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ПЕРЕДМОВА

19 травня 2006 року при невизначених обставинах трагічно загинув Юрій Миколайович 
Малєєв. Факт вельми прикрий не тільки для української історичної науки та археології, але 
й для широкого кола друзів і родичів Юрія Миколайовича, а також всіх, хто особисто знав 
цю чудову і доброзичливу людину. Внаслідок цієї сумної події збірка наукових праць, при
свячена 60-річному ювілею Юрія Миколайовича на вшанування його багатолітньої дослід
ницької та викладацької діяльності, набула дещо іншого часового забарвлення.

Ця обставина потребує певних коментарів щодо історії підготовки до друку цієї збірки. 
Від початку збором статей та їх впорядкуванням займався безпосередньо сам Юрій Мико
лайович, але через брак часу та часті хвороби ця праця розтяглася на тривалий час, а внас
лідок зазначених причин і взагалі була перервана. Частина статей збірки на цей момент вже 
знаходилася в роботі у видавництві, інша -  перебувала у  матеріалах особистого архіву Юрія 
Миколайовича. Перед нами постало завдання завершити справу видання збірки.

Завдяки зусилля племінника Юрія Миколайовича -  Костянтина Сергійовича Малєєва 
було віднайдено статті, малюнки та інші матеріали до збірки, які знаходилися поза видав
ництвом. Впорядковуючи ці матеріали і готуючи їх до друку ми намагалися максимально 
зберегти авторський стиль статей, але окремі статті були у розпорошеному стані, що уне
можливлювало їх публікацію. З цих причин ми змушені вибачитися перед нашими коле
гами з Польщі, професором Олександром Косько, статтю якого з означених причин не було 
включено до збірки, та Міхалом Парчевським, професором Краківського університету, 
стаття якого увійшла, але як ми розуміємо, не в повному обсязі, а також іншими авторами, 
матеріали яких, вірогідно, нам так і не вдалося віднайти. Разом з тим, нами було включено 
до збірки кілька нових статей, які відповідають колу наукових інтересів Юрія Миколайовича, 
перш за все його дослідницьким роботам в галузі давньоруського періоду історії України, 
слабо відображеному у початковому варіанті збірки, автори яких хотіли в такий спосіб ви
словити свою щиру пошану Ю.М. Малєєву.

Сподіваємося, що виданням цієї, від початку ювілейної, але за перебігом подій по
смертної збірки, нам вдасться нагадати про шановного Юрія Миколайовича Малєєва як 
знаного археолога та історика, який залишив свій вагомий внесок у широкому науковому 
діапазоні, що охоплює період від доби міді-бронзи та пізнього середньовіччя України, та
лановитого викладача та організатора археологічних досліджень, котрий залучив до благо
родної справи вивчення і збереження старожитностей України не одне покоління молоді, 
скромну і чуйну особистість, людину з невичерпним почуттям гумору, який так допомагає 
долати життєві негаразди.

Сергій Климовський, 
упорядник збірки на пошану Юрія Миколайовича Малєєва
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СТАРОЖИТНОСТІ ВЕРХНЬОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

Юрій Миколайович Малеев



СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА

Виповнилось 60 років Юрію Миколайовичу Ма
ле єву, кандидату історичних наук, доценту кафедри 
археології та музеєзнавства Київського національного 
університету ім, Тараса Шевченка -  відомому україн
ському вченому, фахівцеві в галузі бронзового та ран
нього залізного віків.

Юрій народився 2 серпня 1941 р. у родині лікарів у 
м. Чернігові. Але вже через декілька днів був евакуй
ований з батьками останнім санітарним ешелоном, 
що йшов на схід. У 1946 р. батьки повернулись в 
Україну. Вони були направлені у щойно створений 
Тернопільський обласний госпіталь інвалідів Великої 
Вітчизняної війни, який розміщувався у м. Заліщики 
на Тернопільщині. Тут пройшли кращі дитячі та 
шкільні роки. З цим краєм на усе життя пов'язалася 
його творча доля.

Ще під час навчання у школі він захопився істо
рією, був першим старостою краєзнавчого іуртка, 
члени якого приймали активну участь у формуванні 
збірки шкільного краєзнавчого музею, який сьогодні 
є державним. Тоді ж разом зі своїм учителем 
О.СТуром, вивчаючи історію та збираючи матеріали 
для музею, ознайомився з багатьма пам'ятками За
хідного Поділля. Найбільше враження справила ве
лика кам'яна гробниця, яку іуртківці розкопали біля 
с. Хартонівці. Не маючи досвіду проведення розкопок, 
усі деталі були старанно виміряні, замальовані та опи
сані, а матеріали розкопок поступили до музею.

Через багато років вже після закінчення військо
вої служби та вступу на історичний факультет 
Львівського університету він разом зі своїм виклада
чем відомим археологом І.К. Свєшніковим повер
нувся на місце знахідки цієї гробниці, яку вони 
дослідили додатково. Завдяки ретельній фіксації 
перших розкопок вдалось повністю відновити усі 
особливості поховального обряду та конструкції 
гробниці, яка відносилась до багато в чому загадко
вої на той час культури кулястих амфор. Тоді ж 
разом з працівниками Тернопільського краєзна
вчого музею І.П. Геретою та Є.В. Харитоновим ними 
була розкопана ще одна гробниця цієї культури 
біля с. Довге Теребовельського району. Обидві ці 
гробниці стали темою першої наукової роботи 
Ю.М. Малєєва, опублікованої згодом у академіч
ному часопису «Археологія».

Археологічна практика після закінчення першого 
курсу проходила у селах Городок та Здовбиця під Рів
ним, де керівник практики І.К. Свєшніков досліджу
вав нещодавно відкриті ним пам'ятки культури 
шнурової кераміки, які згодом дали назви городо- 
цькій та здовбицькій культурам. Романтика розкопок, 
творча атмосфера та дружні стосунки, які були вла
стиві членам експедиції остаточно вирішили найваж
ливіше у такому віці питання: ким бути? Наступні 
роки навчання були присвячені перш за все археоло
гії. Кожного літа свої канікули він проводив з лопа
тою у руках у археологічних експедиціях. Це були 
чудові пам'ятки бронзового віку, які І.К. Свєшніков 
досліджував на Рівненщині. Під час їх дослідження 
пощастило познайомитись з пам'ятками Давньої 
Русі, прийняти участь у розкопках давньоруського лі
тописного міста Муравиця. Наступного року архео
логічні стежки привели студента на розкопки тепер 
вже відомого ранньослов'янського поселення Зелений 
Гай на Дністрі, які тоді розпочав львівський археолог 
В.Д. Баран.

Бажання стати археологом ускладнювалось тим, що 
єдина у той час на Україні кафедра, яка готувала ар
хеологів була при Київському університеті. Тому з дру
гого курсу він почав клопотання про переведення до 
Київського університету. Нарешті згода прийняти його 
на навчання була одержана! Але це був вже останній 
курс навчання у Львівському університеті. Залишалось 
без зайвих клопотів написати дипломну роботу і одер
жати диплом спеціаліста. Та все ж таки любов до ар
хеології перемогла і він, погодившись на переведення, 
опинився на IV курсі Київського університету

Якщо раніше він приймав участь у розкопках за 
власного ініціативою у період своїх канікул з метою 
вивчення різних типів пам'яток та оволодіння мето
дикою археологічних досліджень, згідно з програмою 
навчання на кафедрі археології археологічна практика 
була обов'язковою. Він поїхав у чудове місце. Доцент 
кафедри археології Г.Г. Мезенцева розпочала у ті роки 
дослідження великого давньоруського міста Білгорода 
на р. Ірпінь, яке багато разів згадувалось у літописах. 
Вивчення цього міста, визначили тему дипломної ро
боти про систему оборони та конструкції оборонних 
споруд літописного Білгорода збудованих за часів 
князя Володимира.
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Та у тому ж році після закінчення практики на за
лишок канікулярного часу він повертається на Дні
стер, де у м. Мельниця-Подільська І.К. Свєшніков 
досліджував багатошарове поселення епохи пізньої 
бронзи. Крім стаціонарних розкопок, разом зі своїм 
учителем вони ходять по крутих берегах Дністра та 
його приток у пошуках нових археологічних 
пам'яток. У наступному мабуть саме вони визначили 
коло наукових інтересів та тематику майбутніх до
сліджень. Це було дуже важливим для становлення 
молодого спеціаліста-археолога та майбутнього ви
кладача, оскільки формувались знання та навички у 
польових умовах розпізнання різних категорій 
пам'яток, які відносились до різноманітних епох та 
культур. Хоч в наступному учитель та учень працю
вали у різних містах, їх творчі стосунки та плідна спів
праця продовжувались усе життя.

Пізніше, коли вже не було можливості надовго 
поїхати до іншої експедиції, він часто відвідував свого 
вчителя у день битви під Берестечком, на місці якої 
І.К. Свєшніков багато років проводив видатні роз
копки, хоч офіційна ідеологія забороняла вивчення 
козацької тематики.

Після закінчення Київського університету Юрій 
Малєєв був залишений при кафедрі археології та му
зеєзнавства для роботи на посаді старшого лаборанта. 
Аспірантури з археології, у якій так хотілось продо
вжити навчання, у той час при українських універси
тетах не було, тому з радістю було сприйнято сам 
факт, що випускника залишили для роботи при ка
федрі. А як пишався батько, випускник медичного фа
культету університету Св, Володимира, для якого 
університет назавжди залишився храмом Науки, що 
тепер тут працюватиме його син! З дитячих років він 
розповідав синові про професорів цього університету, 
про творчу атмосферу, яка тут панувала. Глибоку по
шану до своєї Alma mater він проніс через усе своє 
життя. Його цікавило які саме дослідження та аналізи 
проводить його син як лаборант на кафедрі археоло
гії з метою пізнання давньої історії.

Того ж літа на запрошення кафедри археології 
Лодзинського університету вдалось побувати у складі 
міжнародної археологічної експедиції на Гданському 
Помор'ї у Польщі. Тут під керівництвом доц. Є. Кме- 
цинського проводились розкопки могильника рим
ського часу. Була чудова нагода ознайомитись з 
іншими пам'ятками та організацією робіт. Особливу 
уваїу привертала можливість практичного ознайом
лення з методикою польових археологічних дослід
жень. Тоді ж познайомився з колегами з університетів 
інших країн, цікавився програмами навчання архео
логії. Здавались відкритими усі шляхи для успішного 
заняття наукою.

Та жодної лабораторії при кафедрі археології та 
музеєзнавства не було. Робота лаборанта виявилась не 
пов'язаною ні з лабораторними, ні з археологічними

дослідженнями. Це була посада секретаря кафедри в 
обов'язки якого входила уся бюрократична та органі
заційна робота, як і на усіх інших кафедрах гумані
тарного профілю. Спілкуванням з археологією було 
проведення семінарських занять в усіх академічних 
групах, які він проводив на громадських засадах і які 
згодом навіть не були зараховані у педагогічний стаж. 
Віддушиною було те, що з дозволу завідувача кафе
дри Л.М. Славіна влітку все ж була можливість про
водити власні польові дослідження, разом зі 
студентами історичного факультету, які проходили 
польову археологічну практику, розкопувати 
пам'ятки, пов'язані з обраною науковою темою. 
Правда, для цього треба було жертвувати власною від
пусткою. А хотілось знайти час прийняти участь у 
розкопах пам'яток інших періодів, ознайомитись з їх 
особливостями та специфікою методики їх розкопок. 
Так влітку 1970 р. крім власних розкопок пощастило 
взяти участь у дослідженнях унікального поселення 
пізнього етапу трипільської культури у с. Жванець на 
Хмельниччині, які тоді проводила Т.Г. Мовша. Саме 
тоді тут вперше у трипільській культурі був відкри
тий великий гончарний центр.

З часом Юрій Малєєв був обраний на посаду аси
стента, а потім і старшого викладача. Кожне літо він 
проводив зі студентами на археологічних розкопках. 
Це було романтичне життя у палатках у віддалених від 
населених пунктах місцях. Не було жодного тран
спорту чи засобу зв'язку. Не було навіть розкладачок. 
Інколи внаслідок затяжних дощів доводилось зі своїми 
спальними мішками проситись у сільську школу чи 
клуб. Слід висловити вдячність за гостинність жите
лям Передкарпаття, які завжди сприяли студентам.

Для власних занять залишався тільки вільний від 
роботи час. У ті роки навіть пропагувалось одержання 
освіти «без відриву від виробництва». Крім того, вес
ною та осінню у вихідні дні впродовж багатьох років 
він проводив обстеження, а потім і розкопки горо
дища літописного міста Василева, які розпочав на 
місці сучасного Василькова. До того часу про його міс
цезнаходження висловлювались різні думки. Тоді 
були відкриті та досліджені найкраще збережені до 
нашого часу унікальні оборонні споруди часу Воло
димира Святославича. Нажаль, від укріплень «міста 
Володимира» у Києві до нашого часу не залишилось 
жодних слідів. Наслідки дослідження фортифікації 
давньоруського міста Василева були опубліковані ним 
до 1500-річчя Києва. Так зацікавленість давньорусь
кою тематикою та набуті тут знання знадобились 
йому під час багаторічного дослідження літописного 
міста Василева на р. Стугні та давньоруських городищ 
Подністров'я. Давньоруська тематика властива усім 
його дослідженням наступних років.

Від самого початку своєї професійної діяльності 
Юрій Малєєв зосереджувався на проблемах культур
ного розвитку території Правобережної України за доби
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бронзи та ранньої залізної доби, зосереджуючись зо
крема на пам'ятках фракійського гальштату, система
тичні дослідження яких він проводить з 1969 р. Цій 
тематиці була присвячена більшість його наукових 
праць та кандидатська дисертація. Усі ці роки він очо
лював Дністровську археологічну експедицію. Щорічно 
разом зі студентами проводив польові дослідження 
пам'яток Подністров'я на території Тернопільської, Чер
нівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

Першою розкопаною пам'яткою стало відкрите 
ним велике багатошарове поселення на тодішній око
лиці м. Заліщики на Тернопільщині. Поселення вия
вилось дуже складним для молодого спеціаліста, 
оскільки крім гальштатського містило культурні 
шари лінійно-стрічкової, трипільської, липицької та 
ранньослов'янської культур. Дослідженню цієї 
пам'ятки було присвячено три роки.

У 1972 році він приступив до досліджень вперше 
відкритих ним на території Прикарпаття пам'яток 
принципово нового типу -  фракійських городищ. Це 
було велике наукове відкриття. Таке городище було 
відкрите та багато років досліджувалось біля с. Ли- 
сичники Заліщицького району. Тут над урвищами 
ріки Серет висотою до 200 м над поверхнею ріки роз
ташоване найбільше городище передскіфського пе
ріоду. Навіть розмір його надійно укріпленої 
території площею 160 га говорить про важливість 
цього городища у час його функціонування. Дослід
женню його оборонних укріплень, житлових споруд 
та великому святилищу ювіляр віддав багато років.

Городище цього ж періоду досліджувалось з 1976 р. 
у с. Кривче Борщівського району. Тут на площі 40 га 
відкриті житлові та опалювальні споруди та велика 
кількість речового матеріалу, що дав можливість ши
роко подивитись на культуру, побут та господарську 
діяльність населення. Відкриті на городищі культові жі
ночі статуетки, разом з такими ж відкриттями у Руму
нії, увійшли у науку під власною назвою Кривче-Теляк.

Основна увага була зосереджена на вивченні пере
дскіфського часу Подністров'я. У 1981 р. у  Інституті ар
хеології АН УРСР у Києві була захищена дисертація 
«Історія племен Західного Поділля та Прикарпаття у 
кінці бронзового на початку залізного віків». В ній були 
систематизовані дані про археологічні дослідження 
цього історичного періоду за весь час вивчення, почи
наючи з часів Австро-Угорщини та підсумовані на
слідки власних багаторічних археологічних досліджень.

Після захисту дисертації інтереси дослідника зосе
реджуються на цій ж території. Великий принципово 
новий матеріал дали розкопки тілопального могиль
ника у с. Завалля у місці злиття Черемошу та Пруту. 
Культовий центр цього часу досліджувався у с. Бе- 
Дриківці Заліщицького району. Досліджуючи галь- 
штатські пам'ятки, він досі не полишає вивчення 
загадкових кам'яних гробниць культури кулястих 
амфор. Городище з потужними валами гальштатсь

кого та давньоруського часу досліджувалось ним на 
крутих берегах Дністра у с. Городниця на Івано-Фран- 
ківщині. Інше городище тих же періодів було від
крите і досліджене ним біля с. Синьків (Богданівка) 
Тернопільської обл. Поселення чорноліської культури 
передскіфського часу досліджувались у Чернівецькій 
та Хмельницькій областях. Велика увага була приді
лена вивченню скіфського періоду на Західному По
діллі. З цією метою був досліджений курган у с. 
Мишківці на Гусятинщині та курган зі складними де
рев'яними конструкціями та великим кам'яним на
сипом у с. Зозулинці на Дністрі.

