взірцеву прикрасу посуду, але иноді зустрічається в химеристому сполученні 
з иншими видами рельєфних розводів. Так, на ч. 2182 під ним ідуть два 
ряди мотузкових розводів, хоча уламок невеликий (5X5 см.,) на ч. 2201 
між ним і мотузковим розводом іде гладенька смуга в 3 см., на ч 2218 
під ним на 5 см. іде защипний орнамент; на ч. 2124 він повторюється 
двома смугами на віддаленні 7 см. одна від одної, на чч. 2244 та 2245, 
2314 під ним відбито ще мотузковий розвід, по якому для тонкости стінок 
цієї посудини й пройшла сама лінія виламу, так що поверхово оглядаючи 
можна навіть і не примітити слідів цього розводу. З огляду на невеликий 
розмір наших черепків можна гадати, що черепок, де розмір тепер видно 
лише один цей розвід, спершу був прикрашений або де-кількома його рядами, 
або^ж ним одним, але в сполученні з иншими формами рельєфних розводів. 
На посуді ч. 2404 його дуже погано відбито, так що тільки на 2 та 5-ій його 
петлях можна більш-менш точно розпізнати його природу. Також і на 
ч. 2141 та 2124 від не досить щільного вдавлення він переходить до форми, 
майже однакової з нігтевим розводом, якого ясно видно, напр., на ч. 1094. 
З усіх поданих у розвідці В. А. Городцова відмін рельєфних розводів більше 
за всіх наближається до нього змальований на т. X ч. 10 «серповидний», 
при чому В. А. Городцов вважає його за зформування шляхом переплетеного 
мотузка, але спроби в цьому напрямі примушують ставитись непевно щодо 
можливосте зробити в’д накладання його такий відбиток. Тому діячі одеського 
музею схиляються більше до думки В. І. Крокоса, що цей розвід, який без
сумнівно відноситься до семейства «печатних», утворено від ріжних засобів 
накладування черепашки Gardium Edule—«серденька»,—в залежності від її 
розмірів, способу повороту й його напряму можна мати всі показані вище 
одміни цього розводу. На де-якому посуді орнамент ледве намічений, напр., 
на плечикові посуду ч. 2128 мотузковий розвод починається посеред фраг
мента, весь лівий бік якого залишився гладеньким. Це стверджує техніку 
накладання, при якій мотузок подекуди не пристав щільно й тому не 
відбився. Це спостереження особливо поширюється на ту одміну посуду, 
яку В. А. Городцов відносить до семейства печатних (див. Труды XI Арх. 
Съѣзда въ Кіевѣ, т. І„ с. 620).

Мотузковий орнамент иноді робив посуд таким тонким, що лінія йога 
виламу прямо сходиться з розводом (див. чч. 2119, 2244, 2245, 2247). 
Серед усатівського рельєфного посуду зовсім нема найбільш високих по ху
дожності задуму й виконання розводів з чіткими, певно зробленими лі
ніями, що їх дають стоянки з більш розвиненим інвентарем, як, напр., посуд 
з Корунки Елени в Чехії (див. J1. Нідерле, с. 321, рис. 225). В усатівських 
майстрів знаряддя для орнаменту ніби завжди сковзує, й тому рідко їм 
удається розпланувати розвід в цілком витриманому порядкові. Особливо 
цікаве сполучення розводів на невеличкому уламкові (4 Х4) дуже добре випа
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леної ясно-рудуватої глини: під прямим кутом йдуть два мотузкових роз
води, перетинаючи один одного, рівнобіжно простовісному відбито ще чере
пашковий з дуже дрібних петель, з яких одна лежить під другою. Це спо
лучення дуже чітко виконаних розводів вельми вдатне. Надзвичайно цікавий 
уламок ч. 2320, на якому в одміну од усіх инших уламків з рельєфними 
розводами, що виявляють певну систему в своєму розплануванні, вміщені 
без якого-будь порядку відбитки самих розмаїтих розводів, які справляють 
таке вражіння, ніби на ньому хтось пробував ріжні витиски. Оскільки можна 
судити з форми черепків, і на усатівську кераміку поширюється спосте
реження В. В. Хвойка над посудом Трипільської культури: «рельефный орна-  ̂
ментъ всегда заполняетъ верхнюю половину сосуда и ниїтогда не распро- 
страняется на нижнюю» (В. В. Хвойко. Древніе обитатели Ср. Приднѣпровья, 
Кіевъ, 1913 г., с. 16).

За приблизним підрахунком розписний посуд складає одну десяту всіх 
черепків, чотири десятих—черепки з розводами рельєфними, а п’ять десятих 
падає на долю гладеньких черепків, до яких треба відносити й частини 
денець посуду з відбитками (пор. денце з Петрен в розвідці E. Р. фон- 
Штерна, табл. VII, Ni 10) сітчатки, які мають відношення до розводів, 
а утворилися від того, що старий посуд було поставлено на нерівному місці. 
Такі числові взаємини розписної кераміки до рельєфної є дуже характер
ними для усатівських знахідок: ці взаємини цілком протилежні тому, що 
уявляє з себе інвентар, наприклад, петренських знахідок, де рельєфний 
посуд зустрічаємо лише як виняток, так що на тисячу черепків припадає, 
можливо, тільки один з рельєфним розводом, при цілковитій перевазі роз
мальованого посуду (див. Э. Р. фон-Штернъ, Труды XIII Съѣзда, т. І, с. 13, 
окрем. відбитку). Навпаки, в Трипільській культурі посуд з розмальованими 
розводами трапляється лише яко рідкий виняток (див. В. В. Хвойко, Камен- 
ный вѣкъ Средняго Приднѣпровья, Труды XI Съѣзца въ Кіевѣ, т. І, с. 802). 
І πο-за Росією иноді знаходили одночасно рельєфний посуд разом з роз
мальованим, напр., у Афідні, в Півн. Аттиці, де представлено одну з най
характерніших культур кам’яного віку стародавньої Греції. Взаємовідно
шення цих двох посудів сам Відде поясняв так: рельєфний посуд уявляє 
з себе вироби селян, які задовольнялися грубим посудом предків, в той час 
як панство вже встигло перейти до більш майстерного розмальованого 
посуду (Athen Mitt. XXI, 1898,*с. 408).

Розвязуючи це дуже загадкове питання, слід, окрім всього иншого, 
брати на увагу ще й те, що глина рельєфного посуду в більшості иншого 
складу, ніж розмальованого: в ній значно більше домішано піску та пере
мелених черепашок, і вона, як кажуть ганчарі-практики, далеко гірше пере
роблена на борошно. Тому можна гадати, що цей посуд з розмальованими 
узорами було привезено, тим більше, що появу його серед знахідок Три
пільської культури В. В. Хвойко поясняв, якщо не прямо привозом, то 
наслідуванням привозним речам (див. Труды XI Арх. Съѣзда въ Кіевѣ, 
т. І, c. 802).