Зараз Ю.М. Малєєв є автором біля 200 наукових 
праць, більшість з яких пов'язана з дослідженням 
пам'яток передскіфського часу українського лісосте
пового Подністров'я. Досвідчений дослідник, який 
приділяє велику увагу методиці польової археології, 
понад ЗО років вивчає пам'ятки гальштатської доби 
Поділля та Прикарпаття, що були тісно пов'язані з 
культурами Дунайського басейну. За ці роки були від
криті та досліджені не одна сотня поселень, городищ, 
могильників, культових та виробничих центрів ши
рокого історичного діапазону. Про свої дослідження 
систематично робить доповіді на вітчизняних та між
народних археологічних конференціях.

У 1986 р. за активну участь у Всесоюзній експедиції 
«Нево» («По шляху з варягів у греки») Географічним 
товариством АН СРСР був нагороджений медаллю М. 
Пржевальського.

Та основна увага доцента університету завжди 
звернута на підготовку майбутніх поколінь високо
кваліфікованих спеціалістів. Крім багаточислених 
лекцій та семінарів які займають основний академіч
ний час доцента, цій же меті служить археологічна 
практика, під час якої студенти зі своїм наставником 
відкривають таємничі сторінки давньої історії рідного 
краю. Багато років під час зимових канікул разом зі 
своїми студентами знайомляться з археологічними 
матеріалами провідних музеїв Москви, Ленінграду, 
Львову, Ужгороду. Багато хто з студентів навіть після 
закінчення університету щорічно свій вільний літній 
час охоче проводить з лопатою у руках, щоб у цьому 
ж колективі відкривати нові загадкові пам'ятки Под
ністров'я. Крім спільної участі у польових археологіч
них дослідженнях він написав для студентів декілька 
посібників по методиці польової археології та «Слов
ник археологічних термінів». Крім педагогічної ді
яльності у своїй Alma Mater він виступав з лекціями у 
багатьох зарубіжних університетах зокрема у Лод
зинському університеті, практика у якому у студен
тські роки дуже знадобилась у власних розкопках. 
Стараннями колег з Ягеллонського (Краків), Люблін
ського, Познанського та Софійського університетів він 
одержав можливість ознайомитись з матеріалами по 
темі свого дослідження, які зберігаються у музеях 
Польщі та Болгарії.
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СТАРОЖИТНОСТІ ВЕРХНЬОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

9 серпня 2001 р. у приміщенні районного будинку 
народної творчості у  м. Заліщики на Тернопільщині 
на пошану краянина, невтомного дослідника старо
давньої історії Подністров'я Юрія Малеєва, була про
ведена конференція з нагоди його шестидесятиріччя. 
Конференція «Старожитності Верхнього Подні
стров'я» була організована Тернопільським обласним 
краєзнавчим музеєм, Тернопільською обласною ін
спекцією охорони пам'ятників історії та культури, За- 
ліщицькою райдержадміністрацією, Заліщицьким 
краєзнавчим музеєм та районною бібліотекою.

На конференції з великою доповіддю виступив 
ювіляр, який розповів про наслідки тридцятирічного 
дослідження пам'яток давньої історії Подністров'я, 
проведених очолюваною ним Дністровською архео
логічною експедицією Київського університету.

З великим зацікавленням були вислухані доповіді 
про нововідкриті археологічні пам'ятки Подністров'я. 
Про свої дослідження пам'яток Тернопільського Под
ністров'я розповів керівник Південно-Тернопільської 
археологічної експедиції Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею Василь Олійник. Богдан Стро- 
цень ознайомив з досягненнями та завданнями ро
боти нещодавно створеної Тернопільської обласної 
комунальної інспекції охорони пам'ятників історії та 
культури. Про творчий доробок ювіляра говорили ви
ставки його робіт відкриті у Тернопільському облас
ному та Заліщицькому краєзнавчому музеях.

Викликає захоплення, що протягом усього життя 
Юрій Малєєв своїми творчими планами дослідника 
та почуттями громадянина нерозривно пов'язаний з 
Подністров'ям, Поділлям, Прикарпаттям, а більшість 
його бібліографічних позицій стосуються півдня Тер
нопільщини у різноманітні періоди його давньої істо
рії. Це передусім докладні та вдумливі публікації 
одержаних під час розкопок матеріалів досліджень. 
Багато з них ще чекають свого опублікування.

Однак, його заслуги у вивченні давньої історії по
лягають не лише у проведенні польових досліджень.

Він постійно підтримує творчі зв'язки з місцевими об
ласними музеями. Під час розкопок він вивчає колек
ції районних та сільських музеїв, надає їм методичну 
допомогу, знайомить з новітньою літературою з істо
рії краю. Особливо тісні зв'язки постійно підтримує 
з Заліщицьким краєзнавчим музеєм, у створенні 
якого приймав участь ще у шкільні роки як перший 
староста історико-краєзнавчого гуртка та з яким на 
усе життя пов'язав свою творчість.

Тісні творчі зв'язки постійно підтримує з Терно
пільським обласним краєзнавчим музеєм. Перші 
розкопки чудової гробниці культури кулястих 
амфор провів з працівниками цього музею у с. Довге 
на Теребовельщині ще у 1964 р. і з тих пір ця спів
праця завжди була плідною. Такою ж плідною та 
дружньою була постійна співпраця його дружини 
Валентини Федорівни з працівниками Тернопіль
ського музею.

Відкриті та досліджувані ним археологічні 
пам'ятки завдяки їх публікації стають культурним 
надбанням нашого народу. Нажаль, а можливо на 
щастя, це розсудять в майбутньому, хронологічний 
діапазон пошуків ювіляра дуже широкий: від енео
літу до вивчення середньовічної народної скульптури 
та придністровської фортифікації часів Кримської 
війни. Поглиблене дослідження одного періоду, як 
правило, забирає час, якого так не вистачає для вив
чення іншого. Проте, романтика наукового пошуку 
ювіляра не співпадала з «соціальним замовленням» 
на яке в усі часи орієнтуються чиновники від науки! 
Відтворенням історичної дійсності, збереженням і по
пуляризацією культурно-історичних пам'яток народу 
ювіляр заслужив визнання колег.

Зараз Юрій Малєєв сповнений ентузіазму та на
снаги. Він завжди привітний і щирий з друзями, йому 
притаманні вдумливість, почуття оптимізму та гу
мору, доброзичлива іронія у ставленні до оточуючих 
та до себе. Його колеги та учні бажають йому міцного 
здоров'я та сповнення творчих задумів.

Директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, 
Заслужений працівник культури України, 

Лауреат всеукраїнської премії ім. Д. Яворницького
ВшАш Лавренюк
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Володимир Баран

ВІД ДУЛІБІВ ДО КОРОЛІВСТВА 
ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Визначаючи межі Галицько-Волинського князів
ства, історики-медієвісти на сході доводять його до 
Київської землі. Але історія взаємовідносин цих зе
мель настільки переплетена і взаємозалежна, що ви
магає окремого аналітичного розгляду. Хочу звернути 
увагу, що об'єднання Галицького і Волинського кня
зівств, здійснене Романом Мстиславичем у 1199 р. 
майже одночасно привело Романа (1202-1203) до 
Києва. І якщо до цього Волинь переважно знаходи
лась в орбіті політики Київських князів і була їх доме
ном, то тепер Роман, не претендуючи на київський 
стіл, що вже давно втратив своє значення загально- 
руського центру, фактично визначає політичне місце 
Києва і Київської землі у системі удільних князівств. 
Цю політику продовжує протягом першої половини 
ХШ ст. його син Данило Романович Галицький, три
маючи в Києві своїх воєвод [Баран 1998, с. 163].

З цього можна зробити висновок, що в цей період 
політичний центр Південної Русі, що становила 
собою культурно-етнічну єдність, переміщується з 
Дніпра на Дністер, з Києва до Галича. Під час мон- 
голо-татарського поневолення саме Данило Галиць
кий ставить перед собою завдання підготувати грунт 
для рішучої боротьби за повне визволення від та
тарських ханів. Такі відносини між Подніпров'ям і 
Подністров'ям склалися історично. Передісторія зга
даних нами подій і процесів має глибоке коріння, що 
сягає венедського часу. Від венедів і до сьогодні При
карпаття і Волинь є берегинями слов'янської, а потім 
української культурно-етнічної самобутності.

Ще в III—IV ст. н. е., коли на значній території су
часної України існувала черняхівська культурна спіль
нота, у якій помітну частину складали германські 
готи, саме на Верхньому та Середньому Подністров'ї 
найкраще збереглися етнографічні риси слов'янської 
самобутньої культури. За поселеннями в Черепині під 
Львовом (тепер маємо такі ж матеріали і з самого 
Львова), Бовшові під Галичем, Теремців під 
Кам'янець-Подільським, визначаємо слов'янський 
компонент у черняхівській культурі [Баран 1998, с. 
172-183]. Більше того, зараз встановлено, що у III ст. 
певна частина слов'ян з Верхнього Дніпра пересели
лася у Подесення на Лівобережжя Дніпра. їх посе
лення відкриті у Боромлі, Хлопкові, під Києвом, 
Букривці та інших місцевостях. Це були перші потоки

переселенців з правого на лівий берег Дніпра. їх інте
грація з місцевим слов'янським населенням носіїв 
київської культури зараз доведена однозначно. На
ступні розселення склавінів у Подніпров'ї, в тому 
числі на його Лівобережжі, та їхня інтеграція з місце
вими антами, носіями пеньжівської культури, засвід
чена привнесенням в ці регіони численних побутових 
елементів празько-корчацької культури, притаман
них правобережному населенню, і відсутністю їх на 
місцевих пеньківських пам'ятках антів. Це печі, вирі
зані в материковому останці, відомі на Дністрі та За
хідному Бузі з IV ст., а на Лівобережжі з кінця VII ст., 
курганні поховання, що виникли на Волині, і певні 
форми ліпного посуду [Баран 1998, с. 111-135]. При 
цьому не зайвим буде підкреслити, що всі ці привне
сені елементи матеріальної культури настільки чітко 
виражені, що саме вони виділяють Лівобережні 
пам'ятки слов'ян з культурних типів 'їх неслов'янських 
сусідів, зокрема балтів, угро-фінів і тюркських племен, 
а також тих слов'янських груп, що зайнявши балтські 
та угро-фінські території, разом з місцевим населен
ням творили свої, окремі етнокультурні типи. Ці дані 
одночасно розкривають органічний зв'язок етно
культурного розвитку всіх племінних груп, що зай
мали в І тис. н. е. зону українського лісостепу. Дві 
археологічні культури кінця VII-X ст. райковецька на 
правому березі Дніпра та волинцевсько-роменська на 
його лівому березі, вже виростають із спільної куль
турної основи.

Поставлені питання заслуговують на пильну уваїу 
не тільки тому, що вони охоплюють значний період 
етнокультурного розвитку наших безпосередніх пред
ків, але й тому, що вони давно стали та продовжують 
бути предметом гострих дискусій з політичним при
смаком. Ще М. Погодін писав, що Дніпровське Ліво
бережжя займали предки росіян. їх місце в цих 
регіонах, коли вони переселились на Воліу під тиском 
монголо-татар, зайняли галичани (можливо, він мав 
на увазі часи Данила Галицького). Ці надумані імпе- 
ріоцентричні концепції отримали свій розвиток в 
праці «Древнерусская народность», що вийшла у Мо
скві в 1999 р. [Седов 1999]. Її автор В.В. Сєдов вже на 
археологічних матеріалах намагається довести ту ж 
саму концепцію, посадити на місце літописних сіве
рян, представлених волинцевсько-роменською куль-
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СТАРОЖИТНОСТІ ВЕРХНЬОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

турою, Руський Каганат. В його реконструкції це виг
лядає так: частина слов'янського населення черня- 
хівської культури з Північного Причорномор'я в 
симбіозі з сарматами під тиском іунів наприкінці IV - 
V ст. переселилася на далеке Самарське Поволжя. 
Тут вони створюють свою археологічну культуру, що 
носить назву іменьківської. В кінці VII -  на початку VII 
ст. носії іменьківської культури вже в зовсім іншій 
іпостасі повертаються на Лівобережжя Дніпра і ство
рюють тут руський каганат, представлений волин- 
цевською культурою. Автор обминає питання, чи 
були вони вже русами у Причорномор'ї, чи «обру
сіли» на Волзі, чи лише з приходом на Дніпро.

Археологія не знає такої археологічної культури у 
Причорномор'ї, яка б представляла сармато-слов'ян- 
ський симбіоз. Там в III-IV ст. відомі сарматські та 
гото-сарматські могильники, але немає слов'янських. 
За писемними джерелами відомо, що сарматські пле
мена аланів під натиском гунів відходять разом з го
тами на Дунай, тобто в протилежному напрямку від 
Волги. Українськими археологами доведено, що во- 
линцевсько-роменська культура не має ніякого відно
шення до іменьківської і належала сіверянам, які за 
літописом «сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі» [Лі
топис. .. с. 3]. Схема М. Погодіна -  В. Сєдова не знахо
дить підтвердження і в писемних джерелах.

В одній з робіт ми детально розглянули журнал 
спостережень франкського уряду, відомий як істо
ричне джерело IX ст. під назвою «Баварський гео
граф», який на думку Сєдова, дозволяє вважати що 
руси -  це слов'яни і мешкали вони у IX ст. на місці сі
верян [Баран В., Баран Я. 2002]. На нашу думку, це 
джерело не дозволяє підмінити літописних сіверян 
русами і всупереч літопису вважати, що до приходу 
династії Рюриковичів в Ладогу і Київ ця назва нале
жала якійсь іншій етнічній групі, сарматам чи 
слов'янам. Це не доведено і в працях Б. Рибакова. [Ри- 
баков 1953, с. 23-104] 3 цього приводу варто привести 
покаянне визнання В. Ключевським некоректності 
вживання стосовно східних слов'ян термінів «руси», 
«Русь», «Руська земля» до приходу у IX ст. норманів. 
Він пише: »Про Русь у VIII столітті зовсім не чутно, а 
в ІХ-Х століттях Русь серед східних слов'ян ще не 
слов'яни, відрізняючись від них як прийшлий, панів
ний клас від тубільного та підвладного насе- 
лення».[Ключевский 1987, с. 142].

Всі ці побудови спрямовані на одне, а саме на те, 
щоб якось усіма правдами і неправдами обгрунтувати 
існування за часів Київської держави давньоруської 
народності, якої не було. Саме через русів та їх каганат 
можна на багато століть продовжити час утворення 
давньоруської народності. А це прямий шлях до про
голошення спадкоємців Київської Русі і визначення їх 
старшинства.

Дійсно, східнослов'янські племена пройшли до
вгий і складний шлях свого державо- та народотво-
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рення. Але не через русів та руський каганат, а через 
дулібський племенний союз. На думку багатьох істо
риків (зокрема Л. Нідерле, М. Грушевського, В. Клю- 
чевського, М. Грекова, М. Державша та ін.) згадку 
арабського автора першої половини X ст. Ал Масуді 
про плем'я валінян, князю якого підпорядковувалися 
віддавна інші слов'янські племена, слід пов'язувати з 
східно-слов'янськими дулібами-волинянами.

В.Ключевський пише: «...в Прикарпатті у VI ст. ми 
застаємо військовий союз дулібів...Цей військовий 
союз і є фактом, який можна поставити на самому по
чатку нашої історії» [Ключевский 1987, с. 142]. Архео
логія доповнює арабське історичне джерело. В с. 
Зимне біля Володимира-Волинського Ю.М. Захару- 
ком і В.В. Ауліхом досліджено найраніше (до цього 
часу) ранньосередньовічне слов'янське городище V I- 
VII ст. Воно, очевидно, і було центром цього союзу 
[Ауліх 1972]. Правда, городище дало багаті матеріали 
празько-корчацької культури, що належала склави- 
нам. Отже, археологія уточнює племінну належність 
дулібів. Дуліби -  це частина склавинів, а не антів, як це 
можна припускати, виходячи з писемних джерел. До 
дулібо-волинського союзу у VII—VIII ст. входили всі 
правобережні племена, в тому числі й поляни, які 
мешкали навколо Києва. Це засвідчує єдина на цих те
ренах від Києва і Дніпра до верхів'їв Сяну Райковецька 
археологічна культура. Утворилася вона на основі 
празько-корчацької, яка також у V-VII ст. займала цей 
регіон. Ядро дулібської території окреслене гідроні
мами і топонімами, похідними від назви дуліби. Воно 
співпадає з пізнішою Галицько-Волинською землею.

Лише після занепаду дулібського союзу центром 
політичного життя в межах східнослов'янського ет
нічного простору стають поляни і полянський Київ. З 
появою тут у IX ст. князів династії Рюриковичів, Київ 
стає центром, який завершив процеси державотво
рення, розпочаті дулібами. Столичним градом вже 
сформованої Київської держави Київ стає при Воло
димирі Святому та Ярославі Мудрому.

Таким чином, на підставі викладеного вище, твор
цями Києво-Руської держави, слідом за М. Грушевським, 
необхідно вважати південну групу східнослов'янських 
племен -  предків українського народу, на землях яких 
вона сформувалася [Грушевський 1904]. Все це і дик
тує розв'язку її спадкоємності.

І тут ми підтримали б М. Грушевського, Д. Ісає- 
вича та інших істориків, які справедливо вважають 
Романа Мстиславича і Данила Галицького продо
вжувачами політичних, економічних та культурних 
досягнень київських князів. Саме в такому аспекті Га
лицько-Волинська земля зайняла своє місце в історії 
українського державотворення. Галицько-Волинське 
князівство, а з 1253 р. королівство, яке характеризу
ється усіма рисами держави, більше ніж на століття 
продовжило середньовічну історію незалежної 
України-Русі.



Ювілейний збірник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малеева
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Maria Magdalena Blombergowa

BADANIA ARCHEOLOGICZNE
POLAKÓW NA PODOLU PROWADZONE 

W XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU
Polacy prowadzili badania archeologiczne głównie 

w zachodniej części, na tak zwanym Podolu Galicyj
skim, które było dostępne dla badaczy z Krakowa i 
Lwowa, ponieważ znajdowało się w granicach jednego 
państwa. Ta część do rzeki Zbrucz, w wyniku rozbiorów 
w 1772 roku dostała się pod panowanie Austrii. Po 
pierwszej wojnie światowej, w latach 1918-1939 za
chodnie Podole po Zbrucz należało do Polski, jako wo
jewództwo tarnopolskie.

Opisywany region, jak i całą Ukrainę z północnym 
wybrzeżem Morza Czarnego pokrywają liczne staro
żytne ruiny, kurhany, wały i grodziska. Ta mnogość śla
dów minionych kultur siłą rzeczy zmuszała do 
poszukiwań. Stało się to powodem szerokiego zaintere
sowania przeszłością i rozwoju kolekcjonerstwa. Wyko
rzystując przekazy antycznych pisarzy wędrowali w te 
strony różni podróżnicy i miłośnicy starożytności. Po
wstawały kolekcje zabytków zebranych z powierzchni i 
przypadkowych odkryć. Od połowy XIX wieku wraz z 
powstaniem instytucji zajmujących się badaniami i 
opieką nad zabytkami starożytności rejon Podola stał się 
przedmiotem systematycznych penetracji archeologicz
nych. Wzbudzenie zainteresowań przeszłością było dużą 
zasługą Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. W 
1873 roku, po przekształceniu go w Akademię Umiejęt
ności pieczę nad badaniami archeologicznymi sprawo
wały działające w jej ramach Komisja Antropologiczna i 
Komisja Archeologiczna.

Ważnym momentem w dziejach archeologii była 
podjęta przez członków Towarzystwa Naukowego Kra
kowskiego inicjatywa założenia Muzeum Archeologicz
nego w Krakowie. W związku z tym Towarzystwo razem 
z Uniwersytetem Jagiellońskim wydało w 1850 roku 
«Odezwę w celu archeologicznych poszukiwań, wraz ze 
Skazówką, mogącą posłużyć za przewodnika w poszu
kiwaniach tego rodzaju».* Towarzystwo oczekiwało, że 
tą drogą będzie mogło zbierać zabytki i informacje o 
obiektach nieruchomych. W odpowiedzi na «Odezwę» 
do Krakowa zaczęły napływać liczne dary z różnych 
miejscowości w Galicji i z innych terenów. Najbardziej 
niezwykłym darem był kamienny posąg, którego okre

ślono mianem «Światowida» i uznano za bóstwo daw
nych Słowian.

Posąg ten został w 1848 roku wydobyty z koryta rzeki 
Zbrucz niedaleko wsi Liszkowic. Ofiarodawcą był Mie
czysław Potocki właściciel majątku Kociubińczyki w 
dawnym powiecie husiatyńskim. Do Krakowa posąg 
przywieziono w maju 1851 roku, a ofiarodawca takie wy
raził życzenie: «...dla odwiecznego posągu Światowita 
niema więcej odpowiedniego miejsca, jak w starożytnym 
grodzie Krakusa,... w odstąpieniu zaś tego dla publicz
nego użytku nie szuka dla siebie chluby, tylko ten jeden 
zakłada warunek, żeby w przyszłości nigdy jakakol- 
wiekbądź władza nie śmiała go ruszyć z miejsca...». Wra
żenie odkrycia posągu było ogromne. Nie tylko sfery 
naukowe, ale i społeczeństwo okazało duże zaintereso
wanie. Podniosły się jednak głosy sceptyczne, kwestio
nujące autentyczność posągu. Dyskusja trwała wiele lat i 
dla wyjaśnienia wątpliwości w 1880 roku Adam Honory 
Kirkor został wydelegowany nad Zbrucz aby na miejscu 
zbadać okoliczności znalezienia posągu oraz przeprowa
dzić wywiad z żyjącymi świadkami tego wydarzenia.

Mieczysław Potocki wielki miłośnik starożytności z 
archeologią na trwałe związał swój los i został w 1864 
roku powołany na konserwatora zabytków Galicji 
Wschodniej.

Wspomniany już Adam Honory Kirkor (1819-1886) 
podejmował systematyczne podróże badawcze na Podole 
jako pracownik Muzeum Archeologicznego Akademii 
Umiejętności.**

A.H. Kirkor był doświadczonym badaczem tereno
wym i biegłym w ówczesnych technikach wykopalisko
wych. Przestrzegał zasady wykonywania dokumentacji 
badań, wypowiadał się w sprawach metodycznych i 
ochrony zabytków. Przed przybyciem w 1871 roku do 
Krakowa działał w Wilnie, gdzie współpracował z Eu
stachym i Konstantym Tyszkiewiczami przy organizacji 
Komisji Archeologicznej i Muzeum Starożytności. Pro
wadził wykopaliska na Litwie i Białorusi zabytkami za
silając Muzeum Wileńskie, Muzeum Towarzystwa 
Archeologicznego w Petersburgu i Moskwie. W 1865 
roku Komisja Archeologiczna w Wilnie została rozwią

* Odezwa była kilkakrotnie wznawiana. Do wydania z 1858 roku dołączono tablice z ilustracjami zabytków.
** W 1872 r. Towarzystwo przekształcono w Akademię Umiejętności. W jej ramach na Wydziale Historyczno-Filozoficznym po

wołano Komisję Archeologiczną, a w 1873 na Wydziale Matmatyczno-Przyrodniczym -  Komisję Antropologiczną. W obu ko
misjach zajmowano się problemami archeologii,
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zana, a Kirkor szukając zatrudnienia z czasem przeniósł 
się do Krakowa. Tu został przewodniczącym sekqi wy
kopalisk działającej w ramach Komisji Archeologicznej. 
Działał również w Komisji Antropologicznej Akademii 
Umiejętności. Ponadto prowadził wykłady z historii lite
ratur słowiańskim na Wyższych Kursach dla Kobiet im. 
Branickiego.

Badania wykopaliskowe prowadził najpierw na tere
nie Galicji Zachodniej, w późniejszym okresie na Podolu 
i Pokuciu, gdzie odkrył i zbadał wiele nowych interesu
jących stanowisk. W latach 1877-1879 niemal przez cały 
sezon letni robił poszukiwania archeologiczne w dolinach 
rzek: Zbrucz, Seret, Cyganka, Gniła Lipa, Tajna, Strya i 
nad Dniestrem. Badał teren od okolic Tarnopola do Dzwi- 
nogrodu na granicy Besarabii oraz w Beremianach przy 
ujściu Strypy do Dniestru. W pracach był wspierany 
przez miejscowych miłośników starożytności, m. in. hr 
Szczęsnego Koziebrodzkiego, księcia Romana i jego żonę 
Florentynę Czartoryskich, księcia Adama Sapiehę i in
nych. W czasie tych wypraw odkrył i zbadał liczne 
«groby kamienne» [ZWAK 1878, T. II, s. 3-18; ZWAK 
1879, T. III, s. 12 -45], kurhany i cmentarzyska ciałopalne. 
Groby kamienne szczegółowo opisał w T. I «Zbioru Wia
domości do Archeologii Krajowej» i powiązał je z gro
bami megalitycznymi w Europie. Jak dziś się przyjmuje 
były to groby skrzyniowe kultury amfor kulistych [Nosek 
1967, s. 54]. W latach 1878-1879 przeprowadził badania 
w jaskini «Werteba» w Bilczu Złotym, która dostarczyła 
bogatych znalezisk neolitycznej kultury ceramiki malo
wanej. Rozkopał też część osady tej kultury w Wasyl- 
kowcach w powiecie Husiatyń. Badania tej osady 
kontynuował później Gotfryd Ossowski.

Adam Honory Kirkor opracował zestawienie neoli
tycznych osad z ceramiką malowaną i opublikował w 
»Zbiorze Wiadomości do Antropologii Krajowej» (T. II). 
Trafnie odniósł je do epoki kamiennej, błędnie jednak 
określił jako cmentarzyska.

Kirkor zbadał również przebieg tak zwanego Wału 
Trajana w widłach Dniestru i Zbrucza. Odkrył liczne 
groby podpłytowe, które mylnie określił jako należące 
do epoki brązowej, podczas, gdy dziś wiadomo, że po
chodzą one -  niektóre z okresu wczesnohistorycznego, 
inne sięgają w głąb czasów historycznych, używane były 
aż do XVI wieku.

Z archeologicznych podróży i badań sporządził Kir
kor dokładne sprawozdania uzupełniane planami i ry
sunkami zabytków a wydobyte przedmioty składał w 
Muzeum Archeologicznym Akademii Umiejętności. Czę- 
sto wygłaszał odczyty o swych badaniach dla mieszkań
ców Krakowa popularyzując tą drogą archeologię. 
Ogłaszał też w czasopismach i w osobnych wydaniach 
wyniki swoich badań i w tych publikacjach wykazał się 
jako zwolennik systemu trzech epok Thomsena, nie przez 
wszystkich starożytników w pełni akceptowanego.

Drugim wybitnym badaczem związanym z ośrod
kiem krakowskim, który prowadził badania archeolo

giczne na Podolu był, wspomniany już, Gotfryd Ossow
ski (1835-1897). Urodzony w Kozarynówce w gubemii 
Kijowskiej, przez szereg lat pracował w Wołyńskim Ko
mitecie Statystycznym, dla którego robił badania geolo
giczne i zbierał materiały z zakresu statystyki. Efekty 
publikował w «Trudach Vołyńskogo Statystyczeskogo 
Komiteta» i ułożył mapę geologiczno-geognostyczną, na 
której zaznaczył rozpoznane grodziska, kurhany, wały i 
inne obiekty widoczne na powierzchni. W 1874 roku wy
jechał na zaproszenie Zygmunta Działowskiego do To
runia. Tu zorganizował muzeum, prowadził badania 
archeologiczne na terenie Prus i wyniki wykorzystał w 
publikacji «Mapa archeologiczna Prus Zachodnich (daw
niej Królewskich) z przyległymi częściami W.Ks. Po- 
znańnskiego. Tekst objaśniający na podstawie badań 
dokonanych w latach 1875-1878 opracował Gotfryd 
Ossowski» (Kraków 1881).

W 1879 roku Gotfryd Ossowski przeniósł się do Kra
kowa i jako członek Komisji Antropologicznej Akademii 
Umiejętności podejmował planowe systematyczne ba
dania archeologiczne. Badał jaskinie w okolicach Kra
kowa, w dolinie Prądnika oraz w Tatrach. Na podstawie 
wyników badań tego typu obiektów w 1884 roku na VI 
zjeździe archeologicznym w Odessie przedstawił próbę 
chronologicznego podziału stanowisk jaskiniowych 
[Оссолинский 1885, c. 47-71]. Po śmierci Adama Hono- 
rego Kirkowa od 1889 roku kontynuował badania na Po
dolu Galicyjskim i na Pokuciu. Badał, między innymi, 
osadę z ceramiką malowaną w Wasylkowcach w pow. 
Husiatyń, którą wcześniej rozkopywał Kirkor. W 1889 
roku Ossowski przekopał obszar kilkuset metrów kwa
dratowych i odsłonił liczne skupiska rozbitych naczyń 
glinianych otoczonych bryłkami polepy. Skupiska te 
określił jako groby «cegłowe» a spalone kości zwierzęce 
uznał za spalone szczątki ludzkie. Sądził, że każde więk
sze naczynie było urną grobową, przeznaczoną na po
mieszczenie kości, choćby jednego tylko kawałka. 
Miałby to być nieznany nigdzie inny symboliczny ob
rzęd pogrzebowy praktykowany w późnoneolitycznej 
epoce przedmykeńskiej [Kostrzewski 1949, s. 67]. Pogląd 
ten sprostował później Włodzimierz Demetrykiewicz, 
który w rzekomych grobach widział ślady pojedynczych 
chat, po których pozostały tylko podłogi w postaci po
lepy glinianej.

Oprócz omawianego stanowiska zbadał G. Ossowski 
kilka innych podobnych obiektów, które również określił 
jako cmentarzyska, które na podstawie domniemanych 
związków z kulturą grecką datował -  najstarsze znalezi
ska tego rodzaju -  na czasy przed VII wiekiem p. n. e., za
liczając je jednak do neolitu.

G. Ossowski na podstawie dotychczasowych swych 
badań w 1890 roku podjął próbę charakterystyki kultury 
przedhistorycznej Galicji (Zbiór Wiadomości, T. XIV). 
Wyróżnił tu trzy różne kręgi kulturowe: 1). zachodni 
(krakowski), 2). środkowo-wschodni (lwowski) i 3). po
łudniowo-wschodni (Pokucie i Podole). Dla tego ostat
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niego charakterystyczne mają być nieciałopalne groby 
płytowe, należące przeważnie do epoki brązowej. Wy
stępujące tu tak zwane groby płytowe z ceramiką malo
waną, oraz miecze brązowe nieznane były z innych 
części omawianego obszaru [Janusz 1918, s. 148]. Zda
niem J. Kostrzewskiego podział ten choć mocno uprosz
czony i oparty o zjawiska niewspółczesne to jednak ma 
znaczenie dla dziejów archeologii, ważnym wydarze
niem bowiem było podjęcie próby opracowania syntezy 
pradziejów. Dopiero' na początku XX wieku powstaną 
poważniejsze prace syntetyczne bazujące na bogatych 
materiałach wykopaliskowych i w nich skorygowane zo
stały poglądy G. Ossowskiego.

Kolejną osobą, która przyczyniła się do poznania ma
teriałów pradziejowych Podola był Izydor Kopernicki 
(1825-1891). Z wykształcenia był lekarzem i antropolo
giem a studia kończył w Kijowie i Paryżu. W 1871 roku 
przybył do Krakowa i został sekretarzem Komisji Antro
pologicznej Akademii Umiejętności oraz redaktorem jej 
wydawnictwa «Zbiór Wiadomości do Antropologii Kra
jowej». Archeologią zainteresował się dzięki współpracy 
z Kirkorem, dla którego badał szczątki kostne pocho
dzące z wykopalisk, między innymi z Podola Galicyj
skiego [Kopernicki 1879, s. 124-141].

W latach 1877 do 1882 Izydor Kopernicki razem z 
Władysławem Przybysławskim, również członkiem Ko
misji Archeologicznej i Antropologicznej rozkopywali 
stanowisko neolityczne w Horodnicy nad Dniestrem. 
Była to osada neolitycznej kultury ceramiki malowanej. 
Jej charakter, w przeciwieństwie do Kirkora i Ossow
skiego określił Kopernicki prawidłowo -  uznając badany 
obiekt za osadę [Kopernicki 1878, s. 19; Kopernicki 1884, 
s. 3 i n.]. Obaj badacze w Horodnicy i najbliższym oto
czeniu odsłonili też inne stanowiska, które pochodziły z 
różnych okresów od neolitu, przez epokę brązu i z 
okresu rzymskiego a także scytyjskie. Zdaniem Bohdana 
Janusza [Janusz 1918, s. 116] do najbogatszych obiektów 
należy zaliczyć horodyszcze położone na szczycie wznie
sienia w Horodnicy. Grodzisko to również badali Ko
pernicki z Przybysławskim, którzy znaleźli tu liczne 
przedmioty z brązu, szkła, wiele ułamków naczyń i wy
robów krzemiennych. Kopernicki z Przybysławskim 
wspólnie rozkopali również kilka cmentarzysk, wśród 
nich były pochówki w grobach podpłytowych. Na pod
stawie czaszek znalezionych w tych grobach Kopernicki 
uznał, że ludność w nich pochowana była pochodzenia 
germańskiego.

Materiały z badań na Podolu wykorzystał W. Przyby- 
sławski w pracy, która miała charakter inwentaryzacji za
bytków p. t. «Repertorium zabytków przedhistorycznych 
Galicji Wschodniej» (Lwów 1906).

Wyjaśnić należy, że Władysław Przybysławski był za
służony dla ochrony zabytków -  od 1887 roku pełnił 
funkcję urzędowego konserwatora zabytków sztuki Ga
licji Wschodniej. Z Podolem miał bezpośrednie.związki, 
ponieważ tu znajdowały się jego posiadłości ziemskie, tu

również zgromadził cenny zbiór zabytków, który, nie
stety sprzedał do Wiednia.

Na Podolu rosyjskim badania archeologiczne prowa
dził Czesław Neyman. Zanim sam zaczął kopać, wpierw 
uczestniczył w wykopaliskach prowadzonych przez 
amatora, niejakiego S.M. Bołądzia, który w 1882 roku roz
kopał kurhan we wsi Jerczyki Żydowieckie, w powiecie 
skwirskim. Sprawozdanie z tych prac opublikował Ney
man w «Zbiorze Wiadomości do Antropologii Krajowej 
(1884, T. 8). Samodzielnie zbadał Neyman w 1888 roku 
duży kompleks osadniczy rozciągający się nad brzegiem 
rzeki Sytniczki, przy jej ujściu do Bohu. W sprawozdaniu 
opisał dokładnie wszystkie obiekty, ich wygląd i stan za
chowania. Szczegółowo natomiast zbadał kurhany i za7 
znaczył, że niektóre posiadały zaklęśnięcia na szczycie, 
które powstały na skutek zawalenia się komory grobo
wej. Próbnie rozkopał po jednym kurhanie z poszczegól
nych skupis, przestrzegał przy tym zdejmowania ziemi 
warstwami, z których każdą opisał, zwracając uwagę na 
skład, barwę i zawartość zabytków. Nie próbował okre
ślić przynależności etnicznej ani chronologii kurhanów, 
zanotował tylko uwagę, że komplet przedmiotów, które 
mogły tworzyć uzdę końską podobny jest do znalezio
nych przez G. Ossowskiego w kurhanie scytyjskim Re- 
zyńskim w powiecie humańskim a opublikowanym w 12 
tomie «Zbioru wiadomości do Antropologii Krajowej», 
tabł. 13 [Neyman 1884, s. 33-44; 1889, s. 34-44].

Na Podolu rosyjskim w latach 1890-1893 badał rów
nież Franciszek Pułaski (1875-1956) historyk, prezes 
Stronnictwa Pracy Narodowej na Rusi i Klubu Narodo
wego w Kijowie.

Rozkopał, między innymi kurhan leżący na polu wsi 
Popówka w niedalekiej odległości od Bohu. W nasypie 
kurhanu odsłonił kości końskie a niżej szkielet ludzki. 
Przy szkielecie zachowały się fragmenty tkaniny, obok 
znalazł kawałki naczyń glinianych i grot krzemienny sta
rannie obrobiony. W sprawozdaniu zastanawiał się nad 
rolą kurhanów, o których wielu badaczy sądziło, że słu
żyły jako nasypy wskazujące kierunki szlaków podróż
nych lub jako strażnice. Pułaski stwierdził, że podczas 
rozkopywania wielu kurhanów znajdowano w nich po
chówki przedhistoryczne. Podzielił się też uwagą, że w 
tych odległych czasach mógł «istnieć zwyczaj grzebania 
zmarłych w kurhanach, które sypano wzdłuż głównych 
szlaków», że chowano w nich wodzów lub naczelników 
plemienia [Pułaski 1893, s. 41-46]. Pułaski zastanawiał się 
również nad sprawą grotu krzemiennego znalezionego 
w kurhanie w towarzystwie zabytków żelaznych. Do
szedł do wniosku, że groty tego rodzaju były «w użyciu 
u schyłku epoki kamiennej i w czasach, w których metale 
już były wprowadzane w użycie.

W latach 1901-1902 Pułaski badał kurhany na cmen
tarzysku leżącym koło wsi Serwatyniec i Iwachnowice 
w powiecie kamienieckim. Rozkopał dwa kurhany o na
sypach kamiennych zawierające pochówki szkieletowe. 
Sprawozdanie zamieścił w czasopiśmie «Światowit»

16



Ювілейний збірник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малеева

[Pułaski 1902, s. 1-39]. Materiały ze swoich badań wy
korzystał w referacie odczytanym na XII zjeździe ar
cheologicznym w Kijowie w 1899 r., w którym 
zaznajomił słuchaczy ze swoimi poszukiwaniami na ob
szarze między Smotryczem, Żwańczykiem i tak zwa
nym «Wałem Trajana».

Obiekty archeologiczne Podola znalazły się w kręgu 
zainteresowań jednego z pierwszych archeologów-profe- 
sorów na Uniwersytecie Jagiellońskim -  Włodzimierza 
Demetrykiewicza (1859-1937). Z wykształcenia był on 
prawnikiem, ale już w czasie studiów interesował się za
bytkami sztuki i archeologii. Jego rozprawa doktorska p. 
t. «Opieka prawna w Austrii dla zabytków sztuki i po
mników historycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
stosunków galicyjskich» wskazuje na zmianę kierunku 
zainteresowań. W 1891 roku został mianowany rządo
wym konserwatorem zabytków w Galicji. Zajmował się 
ochroną zabytków i prowadził liczne badania terenowe. 
Badał różnego typu stanowiska ze wszystkich epok pra
dziejowych od paleolitu do wczesnego średniowiecza 
włącznie. Aktywną działalność przejawiał też na polu dy
daktyki -  od 1905 roku prowadził zajęcia na Uniwersyte
cie Jagiellońskim jako docent prywatny. W 1919 roku 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym a w 1921 
roku zwyczajnym. Wykształcił kilku uczni, którzy ode
grali ważną rolę w rozwoju archeologii.

Już na początku kariery archeologicznej podjął próbę 
syntetycznego opracowania dziejów Galicji. Pierwszą 
wersję pracy referował na posiedzeniach Komisji arche
ologicznej Akademii Umiejętności a później opubliko
wał w «Materiałach Antropologiczno-Archeologicznych 
i Etnograficznych (1896, t. 1). W streszczeniu praca ta 
ukazała się też w języku niemieckim [Demetrykiewicz 
1897, s. 111-136].

Demetrykiewicz w latach 1898-1904 i w 1907 konty
nuował rozpoczęte przez A.H. Kirkora i G. Ossowskiego 
badania w jaskini Werteba w Bilczu Złotym. Rozkopał 
duże części licznych korztarzy w jaskini i wydobył z nich 
wiele zabytków, szczególnie ceramiki neolitycznej kul
tury ceramiki malowanej. Niestety materiałów tych nie 
zdołał opracować i opublikować. Dużo uwagi poświęcił 
także zbadaniu jaskiń sztucznie wykutych zwane bołdy. 
Skorygował przy tym domniemanie Kirkora, który uwa
żał je za miejsce kultu. Demetrykiewicz wykazał ich no
wożytne pochodzenie [Demetrykiewicz 1903, s. 51].

Podolem interesowali się również badacze ze Lwowa. 
Wymienić tu należy Karola Hadaczka (1873-1914), który 
studiował na Uniwersytecie Lwowskim filozofię i filo
logię klasyczną u Ludwika Ćwiklińskiego, następnie 
kontynuował studia w Wiedniu na seminarium arche- 
ologiczno-epigraficznym pod kierunkiem Emila Reischa, 
Richarda Borremana i Moritza Hoernesa. Odbywał po
dróże naukowe po Grecji, Włoszech i Niemczech. Habi
litował się we Lwowie w 1903 roku z zakresu archeologii 
klasycznej i prehistorii. W 1905 roku został profesorem 
nadzwyczajnym a cztery lata później zwyczajnym. Pracę

dydaktyczną rozwijał na Uniwersytecie Lwowskim na 
stanowisku dyrektora Seminarium Archeologicznego, 
sprawował też opiekę nad uniwersyteckimi zbiorami ar
cheologicznymi. W latach 1911-1913 uczestniczył w wy
kopaliskach archeologicznych w Egipcie. Hadaczek 
prowadził też wykopaliska na terenie Galicji. Między in
nymi w latach 1908-1912 rozkopał bardzo ciekawą osadę 
w Koszyłowcach w pow. Zaleszczyki. Osadę tę odwie
dził już w 1906 r. Władysław Przbysławski i planował 
prowadzenie wykopalisk pod patronatem Grona Kon
serwatorów Zabytków. Na skutek śmierci planu nie zre
alizował. Na jego miejsce konserwatorem mianowano 
Karola Hadaczka, który w sierpniu 1908 roku rozpoczął 
systematyczne rozkopywanie osady. W wyniku kilku
letnich stwierdził istnienie w tym miejscu rozległej neo
litycznej osady przemysłowej, gdzie występowały piece 
garncarskie i gdzie odkryto liczne chaty. Materiał ru
chomy był bardzo bogaty, składały się na niego liczne na
czynia i ich ułamki malowane, zdobione ornamentami 
liniowymi, zwierzęcymi i antropopomorficznymi. W ru
inach chat znaleziono figurki ludzkie i zwierzęce, liczne 
narzędzia kościane i krzemienne. Dla osady w Koszy
łowcach szukał Hadaczek analogii w świecie antycznym 
[Hadaczek 1914, s. 60-72]. Odwiedzał też inne miejsco
wości na Podolu, w niektórych prowadził wykopaliska 
na przykład w Filipkowcu, Kapuścińcach czy też Miel
nicy w powiecie Borszczów [Janusz 1918, s. 57-70]. Na- 
zisko Hadaczka związane jest też ze skarbem z 
Michałkowa którego w dwu częściach odkryli w 1878 i 
1897 roku. Skarb ten był przedmiotem dyskusji z udzia
łem wielu uczonych i doczekał się bogatej literatury. W. 
Demetrykiewicz przypisywał mu pochodzenie scytyj
skie, natomiast K. Hadaczek zwracając uwagę na 
związki ze sztuką geometryczną Grecji -  z jednej strony 
i na pokrewieństwo z brązami Kobania z drugie datuje 
skarb omawiany na okres halsztacki (między VIII а VI 
w. p.n.e. [Hadaczek 1904]. Wśród wielu publikacji K. Ha
daczka, w kontekście interestijącego nas regionu, wy
mienić należy pracę poświęconą okresowi rzymskiemu 
[Hadaczek 1912, s. 23-33]. Wymienia i opisuje w niej sta
nowiska znajdujące się w dorzeczu Dnistru i wyróżnia 
dwie grupy kulturowe: starszą z grobami ciałopalnymi z 
II i III wieku i młodszą z grobami szkieletowymi, które 
zalicza do IV і V wieku n.e. Obie grupy uważa, błędnie, 
jako fazy rozwojowe tej samej tubylczej kulturze nad- 
dniestrzańskiej, którą przypisuje Słowianom.

Jak wspomniałam na wstępie, omawiany region ob
fituje w liczne pomniki minionych dziejów. Dlatego 
przyciągał uwagę wielu miłośników starożytności i ar
cheologów. M ateriały zebrane w trakcie wykopalisk 
opracowane zostały w artykułach, monografiach i wy
dawnictwach zbiorowych. Nie sposób wymienić 
wszystkich badających i przytoczyć pełną literaturę w 
krótkim szkicu. Przypominam jedynie kilka podsta
wowych monografii poświęconych archeologii Galicji 
wschodniej m. in. Bohdana Januseą, Karola Hadaczka^
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Marcjar\ą Śmiszko, Adama Honorego Kirkora -  które znawcą, ponieważ sam prowadził wykopaliska i gro- 
cytuję w przypisach. Dodać należy, że zarys prądzie- madził kolekcję zabytków archeologicznych. Jego za- 
jów Wołynia, Ukrainy i Podola w zbeletryzowanej for- interesowanie archeologią przejawiało się również w 
mie dał Ksawery Chamiec (1849-1910) w serii uczestnictwie w zjazdach archeologów rosyjskich, 
artykułów zamieszczonych w «Bibliotece Warszaw- Sprawozdania z tych zjazdów publikował w polskich 
skiej» [Chamiec 1894, z. 4 i 11; 1895, z. 2 i 3; 1896, z. 6; czasopismach, wiernie oddając tematykę referatów i 
1900, z. 11 i 12]. Opisy stanowisk archeologicznych toczących się dyskusji [Chamiec 1899, s. 318-334; 1900, 
oparł na materiale archeologicznym, którego był s. 105-135].
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Ліана Вакуленко

УКРАЇНСЬКЕ ЗАКАРПАТТЯ 
В РАННЬОРИМСЬКИЙ ЧАС

Навіть перші невеликі розкопки і археологічні ко
лекції зібрані наприкінці XIX і на початку XX ст. до
зволили помітити культурні та етнічні зміни, що 
неодноразово відбувалися на території Закарпаття. 
Вже у 20-30 роки минулого століття дослідники нама
галися, спираючись на характер археологічних мате
ріалів та уривчасті відомості писемних джерел, не 
тільки дати хронологічне та етнокультурне визначення 
відкритим пам'яткам, але й намалювати загальну кар
тину історичного розвитку земель, розташованих на 
південь від східного відрізку Карпатської дуги. Най
першою узагальнюючою працею із стародавньої істо
рії Закарпаття була відома робота словацького 
історика Я. Ейснера, в якій автор подав схему історич
ного розвитку цієї території з частими змінами насе
лення [Eisner 1933, s. 198-210]. Складний етнічний 
розвиток Закарпатського регіону зазначали такі вчені 
як Я. Пастернак [Pasternak 1928, s. 62-70] та Я. Янкович 
[Iankovich 1931]. До такого ж висновку спонукають су
часних дослідників і нові археологічні матеріали, здо
буті протягом останнього п'ятдесятиліття [Кобаль 1992, 
с. 121-136; 2000, с. 29-43; Vakulenko 1999, s. 161-172; Ва
куленко 2000, с. 137-145; Вакуленко 2000а, с. 121-123].

Проте, існують інші схеми етнокультурного роз
витку Закарпатського краю у римський час. Так, за
карпатський археолог В.Г. Котигорошко в багатьох 
працях наполегливо проводить ідею, що від VI ст. до 
н. е. до кінця IV ст. н. е., тобто кілька епох європей
ської історії, територія Закарпаття була населена пів- 
нічнофракійськими племенами, які попри всі міграції 
залишалися на місці і зберігались як цілісний етнос, 
поступово розвиваючись від своєї праоснови -  куш- 
тановицької культури до культури карпатських кур
ганів. Утворення останньої, на його думку, припадає 
на ранньоримський час, а саме на початок II ст., а її 
носіями є фракійське плем'я костобоків, що зга
дуються в античних джерелах. Щоб захистити цей 
тезис стверджується думка про важку доступність те
риторії Верхнього Потисся та її віддаленість від го
ловних міграційних шляхів [Котигорошко 19916, с. 
10-16]. Проте, як свідчення стародавніх авторів, які від
творюють тогочасні історичні реалії, так і археологічні 
Данні спростовують ці твердження.

Вже, починаючи з III ст. до н. е. на територію За
карпаття просувається кельтське населення, пам'ятки

якого складають один спільний культурний масив з 
латенською культурою Східної Словаччини [Бідзіля 
1971]. Внаслідок кельтської експансії куштановицька 
культура припиняє своє існування на початку III ст. 
до н. е. Незаперечні данні археології свідчать, що у III- 
I ст. до н. е. на Закарпатті панує кельтське населення, 
в матеріальній культурі якого не простежуються ха
рактерні риси куштановицької культури [Смирнова, 
Бернякович 1965, с. 103-104; Пеняк та інші 1995, с. 148].

Таким чином, відокремлене існування фракійського 
етносу в Закарпатті порушувалося упродовж більше 
як двох століть. Отже, всупереч твердженню В. Г. Ко
тигорошка, коли близько рубежу ер, наприкінці І ст. 
до н. е. на територію українського Закарпаття і при
леглих областей Словаччини поширюється експансія 
дакійської людності, вона зустрічається не з одноетніч- 
ним їй куштановицьким, а з кельтським населенням. 
На цей час припадає загибель найбільш репрезента
тивної пам'ятки латенської культури у Закарпатті -  ре
місничого центру в Галиш-Ловачці [Бідзіля 1971]. 
Розгромивши кельтів, даки, як нові завойовники, зай
няли панівне політичне становище в регіоні, проте ви
користовують більш високі культурні та технічні 
здобутки кельтської цивілізації. Матеріалам таких го
родищ як Мала Копаня і Солотвино в українському За
карпатті та Земплін у Східній Словаччині притаманні 
як кельтські, так і дакійські риси. Багаточислені зна
хідки підтверджують симбіоз цих двох етнічних груп 
[Toćik 1959, s. 841-873; Kolnik 1980, s. 207; Котигорошко 
1984, с. 252-256]. З огляду на змішаний характер насе
лення, що їх залишило, ці пам'ятки виділені дослідни
ками у так званий кельто-дакійський горизонт [Toćik 
1959, s. 841-873]. Розкопки засвідчили, що городище у 
Малій Копані зазнало розгрому [Котигорошко 1984, с. 
252-256]. В. Г. Котигорошко вважає, що факт раптової 
загибелі городища дає підстави стверджувати, що Ма- 
локопанське городище загинуло «під мечами легіоне
рів Марка Ульпія Трояна» внаслідок спеціальної 
експедиції, організованої римлянами для знищення го
родища під час дако-римських війн 105-106 рр., а Со- 
лотвинське і Земплінське в зв'язку з цими подіями 
були залишені їх мешканцями. На цьому базується і 
визначення дати загибелі Малої Копані -  106 р. н. е. 
[Котигорошко 1991а, с. 166; 1995, с. 79-80]. Зауважимо, 
що на основі археологічних матеріалів, в силу їх спе-
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цифію% встановлення настільки точної, аж до року, 
дати неможливе, а між тим, немає ніяких свідчень ні 
письмових, ні археологічних, які дозволили хоча б при
пустити, що римська експансія сягала таких віддале
них територій. Натомість, археологічні матеріали 
незаперечно демонструють, що наприкінці І ст. н. е. у 
Карпатському регіоні з'являються носії пшеворської 
культури [Budisnsky-Krićka, Lamiova-Schmiedlova 1990, 
р. 245-344; Lamiova-Schmiedlova 1997, s. 747]. Отже 
факти підказують, що, найімовірніше, саме пшеворці 
причетні до загибелі Малокопанського городища. Ці
каво додати, що найраніше поховання пшеворської 
культури на території Закарпаття знайдене якраз по
близу с. Мала Копаня, неподалік від городища. В 
складі інвентарю були пошкоджені вогнем та іржею за
лишки залізної кольчуги, два списи та уламок третього, 
дві остроги, предмет, який вірогідно є пошкодженим 
шоломом, та бронзове кільце. Поховання датується 40- 
70 рр. н. е. [Kobal 1997, s. 41, 51].

Складну взаємодію різних етнічних груп на тери
торії Верхнього Потисся у ранньоримський час відби
вають матеріали багатошарового могильника, 
відкритого у Земплині на території Східної Словач
чини, де досліджено 177 поховань [Budisnsky-Krićka, 
Lamiova-Schmiedlova 1990, р. 245-344]. Аналіз показав, 
що найбільш рані поховання Земплінського могиль
ника, які належать пізньокельтському населенню, да
туються від середини до кінця І ст. до н. е. Найбільш 
численними є поховання, хронологія яких почина
ється з кінця І ст. до н. е. і охоплює все І ст. н. е., ся
гаючи початку II ст. н. е. Вони представляють 
кельто-дакійський горизонт. Цій хронологічній фазі 
Земпліна відповідають вже згадувані закарпатські го
родища у Малій Копані та Солотвині. Останню фазу 
Земплінського могильника, що датується з кінця І ст. 
н. е. до кінця II ст. н. е. репрезентують могили носіїв 
пшеворської культури, поховання яких є найбільш ба
гатими, що вказує на їх становище як представників 
нового панівного прошарку. Отже, дакійське пану
вання закінчується наприкінці І ст. н. е. після приходу 
пшеворців [Budisnsky-Krićka, Lamiova-Schmiedlova 
1990, р. 310-311]. Тоді ж було розгромлене пшевор- 
цями і городище у Малій Копані. З цього часу в кера
мічних комплексах східнословацьких поселень 
завжди присутні як дакійська, так і пшеворська кера
міка [Lamiova-Schmiedlova 1969, s, 459; 1997, р. 747- 
748]. Складається враження, що процес змішання цієї 
людності, яка становила по суті відщепи двох великих 
етнічних масивів, дакійського і пшеворського, тільки 
розпочався і лишився незавершеним. Причиною 
цього стала нова хвиля пшеворської експансії, яка 
сягає підгірських територій по обох сторонах Кар
патського хребта на початку пізньоримського пе
ріоду, наприкінці II ст. н. е. і в черговий раз змінює 
етнокультурну ситуацію в Карпатському регіоні. Це 
нове вторгнення пшеворців в область Східних Карпат

дослідники пов'язують з подіями Маркоманських 
війн (166-180 рр. н.е.) [Godłowski 1984, s. 327-350].

Спеціальну уваїу слід приділити висунутому при
пущенню, та навіть твердженню, що культура кар
патських курганів є археологічним уособленням 
племені костобоків, які неодноразово згадуються у 
творах стародавніх авторів [Котигорошко 19916, с. 15- 
16]. Крім Птолемея [Geogr. III, 5, 9; 8,13], який згадує 
костобоків, перелічуючи народи Середньої Європи, 
вони фііурують в інших античних джерелах у зв'язку 
з вторгненням до балканських провінцій Римської ім
перії у 170 р. або 171 р. н. е., тобто на початку першої 
Маркоманської війни. Переважна більшість дослід
ників погоджується, що первісні місця проживання 
костобоків знаходилися на схід від Карпат [Браун 
1889, с. 147-152; Кудрявцев 1957, с. 31-32; Smiszko 1932, 
s. 178; Вакуленко 1977, с.80-81]. Останньою згадкою 
про костобоків є розповідь Діона Кассія про напад 
вандальського племені астингів на костобоків невдовзі 
після 170 р. н. е. [Dio. Cass. LXXII,12,1]. Існує вірогід
ність, що похід астингів відбувся саме в той час, коли 
основні військові сили костобоків ще не повернулися 
додому з Ахаї, тобто на рубежі 170-171 рр. н. е. [Ку
дрявцев 1957, с. 33]. Ця подія є останнім епізодом, ві
домим з історії костобоків. Після цього сам народ 
костобоків і його ім'я губляться у буремних подіях 
Маркоманських війн. Нагадаємо, що пам'ятки куль
тури карпатських курганів з'являються на Прикар
патті щонайраніше наприкінці II -  на початку III ст. 
н, е., вже після того як костобоки зникають з історич
ної арени. Утворення і розвиток культури припа
дають виключно на пізньоримський час, тобто на 
зовсім іншу епоху. Отже культура карпатських курга
нів ніяк не може належати костобокам.

Потрібно згадати, що ще в 30-ті роки минулого сто
ліття М.Ю. Смішко висунув гіпотезу, за якою архео
логічним втіленням костобоків античних повідомлень 
є пам'ятки липицької культури, що займають терито
рію Верхнього Подністровья і Попруття [Smiszko 1932, 
s. 178-179]. Важливо наголосити, що в цьому випадку 
крім територіальної відповідності ми маємо і повний 
збіг у часі. Зникнення липицької культури, добре за
документоване археологічними матеріалами, припа
дає на останню третину II ст. н. е. і пов'язане з 
просуванням пшеворських племен, пам'ятки яких 
саме тоді з'являються на цій території [Smiszko 1932, 
s. 180-181]. Таким чином, археологічно засвідчена ди
наміка подій повністю збігається з розповіддю Діона 
Кассія про розгром костобоків вандалами-астингами.

Отже, археологічні данні незаперечно свідчать, що 
Закарпаття у ранньоримський період було терито
рією, на яку раз у раз накочувалися потужні мігра
ційні хвилі, змінюючи етнічну карту краю. Подібний 
перебіг подій, характерний і для наступних століть, 
включаючи пізньоримський час і епоху Великого пе
реселення народів.
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Іон Винокур

СТАРОЖИТНОСТІ 
СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ'Я 

І ТИС. Н. Е. ТА ПОЧАТКУ II ТИС. Н. Е
Старожитності Середнього Подністров'я І і по

чатку II тис. н. е. займають важливе місце в історії ко
рінного слов'янського етносу Південно-Східної 
Європи. Тут, я к і в  інших суміжних районах Лісостепу 
Правобережної України, чітко простежуються фор
мування і подальша еволюція субстратних археоло
гічних старожитностей, які представляють історію та 
культуру слов'ян, починаючи від рубежу і перших 
століть нової ери. В свою чергу ці археологічні куль
тури мають відповідне підгрунтя у більш ранніх ста- 
рожитностях регіону періоду раннього залізного віку 
(І тис. до н. е.).

Пам'ятки рубежу і перших століть нової ери пред
ставлені у Середньому Подністров'ї старожитностями 
зарубинецької, східнопшеворської, поєнешти-лука- 
шівської культур. Взаємодія носіїв цих археологічних 
культур проявилася як у поселенських, так і у  похо
вальних пам'ятках регіону.

Яскравим прикладом серед поселень є Велика 
Слобідка, досліджена експедицією Кам'янець-По- 
дільського педагогічного університету на широких 
площах у 1980-1984 роках. Тут відкрито 38 жител (на
земних і напівземлянок). Керамічний комплекс цього 
селища має в своїй основі зарубинецькі форми. 
Разом з цим, тут наявні і набори посуду, форми якого 
пов'язані з пам'ятками культури Поєнешти-Лука- 
шівка. Крім того, простежуються і елементи кераміки 
східнопшеворської культури. Виходячи з матеріалів 
поселення Велика Слобідка, на рубежі та у перші сто
ліття нової ери у Середньому Подністров'ї активно 
взаємодіяли традиції зарубинецької, гето-фракій- 
ської та східнопшеворської культур. Разом з цим, ці
кавими є пережитки у кераміці селища, які 
представлені окремими формами пізньоскіфського 
часу IV—III ст. до н. е.

Ще однією особливістю селища у Великій Сло
бідці є присутність уламків сіроглиняногс гончарного 
посуду, що можна пов'язувати з початком місцевого 
гончарного виробництва черняхівської культури. Про 
це ж свідчать і відкриті на селищі залишки гончар
ного горну двохярусної конструкції.

Увесь комплекс знахідок дає підстави розділити 
пам'ятки селища Велика Слобідка на два хронологічні 
етапи: від ІП-П ст. до н. е. до початку І ст. н. е. та період 
I—II ст. н. е. Наприкінці другого етапу і з'явилася тут

традиція черняхівського гончарного виробництва [Ви
нокур, Мегей 1989, с. 15-16].

Крім селища Велика Слобідка у Середньому Под
ністров'ї вивчалось поселення Круглик II—І ст. до н. е. 
На ньому паралельно з керамікою культури Поєне- 
шти-Лукашівка присутній і зарубинецький посуд 
[Тимощук, Винокур 1962; Пачкова 1977].

На поселенні у с. Бережанка відкриті рештки жит
лових і господарчих споруд, в яких наявні пізня зару- 
бинецька і ранньочерняхівська гончарна кераміка, а 
також речовий скарб II—III ст. н. е. [Винокур 1969].

У Середньому Подністров'ї вивчені й могильники 
рубежу і перших століть нової ери. Стаціонарно роз
копано могильник поблизу с. Долиняни. Тут від
крито 29 захоронень за обрядом трупоспалення 
(поховання в урнах і ямах). Вони супроводжувалися 
керамікою, залізними і бронзовими фібулами се
редньо- і пізньолатенського типів, а також залізними 
ножами, бритвою, бронзовими і залізними брасле
тами, глиняними пряслицями. Хронологічні межі 
функціонування могильника визначаються II—І ст. до 
н. е. [Смирнова 1981]. Могильники з обрядом крема
ції зафіксовані також у  Возилові, Гринчуку, Круг
лику. Ці матеріали доповнюють спостереження, 
здійснені за поховальним обрядом під час розкопок 
у Долинянах.

До I—II ст. н. е. належать і сарматські могильники, 
що з'явилися у Середньому та Верхньому Подні
стров'ї у зв'язку з міграцією південних номадів (Лен- 
ківці, Киселів, Острівець, Буряківка) [Мелюкова 1953; 
Винокур, Вакуленко 1967; Смішко 1962; Малєєв, Піоро 
1973].

Таким чином, черняхівській культурі у регіоні Се
реднього Подністров'я передували складні інтегра
ційні процеси. Вони пов'язані як з субстратними, так 
і з прийшлими археологічними культурами рубежу і 
перших століть нової ери.

Пам'ятки черняхівської культури в регіоні вивчені 
досить добре. Вони представлені селищами, жертов- 
никами-капищами і могильниками. На місцях посе
лень виявлені залишки наземних і напівземлянкових 
жител з каркасною конструкцією стін. У приміщен
нях функціонували вогнища на кам'яній підмостках, 
глинобитні печі і печі-кам'янки (Лука-Врублівецька, 
Бакота, Конилівка, Теремці, Сокіл та інш.) Житла з пе-

22



Ювілейний збірник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малеева

чами-кам'янками знаходять прямі аналогії у подібних 
житлах ранньосередньовічних східних слов'ян V-VII 
ст. Цікавий і керамічний комплекс, який включає 
поряд з гончарним посудом і ліпні горщики, що ти
пологічно близькі до посуду корчацько-празької та 
пеньківської культур.

У Середньому Подністров'ї зафіксовані добре да
товані фібулами житлові комплекси кінця IV -  першої 
половини V ст. н. е. (Бакота, Теремці та інш.) [Винокур, 
Горішній 1994, с. 62-68; Баран 1998 с. 208-209]. Вони є 
переконливим свідченням своєрідної трансформації 
матеріальної культури слов'янського населення ре
гіону, що сталася у середині І тис. н. е. [Приходнюк 
1980, с. 121-122]. Йдеться про те, що черняхівські 
пам'ятки Середнього Подністров'я були основою фор
мування старожитностей ранньосередньовічних схід
них слов'ян V-VII ст. н. е. Це означає, що ніякої 
хронологічної перерви у заселенні слов'янами регіону 
Середнього Подністров'я наприкінці IV та у першій 
половині V ст. не було [Винокур 2000, с. 293-294]. На
справді ж відбувався процес подальшого розвитку 
східних слов'ян упродовж всього V ст. за умов, коли 
певна архаїзація матеріальної культури, що прояви
лася у керамічному комплексі, була характерною не 
тільки для Південно-Східної, а й для Центральної Єв
ропи [Баран 1998, с. 177-178].

Аналогічні спостереження зроблені і на основі вив
чення поховальної обрядовості, а головне при дослід
женні жертовників-капищ IV-V ст. н. е. у Середньому 
Подністров'ї. У 1951 р. досліджено капище-жертовник 
на черняхівському поселенні у с. Іванківці. Виявлені і 
зафіксовані М.Ю. Брайчевським і В.Й. Довженком 
кам'яні антропоморфні ідоли доводять, що насе
лення, яке їх залишило, належало до слов'янського ет
носу [Брайчевський, Довженок 1967].

У 1963 р. відкрито Ставчанське язичницьке ка
пище-жертовник. При його вивченні у кам'яних від- 
мостках вогнищ, що оточували антропоморфного 
кам'яного ідола і стелу з солярним знаком, виявлено 
уламки черняхівського гончарного і ліпного посуду 
разом з кістками тварин і птахів [Винокур 1967]. Ар
хеологічними дослідженнями літописної Бакоти, в 
урочищі На Клині відкрито залишки жертовника, 
який функціонував у IV-V ст. н. е. Про це свідчать на
бори кераміки, виявлені у жертовних ямах, а також 
залізні вироби ранньосередньовічних східних слов'ян 
[ Винокур, Горішній 1994, с, 55 -  56; рис. 42].

Традиції слов'янського язичництва зафіксовані і 
для населення другої половини І тис. н. е. як у регіоні 
Середнього Подністров'я, так і Подніпров'ї [Винокур 
2000, с. 133, рис. 68; Малєєв 1975]. При цьому просте
лено типологічний розвиток кам'яної антропо
морфної язичницької скульптури у східних слов'ян 
від перших століть нашої ери до давньоруського часу 
[Винокур 2000, с. 132-136; Козак, 1995]. Вказаний ти
пологічний ряд завершується добре відомим Збруць

ким ідолом [Русанова, Тимощук 1993, с. 32-37]. Таким 
чином, пам'ятки язичницької скульптури перекон
ливо доводять еволюцію матеріальної і духовної 
культури у  слов'янського населення Середнього Под
ністров'я упродовж І і початку II тис. н. е.

Виникнення Давньоруської держави у IX ст. за
вершило важливий історичний період в історії схід
нослов'янських племен. До IX ст. уличі і тиверці 
Подністров'я зберігали політичну автономію, але 
вже під 885 роком літописець зазначив, що київсь
кий князь Олег « ... с уличи и тиверци имяше рать» [ 
Повесть... 1950, с. 21]. Остаточно територія Середн
ього Подністров'я увійшла до складу Київської Русі 
за князювання Володимира Святославича. Це значно 
прискорило економічний і культурний розвиток ре
гіону. Зросла кількість населених пунктів, виникли 
ранньофеодальні міста. Анонімний баварський 
автор другої половини IX ст. зазначав, що « числен
ний народ уличів має 318 міст, а ... народ тиверців -  
148 міст». Включення їх до складу Київської Русі оз
начало зміцнення південно-західних кордонів вели
кої східноєвропейської ранньофеодальної держави 
[Федоров 1960, с. 235 -  236].

В середині XII ст. територія Середнього Подні
стров'я входить до складу Галицького князівства, а з 
1199 р. -  до Галицько-Волинської держави. В цей час у 
Подністров'ї важливу роль відігравали такі міста як: 
Галич, Теребовля, Василів, Хотин, Бакота, Ушиця, Ка- 
ліус, Кам'янець та інші. Крім цих, згаданих у літопи
сах центрів, тут існувало чимало й так званих 
безіменних населених пунктів, історія яких відтворю
ється на основі вивчення археологічних матеріалів. 
Саме у Середньому Подністров'ї виявлена значна кон
центрація давньоруських поселень, городищ і мо
гильників [Тимощук 1982, с. 154-192; Винокур, 
Горішній 1994, рис. 80], що є свідченням важливого 
значення регіону на південному заході Київської Русі.

У середині XIII ст. регіон Подністров'я став аре
ною військово^політичної боротьби між Данилом 
Романовичем і олігархічним боярством, що намага
лося вийти з-під влади галицько-волинського князя. 
У цьому контексті є відповідні згадки в літописі, зо
крема, про Бакоту [Літопис Руський, 1989, с. 398]. З 
цим періодом пов'язані і каральні військові експе
диції, влаштовані Данилом Галицьким проти пра
вителя Бакоти і правителів-сепаратистів Болохівської 
землі [Літопис Руський 1989, с. 400, 413]. Саме з Ба- 
котою пов'язано ім'я одного з державних діячів Га
лицько-Волинського князівства -  печатника Кирила 
(Курила), якого Данило Романович направив для на
ведення порядку у Середньому Подністров'ї та при
душення висупів болохівських правителів [Літопис 
Руський 1989, с. 399].

Таким чином, старожитності Середнього Подні
стров'я нашої ери відбивають важливі соціально-еко
номічні, культурні і політичні процеси, які мали місце
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на території Південно-Західної Русі. Вони, разом з ма- еволюційний шлях, який пройшло східне слов'янство 
теріалами Південного Побужжя, Середнього Подні- від перших століть нової ери до створення і подаль- 
пров'я та інших регіонів засвідчують сталий шого функціонування Київської Русі у IX—XIII ст.
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ПАМ'ЯТКИ V ст. 
СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ'Я

Проблема V ст. для черняхівської культури нині 
вкладається у наступну схему. Черняхівська культура 
існує протягом кількох перших десятиліть V ст., по
ступово атрофуючись і набираючи рис наступних 
празької та пеньківської культур, так звані пам'ятки 
«перехідного типу». Перехідними вважаються, на
приклад: Теремці, Сокіл і Бакота на середньому Дні
стрі, Рогізна, Гореча і Кодин на Пруті тощо [Тимощук 
1976, с. 14-30; Винокур, Горішній 1994, с. 57-67]. «Пе
рехідний тип» характеризується появою заглиблених 
жител прямокутної і квадратної форм з печами- 
кам'янками і посудом, виготовленим як на гончар
ному колі, так і від руки. Форми ліпного посуду 
наближені до празьких. Цей тип, вважається, син
хронний як фіналу черняхівської, так і початковому 
етапу празької культури.

Подивимось на цю проблему з позиції загального 
визначення археологічної культури (АК), яка є умов
ною, визначеною самими дослідниками, категорією 
[Колпаков 1990, с. 14-26].

АК визначається сукупністю археологічних арте
фактів, які є специфічними, неповторними, чим 
власно одна АК відрізняється від попередніх, синхрон
них і наступних АК. Відносно легко такий набір визна
чити для культури, носіями якої є етнос, наприклад, 
при зміні пшеворської культури (лугії, слов'яни) вель- 
барською культурою (готи). Важче, коли нова культура 
є результатом розвитку попередньої культури й того 
ж самого етносу, наприклад, празька і Луки-Райко- 
вецька культури. Останнє може відбутись лише внас
лідок масштабних поступальних змін основних рис 
життя, господарства і духовних уявлень. Нова АК виз
ріє лише тоді, коли сума нових рис стане домінуючою 
у загальній характеристиці носіїв пам'яток. Для Луки- 
Райковецької, на думку її дослідників, в порівнянні з 
празькою, це поява городищ, зміна місць розташу
вання селищ, вихід на відкриті площі, якісно вищій рі
вень землеробства й ремесла, зміни у соціальній 
структурі суспільства [Тимощук 1976, с. 14-30].

Ці зміни датуються VIII—IX ст. і лише з цього часу 
можна говорити, хоч й з великою долею обережності, 
про якісно нове утворення -  нову АК типу Луки-Рай- 
ковецької. До цього часу маємо празьку культуру. А 
населення, зазначимо, залишається тими самими 
слов'янами.

У першій половині V ст. черняхівська культура Се
реднього Подністров'я, хоч і позбулась двох важливих 
етнічних груп -  сарматів і готів, але продовжувала існу
вати. Фаза D (після 375/376р.) характеризується загаль
ним спрощенням матеріальної культури (зменшується 
асортимент посуду і прикрас, погіршується їх якість, 
майже відсутній монетний обіг), змінами у поховаль
ному обряді (зникає обряд трупопокладання, очевидно, 
в свої основі готський та сарматський). Але в основних 
ознаках культури змін не відбувається: тип житла за
лишається тим ж, абсолютно домінує кружальний 
посуд тих же форм, що існували й раніше (хоч окремі 
форми й зникають), той ж обряд трупоспалення. Тобто, 
це та ж черняхівська культура, лише її фінальний етап.

На цьому етапі чітко починають виділятися окремі 
нові риси: росте відсоток ліпного посуду, ліпні форми 
стають стрункішими, зі слабо відхиленим вінцем, що 
зближує їх з наступними празькими типами кера
міки; з'являються печі-кам'янки як характерна особ
ливість жител празької культури. Але ці окремі риси 
ще не дають підстав до зміни АК: їх ще мало, немає 
якісного стрибка.

ї лише з середини-третьої частини V ст. настають 
кардинальні зміни. Змінюється топографія розташу
вання більшості поселень (селища переносяться під 
захист лісів). Зникає чимало спеціалізованих вироб
ництв, що було покликано політичною нестабільні
стю, відсутністю ринку, занепадом грошового обіїу 
[Бойнаровский, Сайко 1990, с. 110-132].

Абсолютно домінує патріархальне домашнє ви
робництво, що видно на прикладі гончарства: кру
жальний посуд (показник гончарства як ремесла) 
повністю виходить з ужитку. В окремих спорудах 
цього часу у регіоні ще знаходять фрагменти кру
жального посуду, але майже ніколи -  цілі форми 
(виключимо окремі знахідки мініатюрних посудин), 
що походять, як правило, або з нижнього (черня- 
хівського) шару поселення, або черняхівського по
селення поруч. Ці уламки, як і фрагменти, 
наприклад, якісної трипільскої кераміки з печі- 
кам'янки у споруді 13 поселення Чорнівка-1, шар V 
ст. [Бойнаровский 1985, с. 266-267], використовува
лись як матеріал для виробництва прясел чи скре
бачок або для забутовки отворів між камінням печі 
(не бити ж для цього власний посуд). Немає ринку
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збуту кружальної кераміки -  не може бути й цього 
виробництва [Бобринский 1989, с. 16-17, 21-22].

Наступають і зміни в господарстві. Йде вихід від 
землеробства до нарощення скотарства. Останньому 
сприяє лісовий характер розташування поселень. 
Нові селища значно менших, ніж черняхівські, розмі
рів. Тобто, відбуваються зміни і у  громадському житті 
населення [Тимощук 1983, с. 23,34]. Усе це дає підстави 
пам'ятки з такими новими характеристиками відно
сити вже до нової АК -  празької культури другої по
ловини V-VII ст.

Визначення груп пам'яток Середнього Подністров'я 
та суміжних територій зі спільними між черняхівською 
та празькою культурами рисами як пам'яток «перехід
ного типу», на наш погляд, заперечує культурне визна
чення реальних пам'яток V ст. в регіоні. АК ж або ще є, 
або її вже немає, а є нова АК чи культурна група. Такі пе
рехідні риси V ст. характерні для багатьох регіонів, де 
черняхівську культуру змінюють пам'ятки ранньосе
редньовічних культур. Тому водночас неправомірно і ви
діляти групу пам'яток Середнього Подністров'я і 
межиріччя Верхнього Дністра та Західного Бугу з такими 
рисами в окрему короткотермінову культурну групу. 
Пам'ятки V сг. в регіоні з домінуванням кружальної ке
раміки, -  це черняхівські пам'ятки Рогізна, Чорнівка-І, 
Сокіл, Бакота з абсолютним переважанням ліпного по
суду, а празькі -  Гореча, Кодин, Теремці, Бернашівка, 
Лука-Каветчинська.

Середина V ст. н. е. у краї, -  це або ще черня- 
хівська культура (чи культура карпатських курганів), 
або вже культура празька. «Перехідний тип» розми
ває всі критерії для вичленення АК, адже нові риси 
зароджуються ще глибоко у надрах старої культури. 
Для культурного визначення пам'яток важлива не 
зміна окремих рис матеріальної чи духовної куль
тури їх носіїв, а лише сума, маса цих рис, що приво
дить до чітких якісних змін.

Вважаємо, що черняхівська культура у регіоні, як 
і культура карпатських курганів, доживає до сере
дини V ст. Перша половина століття, -  це період за
тухання культури. Можливо, що, крім інерції, 
традиції черняхівської культури в цей час підтри
мувало знаходження населення краю під політич
ним пануванням іунів. Останнє не дало змоги 
якомусь іншому населенню зайняти цю територію 
і різко змінити АК. До того ж, за гунського пра
вління ще якось функціонувала державна машина, 
існував ринок збуту товарів, що підтримувало існу
вання спеціалізованих ремесел (хоч і в урізаному 
асортименті), в тому числі й виробництво кружаль
ного посуду.

І лише з 50-х років V ст., часу падіння гунського па
нування в Європі та краху Західної Римської імперії, 
остаточно занепадають культури пізньоримського 
часу. Місцеве населення позбавляється своєрідного 
щита -  гунської потуги і опиняється віч-на-віч зі Сте
пом, через що й було змушено виживати у нових умо
вах: розпорошуватися, уходити під захист лісів, 
змінювати форми господарювання тощо. Ніякого 
припливу якихось нових слов'янських груп десь з пів
нічних обріїв у середині V ст. в край, очевидно, не було. 
Празька культура є результатом пристосування міс
цевого населення до нових політичних, економічних і 
воєнних умовах.

Етнічна історія Північної Буковини і Середнього 
Подністров'я у  V ст. це, безумовно, етап слов'янської 
історії краю. Слов'яни залишились тут після відходу 
готів і сармат на захід на рубежі IV-V ст. [Война- 
ровський 1998, с. 337-340] і були носіями пам'яток фі
нального етапу черняхівської культури в краї та 
асимілювали залишки фракійського населення куль
тури карпатських курганів. Слов'яни ж і були заснов
никами та носіями нового культурного утворення -  
празької культури V-VJI ст.
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КИЙ ТА ЙОГО МІСЦЕ 
В ІСТОРІЇ КИЄВА

Важливою сторінкою в історії України є поява 
міста, що стало її столицею. За твердженням ряду су
часних істориків Києву виповнилося 1500 років. До 
цього ювілею вийшло друком багато монографій, 
збірників статей, матеріалів наукових конференцій, 
захищена не одна дисертація. Та все ж, залишається 
потреба продовжити вивчення доступних джерел про 
час заснування міста, про походження його назви. 
Тим більше, що вже тоді, під час підготовки до свят
кування ювілею, з'явилась низка публікацій за ре
зультатами досліджень, у яких досить аргументовано 
доводилась безпідставність висновків щодо історич
ності Кия та зазначеної дати виникнення міста.

Матеріали, що констатують півторитисячолітню 
історію Києва, заснованого першим слов'янським кня
зем Києм, «влада якого поширювалась на Полянську 
землю» ввійшли в шкільні та університетські підруч
ники, в солідні академічні видання [Історія... с. 738; То- 
лочко 1987, с. 14-17]. Підставою для створення цієї 
версії походження Києва стали: переказ літописця Не- 

_ стора, розповідь візантійського автора VI ст. Прокопія 
Кесарійського та археологічні матеріали з Старо- 
київської гори у м. Києві [Давня... с. 235; Історія... с. 
738; Київ... с. 5-9,262; Повесть... с. 13; Прокопий 1950, 
с. 294-298; Прокопий 1996, с. 247-251; Рыбаков 1980, с. 
34; Рыбаков 1955, с. 57-77; Рибаков 1982, с. 16-25; То- 
лочко 1983, с. 16; Толочко 1987, с. 14-17, табл. 1].

Записаний літописцем варіант легенди [По
весть. . .с. 13] розповідає про те, що жили три брати -  
Кий, Щек, Хорив і їх сестра Либідь, кожен з родом 
своїм. Спорудили вони місто і на честь старшого 
брата Кия назвали його Києвом. Про інших персона
жів легенди в переказі згадується, що їх імена відоб
ражені у назвах гір поруч із Києвом: Щековиця і 
Хоревиця, а також у назві річки Либіді. Нестору відо
мий і інший варіант легенди, який говорив про Кия 
як човняра-перевізника через Дніпро. Проте літопи
сець його відкинув, аріументуючи тим, що якби Кий 
не був князем, то не зміг би піти зі своєю дружиною 
(військом) до Царгорода і бути з почестями прийня
тим імператором. Кий, повертаючись із походу, ні
бито спорудив на Дунаї містечко Киевець, яке відоме 
и літописцеві. Проте місцеві жителі не прийняли 
ного присутності і Кий з дружиною повернувся до 
Києва, де й закінчилось його життя.

Можна було б повірити, що Кий ходив з військом 
до Царгорода. Але така подія в житті Візантії (прихід 
князя великої слов'янської, раніше незнаної, дер
жави) чомусь не знайшла відображення у творах ві
зантійських письменників! Чому? Якщо правда, що 
плем'я (чи союз племен) з іменем «Рос» або «Рус», ло
калізоване в Середньому Подніпров'ї, вже в VI ст. 
було відоме «далеко за межами слов'янського світу» 
[Історія...с. 239], то тим дивніше, що візит князя та
кого «відомого» слов'янського об'єднання, не був по
мічений у Царгороді. Але це, приходиться визнати, 
-  неправда, бо кількома рядками нижче той самий 
автор повідомляє, що «найраніша згадка назви 
«Русь» -  IX ст. [Історія... с. 239]. І ще. Якщо Кий збу
дував на Дунаї Києвець і його звідти місцеві меш
канці примусили піти зі своїм військом, то чи могли 
вони з пошаною ставитись до пам'яті про нього і збе
рігати її у назві містечка?

На підтвердження історичності Кия і його можли
вості бути на службі в імператора (Нестор про це не 
пише!) залучається розповідь Прокопія Кесарій
ського про Хільбудія [Прокопий 1950 с. 294-298,1996 
с. 247-251], що «дивним чином перегукується з опові
данням Нестора про Кия» [Толочко 1987, с. 15]. Але це 
«перегукується» -  витвір дослідника. Передавши 
текст Прокопія про Хільбудія до того місця, де гово
риться про призначення його начальником Фракії, 
автор цього витвору повідомляє, що «про подальшу 
долю анта Хільбудія існує дві версії» [Толочко 1987, с. 
16]. Однак Прокопій нічого подібного до цього місця 
тексту про анта Хільбудія не розповідав. До цього він 
повідомляв про Хільбудія-римлянина, досвідченого 
організатора охорони границі імперії по Істру 
(Дунаю), призначеного начальником Фракії, але в 
одній з битв із варварами загиблого. Продовження 
розповіді Прокопія торкається іншого Хільбудія -  
анта, якому ледве наступило повноліття. Хільбудій- 
ант під час протистояння між антами і склавинами 
попав у полон до склавинів. Співвітчизники анта за 
наполяганням хитрого полоненого римлянина пере
конали свого земляка Хільбудія (він знав військову 
справу і латинську мову) видати себе за загиблого 
римського Хільбудія, в результаті чого він повинен був 
отримати свободу, а його власник-склавин-чималий 
викуп за нього, як за знаного римського полководця.
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Хільбудій-ант погодився, але при зустрічі з Нарзесом 
(Нарсесом), посланцем імператора на переговори з 
антами, останній викрив його як Лжехільбудія, 
оскільки справжнього Хільбудія, загиблого началь
ника Фракії, добре знав особисто. Лжехільбудій по
трапив до в'язниці.

Припустившись певних неточностей в передачі 
змісту текстів Прокопія Кесарійського автори згада
них праць проводять паралелі між Хільбудієм і Києм, 
називаючи Хільбудія-римлянина антом. І робиться 
висновок про «первые шаги русской государственно
сти» в слов'ян з VI століття, а сама подія (заснування 
Києва і консолідація Полянського племінного союзу) 
могла відбутись «в кінці V -  першій половині VI ст.» 
[Толочко 1987, с. 16].

На підтвердження істинності вказаних історичних 
висновків залучено й археологічні матеріали зі Ста- 
рокиївської гори: рештки житлової споруди зі скуп
ченнями кераміки VI-VII ст. й оборонного рову з 
керамікою VIII ст. [Рыбаков 1955, с. 57-77]. Неможли
вість аргументувати археологічними матеріалами 
історичність Кия була доведена ще в 1974 р. І. Ша- 
скольським [Шаскольский 1974, с. 70-72], як і безпід
ставність вважати п'яте (або шосте чи сьоме) століття 
часом заснування Києва.

Наявні археологічні матеріали VI-VII століть із 
Старокиївської гори не дають підстав для висновків 
про сліди «городища Кия». Не вирішують справи і за
лишки рову. Кераміка VIII ст., яка виявлена в ньому, 
свідчить, що рів і залишки житла існували неодно
часно. Рів не міг функціонувати раніше VIII ст.

Оскільки і переказ легенди літописцем про засну
вання Києва, і приведене повідомлення Прокопія Ке
сарійського про Хільбудія, й археологічні матеріали 
не містять переконливих свідчень, що могли б сприй
матися як достовірні факти початку історії Києва як 
міста з V ст., залишається звернутись до результатів 
досліджень в галузі інших наук.

Переказ легенди про Кия варто розглядати не 
фрагментарно, як це було показано вище. Про Щека, 
Хорива та Либідь прихильники історичності Кия мови 
не ведуть і не досліджують тієї частини легенди, що 
пов'язана з ними, вважаючи згадку про них даниною 
«епічній традиції» літописця [Рыбаков 1980, с. 34; Ры
баков 1955, с. 64-66]. Проте сама легенда пов'язана з 
історією міста не лише через ім'я Кия. Топоніми Ще- 
кавиця (Щековиця?), Хоревиця (Хоривиця) -  гори і гі
дронім Либідь (річка) є і сьогодні в Києві. Вірменський 
варіант легенди, записаної Зенобом Глаком в «Історії 
Тарона» [Марр 1935, 1924], також має топонімічний 
відгомін у Вірменії [Іваненко 1963, с. 78-80]. І без нау
кового зіставлення вважати її наслідуванням слов'ян
ського варіанту [Рибаков 1982, с. 18-19] некоректно. 
Обидва варіанти, і слов'янський, і вірменський, сприй
маються в науці варіантами фрагмента міфу про гро
мовержця [Иванов, Топоров 1975, с. 44-76].

Обнадійливою є спроба з'ясувати відношення імен 
київської легенди до згаданих топонімів у Києві в кон
тексті їх творення та етимології імен. Київ, Щековии.я є 
похідними від імен Кий і Щек. Хоревиця-утворення від 
Хор за такою ж схемою. Перехідні утворення Київ, 
Щеків, Хорів (Хорив) сталися шляхом долучення су
фікса -ів(-ив, -гв, -ов), що вказує на присвійну функцію 
(чий?). Подальші зміни відбулися лише з двома топо
німами при допомозі ще одного суфікса -иця (~ица), 
що вказує на зменшувальну функцію носія [Болек 
1979, с. 154-166]: Щек-о(а)в-иця, Хор-е(и)в~иця. Якщо 
останні словоутворення-топоніми є назвами невели
ких гір, то попередні, без суфікса -иця, без сумніву, 
були назвами тих самих гір або горбів: Щек-і(о, а)в, Хор- 
і(и, е)в. Це саме означав і Кий-і(ї,е)в. До Київ зменшу
вальний суфікс -иця не прилучився. Цьому можливе 
лише одне пояснення: коли народна традиція «пе
рейменовувала» «горби» на «гори», на Київ-горбі було 
вже поселення (городище?), яке на цей час перебрало 
на себе назву горба -  Київ-град(город). І місцевість ця 
сприймалась не як гора, а як поселення, місто.

То хто ж вони, оці Кий, Щек, Хор (а не Хорив!), чиї 
імена передались горбам (горам) і місту?

Етимологія імені Кий вказує на кий (кийок) -  
палка, молот, булава, скіпетр -  символи влади [Ива
нов, Топоров 1976, с. 117-123]. Кий -  Куй виступає в ле
гендах про Божого Коваля [Мифы...с. 648]. Коваль 
посланий Богом Грому -  громовержцем, громовиком. 
Він його помічник та іпостась. Бог Грому у ряді варі
антів міфу про громовержця представлений як коваль, 
воїн, кінь, вогняна стріла, спис, булава. Все це -  атри
бути воїна та іпостась самого громовержця. Зокрема, 
в балтській міфології коваль (Кальвіс) є помічником 
Перкунаса (пор. слов'янський Перун, ведійський Пар- 
вана). Кий -  це громовержець -  Бог Грому.

Слов'яни дохристиянської доби поклонялись 
лісам, горам, скелям, рікам, джерелам, одиноким на 
місцевості великим каменям і деревам тощо. З ними 
пов'язувались певні божества. На місцях поклонінь 
влаштовувались святилища (капища). Такі місця ста
вали сакральними. На них здійснювались ритуальні 
дійства, присвячені певному божеству, а ім'я божества 
переходило в назву місцевості, гори, ріки тощо. Там 
заборонялось поселятись будь-кому окрім жерця, ін
коли до трьох жерців, які обслуговували культ. Кожен 
із них жив в окремому житлі.

На Старокиївській горі археологічно досліджува
лось і язичницьке капище, нажаль не датоване, що до
зволяє вважати: на цій горі був культовий центр, а 
сама гора була сакральним місцем для тих, хто по
клонявся божеству, чиє ім'я прибрала на себе місце
вість. Оскільки інші археологічні знахідки на цій 
місцевості (Старокиївській горі) говорять про присут
ність там людей у VI-VII ст., залишається віднести до 
цього самого часу і згадане капище. Окрім імені Кий, 
що могло б бути пов'язаним з назвою горба, а потім
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міста (граду), інших варіантів не існує. А досліджені 
рештки житла VI-VII ст. можуть сприйматись як 
житло жерця, котрий обслуговував культ божества -  
Кия. Аналогічні комплекси (святилище -  житло) 
добре відомі за матеріалами західних слов'ян.

Щек. Це слово пов'язане з оголеним скельним (ск- 
) берегом ріки, гірської скелі. З оголеними скелями 
(«щоками» гір), з великими одинокими каменями, ва
лунами пов'язували дії громовержця, котрий нерідко 
мав ще й функції покровителя родючості, карателя 
(карав недостойних чи просто злочинців, перетво
рюючи їх у каміння й скелі). Вважають, що Щек є фо
нетичною паралеллю з антропонімом Чех [Коломиец 
1983, с. 152-153], ім'я котрого походить від назви зброї, 
і що ім'я Щек може бути семантичною паралеллю 
Кия або міфологічною паралеллю Мелтея в назві пле
мені і його тотема. Проте ми переконані, що фоне
тична співзвучність Щека ближча до Кехка ніж до 
Мелтея (у вірменській легенді). Хоч Кехк не входить в 
легендарну трійцю (Куар, Мелтей, Хореан), проте в 
переліку топонімів, що фігурують у вірменській ле
генді, є й це ім'я.

Хор є семантичною паралеллю Хореана у вірмен
ській легенді, якого пов'язують з Гором. У ведійській 
міфології Гор пов'язується зі стихією грому й дощу. 
Він має й інших функцій, а також носить й ім'я Кор, 
Кр-, Ґр-. У слов'янській традиції він може бути пред
течею чи паралеллю* Хорса, а також: пов'язаний з ет
нонімом хорвати.

На слов'янських землях, в тому числі й в Україні, 
трапляються десятки топонімів з коренем Кий-, Хор-, 
(Хр-) і, значно менше, з Щек- (Щок-), що дозволяє ба
чити досить поширеними вірування слов'ян дохристи
янського часу, головним божеством яких був 
громовержець і носив він різні імена. А сюжет з Києв- 
цем, на Дунаї в інтерпретації літописця й прихильників 
визнання історичності «князя Кия» може сприйматись 
на цьому тлі лише як непорозуміння, бо не можна ж 
вважати серйозним висновок про те, що всі назви насе
лених пунктів, в коренях яких є кий-, започатковані ви
хідцями з Києва [Стрижак 1982, с. 28-37].

Либідь -  ім'я широко вживане в міфах і легендах 
багатьох народів. Лебедем пливе симбірська русалка 
[Зеленин 1916, с. 155]. Лабаста -  русалка в легендах на
родів Кавказу. Киргизька Алабаста має деякі функції 
русалок. Альба -  культурний герой, функціонально 
рівний Божому Ковалю в Хетському міфі про взяття в 
полон громовержця. Лібуша -  третя дочка легендар

ного Крона в «Чеській Хроніці» -  будівнича міста Лі- 
бушин [Козьма 1962, с. 37]. Лебідь -  прародичка дея
ких родів у бурятів [Голданова 1981, с. 56-57]. Лебідь 
як птах -  покровитель душ мертвих у небі [Пропп 
1976, с. 230]. Ім'я Лебедя в гідронімі Ельба.

Лебідь у вірменській мові -  карапет. Міфологічний 
Карапет вірменської легенди сприймається як двій
ник Хореана. В .Я. Пропп відмічав, що функції міфіч
них богів переходять з одних до інших, як і божества 
з однаковими функціями можуть носити різні імена 
[Пропп 1969, с. 24].

В ряду паралелей назв з коренем -лб- вбачається 
зв'язок з водою. Ідея живої (цілющої) води пов'язана з 
божеством-покровителем водної стихії. Така функція 
притаманна громовержцю, що об'єднує Либідь з київсь
кої легенди функціонально з її легендарними братами.

Перераховані вище аргументи, свідчать на користь 
того> що літописна легенда про Кия і його братів є 
фрагментом міфу про громовержця. На користь вер
сії Нестора про княжий статус Кия, найімовірніше 
створеної на замовлення діючого тоді в Києві князя 
або його оточення, крім бажання догодити замовни
кам «круглої ювілейної дати» заснування Києва, жод
них наукових аргументів немає.

Аналіз легенди про заснування Києва та археоло
гічних матеріалів, які торкаються цієї проблеми, по
казує, що поселенці, які мали відношення до 
започаткування Києва, найвірогідніше поселились 
біля підніжжя київських гір лише у VII ст. І були вони 
носіями празької культури. Оскільки вони називали 
ці гори горбами (Київ, Щеків, Хорів), належить вва
жати їх такими, що знали (бачили) справжні гори, а 
не горби! До території поширення пам'яток празької 
культури прилягали лише гори Карпати, звідки най
імовірніше прибули ці носії празьких старожитно- 
стей. Київські горби іменувати горами могли лише 
нащадки цих переселенців в другому-третьому поко
лінні. Не раніше. А це наближає таку можливість до 
VIII ст., яким датовано, за виявленою там керамікою, 
фрагмент дослідженого рову на Старокиївській горі. 
Оскільки Київ не став «Києвицею», можна вважати, 
що на VIII ст. назва «Київ» уже стосувалась міста, 
острога, фортеці, але не гори. Щоб ім'я божества, яке 
прийняв на себе горб, де було його святилище, пе
рейшло на назву соціальної структури (поселення), в 
поклонників Кия-громовержця повинна б пройти 
зміна культу і місця поклоніння йому, а сама гора 
мала б перестати бути сакральною.
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Marek Gedl

ZAPINKA DRĄZOWA Z NIEDZIELISKA 
NA UKRAINE ZACHODNIEJ

W latach trzydziestych XX wieku w miejscowości Nie- 
dzieliska odkryto skarb wyrobów brązowych i żelaznych, 
który trafił do ówczesnego Muzeum im. Lubomirskich 
we Lwowie. Inwentarz tego skarbu został opublikowany 
przez T. Sulimirskiego [1938], a ponownie przez K. Żu
rowskiego [1949, s. 168-169]. W skarbie z Niedzielisk 
znajdowały się fragmenty brązowej zapinki (Rye. 1), 
która zasługuje na poświęcenie jej nieco większej uwagi. 
W latach II Wojny Światowej zbiory Muzeum im. Lubo
mirskich uległy rozproszeniu, a część zabytków arche
ologicznych trafiła do Muzeum Archeologicznego w 
Krakowie, w tym także fragmenty wspomnianej powy
żej zapinki (MAK. 9530).

Z zapinki zachował się owalny, płaski, tarczowaty 
kabłąk ozdobiony trzema guzkami wytłoczonymi od 
spodu tarczki i ornamentem złożonym z potrójnych linii 
rytych i pasm utworzonych z punktów. Owe linie ryte i 
pasma punktów tworzą w środkowej części tarczy ka
błąka figurę zbliżoną do klepsydry, uzupełnioną po bo
kach trójkątami (Rye. 1). Tarcza kabłąka ma 10 cm 
długości i 4,9 cm szerokości. Z jednej strony przechodzi 
ona w drut o przekroju czworobocznym, tworzący zwój 
ósemkowaty i dalej ułamany. Zapewne dalszą jego część 
stanowi tarczka śłimacznicowata o średnicy 6-6,2 cm, 
wykonana z drutu początkowo o przekroju czworo
bocznym, a następnie w zwojach tarczki o przekroju 
owalnym. Związek tej taczki z kabłąkiem zapinki jest 
prawdopodobny, ale nie całkowicie pewny. Z drugiej 
strony kabłąk przechodzi w drut o przekroju czworo
bocznym zagięty i ułamany.

Zapinka z Niedzielisk jest okazem wyjątkowym na te
renie Ukrainy Zachodniej, a jej stan zachowania nie po
zwalał na zdecydowane ustalenie jaka była konstrukcja 
tej zapinki. T. Sulimirski publikując inwentarz skarbu z 
Niedzielisk wyraził opinię, że trudno jest osądzić czy ka
błąk zapinki miał pierwotnie jedną, czy też dwie tarczki 
ślimacznicowate [Sulimirski 1938, s. 266]. Natomiast K. 
Żurowski sądził, że zapinka ta pierwotnie miała dwie 
tarczki [Żurowski 1949, s. 195], a więc była zapinką dwu
dzielną. Z kolei T. Bader zdecydowanie zaliczył kabłąk 
zapinki z Niedzielisk do jednodzielnych zapinek typu 
Roschitz-Sanislau [Bader 1983, s. 29]. Ustalenie pierwot
nego wyglądu omawianej tu zapinki pozwala wysuwać 
przypuszczenia odnośnie kierunku, z którego zapinka ta 
dostała się na teren Ukrainy Zachodniej.

Gdy przystąpi się do rozpatrywania zachowanych 
fragmentów zapinki z Niedzielisk, trzeba przyznać, że 
kształt i rozmiary tarczy kabłąka, a także pokrywająca ją 
dekoracja bardzo przypomina kabłąki dwuczęściowych 
zapinek zaliczanych do typu Spindlersfeld, wydzielo
nego i zdefiniowanego przez E. Sprockhoffa [1958]. Za
pinki typu Spindlersfeld składają się z dwóch części. 
Jedną z nich stanowi tarczowaty kabłąk zaopatrzony w 
dwie symetrycznie rozmieszczone tarczki ślimacznico
wate z drutu. Drugą częścią jest osobno wykonana szpila 
zaopatrzona w pierścień umożliwiający połączenie obu 
części zapinki. Zapinki te mają rozległy zasięg na terenie 
Europy [Sprockhoff 1938, tabl. 98, 99]. Grupują się 
zwłaszcza na terenie wschodnich Niemiec i zachodniej 
Polski. Tylko z terenu Polski znamy ponad 40 zapinek, 
które można zaliczyć do typu Spindlersfeld. Występują 
też na terenie Czech i Moraw. Natomiast w rozproszonym 
zasięgu spotyka się je nawet na zachód od środkowego 
Renu, nad Dunajem, na Słowacji i w Siedmiogrodzie. Na 
tym rozległym terytorium można wykazać regionalne 
zróżnicowanie w obrębie tych zapinek, które stało się pod
stawą do wydzielenie licznych lokalnych wariantów róż
niących się rozmiarami i kształtem kabłąka, a także 
zestawem motywów zdobniczych. Najstarsze okazy tych 
zapinek, pochodzące jeszcze z III okresu epoki brązu 
mają najmniejsze rozmiary (około 10 cm długości). W 
młodszych okresach epoki brązu wykonywano zapinki 
omawianego typu w coraz większych rozmiarach. Okazy 
datowane na sam schyłek epoki brązu osiągają długość 
ponad 30 cm, a największa zapinka zaliczana do oma
wianego typu (Piaszczyna) liczyła około 65 cm długości. 
Zmiany te wynikały prawdopodobnie ze zmian zacho
dzących w funkqi tych zapinek.

Rozmiary tarczy kabłąka zapinki z Niedzielisk i jej de- 
koraqa mają najlepsze analogie wśród starszych zapinek 
typu Spindlersfeld, między innymi dotyczy to zapinek ze 
skarbu odkrytego w Berlinie-Spindlersfeld [Sprockhoff 
1938, tabl. 82, 12, 18], datowanego na III okres epoki 
brązu. Obecność guzków na tarczy zapinki z Niedzielisk 
może sugerować związki z nieco młodszymi zapinkami, 
pochodzącymi już z IV okresu epoki brązu.

Sytuację komplikuje to, że przy tarczce kabłąka za
pinki z Niedzielisk zachował się zwój ósemkowaty z 
drutu. Zwojów ósemkowatych nie spotyka się przy ka- 
błąkacłi dwudzielnych zapinek zaliczanych do typu Spin-
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dlersśeld. Natomiast wszystkie jednodzielne zapinki za
liczane do typu Roschitz, względnie Róschitz-Sanislau [T. 
Bader 1983, s. 27-31] mają ósemkowate zwoje po oby
dwóch stronach tarczowatego kabłąka. Obecność zacho
wanego zwoju ósemkowatego wskazuje na to, że zapinka 
z Niedzielisk była jednak zapinką jednodzielną, wyko
naną z jednego kawałka pręta brązowego i rację miał T. 
Lader, który zaliczył ją  do typu Róschitz-Sanislau. 
Wprawdzie zarówno zapinka z Roschitz w Austrii [Bet- 
zler 1974, tabl. 5,102], jak i zapinka z Sanislau w zachod
niej Rumunii [Bader 1983, tabl. 2, 13, 14] różnią się 
kształtem tarczy kabłąka jak i dekoracją zapinki z Nie
dzielisk, ale gdy chodzi o dekorację kabłąka to pewne po
dobieństwo do zapinki z Niedzielisk można wykazać 
wśród jednodzielnych zapinek zaliczonych do typu 
Roschitz z terenu Słowacji [Novotna 2001, tabl. 1, 16; 2,

18]. Mają one tarczki kabłąka ozdobione grupami linii ry
tych i pasmami punktów tworzącymi motyw klepsydry. 
Na zapince z miejscowości Velky Blh [Novotna 2001, tabl. 
2, 18] występują też trzy guzki wygniecione od spodu 
tarczki, podobne do widocznych na tarczy kabłąka z Nie
dzielisk, ale o innym układzie. Umacnia to pogląd o 
związku zapinki z Niedzielisk z typem Róschitz-Sanislau.

Zapinki wyżej wymienionego typu występują głów
nie w dorzeczu środkowego Dunaju [Bader 1983, tabl. 42, 
B], zwłaszcza na Węgrzech i na Stowaqi, a także w za
chodniej Rumunii, w Wojwodinie, Chorwacji, Austrii i na 
Morawach. Poza dorzeczem środkowego Dunaju poje
dyncze okazy znane są z Czech, Małopolski i Mołdawii. 
Zapinki te autorzy datują dość zgodnie na okres Hallstatt 
A [Betzler 1974, s. 47-48, tabl. 90; Bader 1983, s. 30-31, 
Tabl. 62; Novotna 2001, s. 20-22, tabl. 31]. Należy się li-
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czyć z nieco dłuższym okresem użytkowania tych zapi
nek, do okresu Hallstatt B. W zespole skarbu z Niedzie- 
lisk, który datuje się na okres Hallstatt В [Sulimirski 1938, 
s. 275; Крушельницька 1985, c. 81] omawiana tu zapinka 
może należeć do przedmiotów o nieco starszej metryce. 
Zapinka z Niedzielisk wraz z zapinką z Żabna w Mało-

polsce (Ryc. 2) i zapinką z Valea Rusului w Mołdawii 
[Дергачев 1975, c. 12, рис. 3: 2] są nielicznymi okazami 
zapinek typu Roschitz-Sanislau znalezionych na ze
wnątrz łuku Karpat. Zapewne zostały one przeniesione 
tam z wnętrza Kotliny Karpackiej, z terenu dzisiejszych 
Węgier lub Słowacji.
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Marian Głosek, Vasyl Olijnyk

MIECZE ŚLADEM PRZEPRAWY 
DNIESTR KOŁO WSI GORODOK

Średniowieczne źródła pisane często informują nas o 
wyprawach wojennych, efektach tych wypraw, lecz tylko 
sporadycznie możemy odtworzyć drogi przemarszu, a 
zwłaszcza pokonywanie przeszkód wodnych, co wiązało 
się ze znajomością brodów. Dobrym źródłem informują
cym nas o przeprawach przez przeszkody wodne są ele
menty kultury materialnej, w tym militaria.

Na Ukrainie, koło wsi Gorodok, w Dniestrze przy uj
ściu Seretu znaleziono przypadkowo 2 miecze. W miej
scu tym jest bród przez Dniestr. Stan zachowania mieczy 
jest różny.

Miecz nr 1 (Rye. 1) jest nie kompletny (zachowana dłu
gość 98 cm) -  pozbawiony jest jelca, a z głowni pozostało 
około 2/3 jej długości (brak sztychu). Jest to miecz dwu
ręczny (rękojeść około 30 cm) i szerokiej głowni przy na
sadzie (5 cm), równomiernie zwężającej się ku sztychowi, 
z jednym zbroczem kończącym się przed ułamanym 
sztychem. Głowica dyskoidalna.

Miecz nr 2 (Rye. 1) jest znacznie lepiej zachowany i 
brak jest tylko końca sztychu (zachowana długość 119,5 
cm). Miecz dwuręczny (długość rękojeści -  21 cm) o 
głowni w nieznacznym tylko stopniu zwężającej się ku 
słabo wykształconemu sztychowi. Głownia zaopatrzona 
jest w siedem wąskich rowków nie sięgających połowy 
długości głowni. Na jednej stronie głowni, na zastawie, 
w obwiedzionym rowkiem nieregularnym polu, przypo
minającym tarczę heraldyczną, wyryte są luźno rozrzu
cone litery i cyfry (Ryc. 2). Jelec z rozszerzającymi się 
końcami jest silnie zawinięty ku głowni. Głowica wielo- 
boczna o kształcie gruszkowatym.

Stan zachowania miecza nr 1 utrudnia jego analizę i 
określenie jego chronologii. Zwężająca się głownia ku 
sztychowi i zbroczę zanikające przed sztychem oraz jego 
dwuręczność sprawia, że należy go zaliczyć do typu XVI 
a klasyfikacji R. E. Oakeshotta [Oakeshott 1964, s. 63-65; 
Głosek 1984, s. 29.]. Nie jest to jednak miecz o proporcach 
mieczy późnośredniowiecznych -  z 2 poł. XV w. tzw. 
«wielkich mieczach», które posiadają głębokie regularne 
zbroczę i wyraźnie zaznaczoną część tnącą i szerszą głow
nię. Miecze o takich proporqach, jak omawiany zabytek, 
można zaliczyć do klasycznych mieczów tego typu wy
odrębnioną przez R.E.Oakeshtta i występują one najczę
ściej w końcu XIV w. i na początku XV w. [Oakeshott 1964, 
s. 63 ], lecz pojawiają się już w 2 poł. XIII w. i występują aż 
do końca XV w., używane w również w XVI w. [Bruhn

1954, T. П, tabl. XXXIX, Х1Л; Głosek 1984,178; Codex Wal- 
lerstein 2002] przez piechotę zaciężną. Zabytek z Dniestru 
skłonny jestem datować na 2 poł. XIV -  pocz. XV w.

Znacznie lepiej jest zachowany miecz nr 2. Należy tu 
powiedzieć, że miecz wykazuje pewne odstępstwa od ty
powych mieczy średniowiecznych, na co składa się 
zwłaszcza brak tak typowych zbroczy na głowni i zastą
pienie ich strudzinami. Sprawia ona wrażenie «prostej» 
roboty kowalskiej. Co prawda, kształt głowni przypo
mina proporcje tzw. mieczy weneckich [Kalmar 1971, 
s.61, fig. 101; Głosek 1984, Tabl.XXXVI, 1-3; Lugosi, Te- 
mesvary 1988, ryc. 15,18], które pojawiają się w XV w., a 
na Węgrzech szczególnie często występują na początku 
XVI w. Najbliższą analogią do głowni mieczą,z Dniestru, 
gdzie są również wąskie strudziny zamiast zbroczy, jest 
zabytek znaleziony w Dunaju w Bratysławie [Głosek 
1984, s. 137 (2)]. Takie strudziny, są typowe dla szabel w 
XVI w., choć umieszczane są przy ich grzbiecie [Lugosi, 
Temesvary 1988, ryc. 23]. Wspomnieć należy również o 
innych elementach tego miecza -  głowicy i jelcu. Głowica 
gruszkowata, w rzucie 8-boczna (typ T i pochodne we
dług klasyfikacji R.E. Oakeshotta), pojawia się w Euro
pie Zachodniej w XIV w. [Oakeshott 1964, s. 105]. W 
Europie Środkowowschodniej najczęściej jest spotykana 
w 2 poł. XV w. i w XVI w., choć też występuje w XIV w. 
[Głosek 1984, s. 35]. Jelce silnie zawinięte ku głowni są 
bardzo rzadko występują przy mieczach średniowiecz
nych i dla naszych terenów raczej cechą broni pocho
dzącej z końca XV w. a zwłaszcza z początków XVI w. i 
cechą broni już z XVI w.

Na szczególną uwagę zasługuje tu nieporadnie wy
konany kartusz z literami i cyframi rozrzuconymi bez
ładnie na jego polu. Kartusz wykonany jest bezpośrednio 
nad strudzinami, na zastawie. Stan zachowania nie po
zwala na stwierdzenie, czy kontynuują się one nad kar
tuszem. Tego typu kartusze, szczególnie chętnie 
wykonywane były na szablach perskich, w obrębie któ
rych bardzo często zamieszczano perskie nazwisko wy
twórcy [Nadolski 1974, tabl. IV, 2; ryc. 44]. W kartuszu 
można dopatrzyć się zarówno liter przypominających 
pismo arabskie, jak i cyfry i litery Łacińskie. Z cyfr 
można dopatrzyć się cyfr 62, 83, zaś z liter SO, KS. Są to 
litery alfabetu łacińskiego, ponieważ w cyrylicy nie ma 
litery «S». Stąd też bez wątpienia, wykonawcą miecza, a 
także może właścicielem miecza była osoba wywodząca
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się z kręgu kultury łacińskiej, której nie obca była broń 
pochodzenia wschodniego.

Na stepie nadczarnomorskim w końcu XV i w XVI w., 
gdzie ludność Ukrainy, w tym Tatarzy, a także Mołda- 
wianie przejęli uzbrojenie od ludów wschodu (w tym 
także od Turków) i posługiwali się szablą. Miecz niewąt
pliwie był bronią rycerską jeszcze w XVI w., lecz chętnie 
używaną również przez piechotę. Jednocześnie piechota 
w armiach takich jak polska, czy węgierska, odgrywały 
na tych terenach rolę drugorzędną, choć niejednokrotnie 
miała decydujący wpływ na wynik walki. Piechota bie
rze czynny udział w dużych kampaniach, zwłaszcza w 
okresie prób podporządkowania Polsce Mołdawii. 
Uczestniczy zarówno w wyprawie Jana Olbrachta na 
Mołdawie (1497 r.), jak i w wyprawie hetmana Jana Tar
nowskiego zakończonej bitwą pod Obertynem (1531 r.), 
gdzie piechota stanowiła około od 1/4 do 1/3 sił polskich 
[Zarys.. .1965, s. 337; Historia Polski 1965, s. 209]. W 1 poł. 
XVI w. mieczem posługiwała się jeszcze jazda w tym rów
nież husaria, zwłaszcza węgierska [Zarnóczki 1994]. 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, z którą z tych kampa
nii wojennych można wiązać nasze zabytki. Niewątpli
wie w miejscu ich znalezienia, mamy do czynienia z

№1

Ryc.l
Mieczi z Dniestra koło wsi Gorodok. Ryc. 2

Litery i cyfry na mieczi №  2.
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brodem, z którego chętnie korzystano w czasie wypraw. 
Miecz nr 1 może być związany z wyprawą wojenną Ja
dwigi w 1390 r., żony Władysława Jagiełły, która wypra
wiła się na Ruś Czerwoną w celu wyegzekwowania 
swojego wiania z rąk węgierskich, co skończyło się włą
czeniem tych ziem do Korony Polskiej [Dlugossii 1985, s.

182]. Nie można jednak wykluczyć, że używały go woj
ska węgierskie. Miecz nr 2 należy wiązać już z licznymi 
kampaniami wojennymi końca XV і XVI w., zwłaszcza 
wojen związanych z próbą podporządkowania Polsce 
Mołdawii. W tym przypadku, łacińskie litery świadczą, 
że pochodzi on z tego kręgu kulturowego.
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Яков Гершкович

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ 

СУБОТОВСКОГО ГОРОДИЩА
Раскопки на Суботовском городище1 проводив

шиеся в 1951г. Степной скифской экспедицией Ин
ститута археологии АН УССР, были продолжены в 
1955, а затем в 1971 и 1972 гг. Уже предварительная 
публикация продемонстрировала большое значение 
памятника для изучения предскифского периода в 
Днепровской правобережной лесостепи [Граков, Те- 
реножкин 1958]. Он получил весьма широкую извест
ность в пределах бывшего СССР и за рубежом.

До сих пор была опубликована крайне ограничен
ная часть коллекции. Лишь сейчас в рамках совместной 
научной программы Института археологии НАН 
Украины и Евразийского отдела Немецкого археологи
ческого института осуществлена подготовка ее полного 
издания. В ходе этой работы решался широкий круг во
просов, в том числе о наличии на площади Большого 
Городка, где расположены все хозяйственно-бытовые 
объекты, специализированных производственных 
участков. Для этого проверялась локализация следов 
той или иной деятельности, а в ходе трасологического 
анализа изучались не только приемы изготовления 
орудий из камня или кости, но и, по мере возможно
сти, определялись их функции по таким основным ка
тегориям как предметы вооружения, деревообработки, 
кожевенного и керамического производства, металло
обработки.1 2 Выяснилось, что ни на одном участке пре
обладания орудий той или иной категории нет.

Среди археологических свидетельств металлооб
работки -  находки плавильных чаш, тиглей, льячек 
[Тереножкин 1961, рис. 77: 2], наконечник сопла, гли
няные вкладыши (стержни) для получения втульча- 
тых орудий [Тереножкин 1961, рис. 77: 4, 5; 78: 7, 8]. 
Интересную, но малочисленную серию изделий 
представляют глиняные воронки [Тереножкин 1961, 
рис. 46:1]. Они могли служить насадками на ту сто
рону мехов для нагнетания воздуха, которая находи
лась внутри плавильной чаши или очага с тиглями, 
на стороне противоположной соплу, но, конечно, 
нельзя исключать и их полифункциональность -  меха 
могли использоваться для растопки печей, то есть и в 
сугубо бытовых целях.

Фрагменты глиняных литейных форм, в основном, 
сосредоточены в пределах северного участка (на смеж
ных раскопах VIII и IX). Здесь же открыты скопления 
печины и специально оформленные глинобитные 
площадки, которые А.И. Тереножкин считал остат
ками наземных жилищ [Тереножкин 1961, с. 37], а ма
териковый суглинок имеет значительные локальные 
покраснения. Это подтвердилось в ходе небольших 
дополнительных раскопок в 1995 г.: на светло-желтом 
фоне лессовидного суглинка покраснения образуют 
пятна размерами от 0,7 х 1,2 м до 3 х 2 м, толщиной до 
0,5 м. В.И. Клочко было высказано предположение, 
что это места плавки металла. После знакомства с ре
зультатами экспериментов по реконструкции прие
мов плавки в эпоху поздней бронзы мы это 
заключение можем поддержать, так как вороне
жскими археологами была установлена возможность 
плавки в пределах поселений непосредственно в оча
гах, на камнях или даже на обычных кострах в специ
ально оборудованных легких постройках [Саврасов 
1996, с. 149]. Именно такие постройки могли быть на 
местах скопления печины и глинобитных площадок, 
и располагались они в непосредственной близости от 
мест покраснения материка.

В 1995 г. из культурного слоя раскопа IX были 
отобраны образцы грунта. Геохимическое изучение 
показало наличие высокого содержания в них меди 
по сравнению с ее фоновым значением на прилегаю
щей территории. Было установлено наличие на па
мятнике меднорудного сырья в виде одного обломка 
самородной меди и нескольких небольших фрагмен
тов осадочных пород, обогащенных минералами 
меди (так называемые «медистые песчаники»). Л.В. 
Демченко, В.И. Клочко и В.И. Маничев охарактеризо
вали древний поселок в Суботове как крупный центр 
«по производству бронзовых орудий и украшений 
чернолесской культуры в Среднем Поднепровье, ко
торый существовал на протяжении около 400 лет» 
[Демченко, Клочко, Маничев 2000, с. 44].

В таком выводе не учитывается как малочислен
ность меднорудного сырья, так и повсеместное на

1 Часто встречаемое в русскоязычной и зарубежной литературе написание названия «Субботов» неверно. Этимология 
названия реки и от нее современного села -  Суботов (рус.) или Суботів (укр.) -  означает «сувоть» или «суботь», т.е. место 
слияния рек, но не «суббота» (рус.) -  день недели. Отсюда правильное написание русскоязычного названия -  Суботов.

2 Трасологические определения проведены А.Н. Усачуком.
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хождение обломков глиняных литейных форм в верх
них отделах культурного слоя, в заполненьях хозяйст
венных ям и котлованов жилищ. Настолько ли велико 
их первоначальное количество, если литье в данном 
случае, как это было установлено еще А.И. Теренож- 
киным, осуществлялось по восковой модели, т.е. в од
норазовых формах, которые после отливки 
разбивались на части. В полевых описях за все годы 
раскопок (1951,1955,1971-1972,1994-1995 г.г.) указаны 
всего 176 образцов, из которых 126 происходят из ра
скопов VIII и IX. Принцип их отбора в коллекцию у 
А.И. Тереножкина и в 90-х годах был разным: мы ста
рались получить максимальное количество любых 
фрагментов, а А.И. Тереножкин -  лишь те, которые 
сохранили диагностичные части негативов. Но даже, 
если допустить, что в описях указана 1/4 часть всех 
фрагментов, депонированных в культурном слое (3/4 
или не были обнаружены, или попали «в отсев»), 
легко высчитать, что их общее количество было всего 
около 700. Если же от одной целой формы оставалось, 
как минимум, 8-10 обломков, то за все время фун
кционирования Большого Городка было отлито не 
более 90 предметов, а за каждые 100 из предполагае
мых 400 лет3 -  всего около 20 изделий! Показателен и 
их ассортимент: лишь на 4 из 176 фрагментов литей
ных форм имеются негативы орудий (кельтов), а на 
остальных, фактически, -  однотипные украшения (в 
основном, браслеты), многовековый диапазон суще
ствования которых невероятен.

Итак, зафиксированное техногенное загрязнение 
грунта могло произойти в результате интенсивного 
одноразового производства металлических изделий. 
Это производство на северном участке обозначено на
ходками наибольшего количества фрагментов глиня
ных литейных форм, покраснением материка и 
глинобитными площадками. Его площадь составляет

менее 1/30 части Большого Городка.4 Оно осущест
влялось не ранее времени функционирования рядом 
расположенных жилищ, и, скорее всего, совпадает со 
стадией прекращения жизни в них. Готовые отлитые 
изделия вряд ли предназначались для продажи или 
обмена.

Именно на участке наибольшего скопления фраг
ментов глиняных литейных форм, также в верхнем 
отделе культурного слоя, на глубине всего 40 см от 
современной поверхности, найден биметалличе
ский меч с крестовидной рукоятью, навершье его 
ножен, два бронзовых браслета, внутри которых 
были уложены мелкие бронзовые украшения [Тере
ножкин 1976, рис. 49: 1, 2; 50-52]. Сопоставляя все 
эти факты, можем предположить проведение в 
древности, на месте металлообрабатывающего 
участка, некоего ритуала. Составной частью обрядо
вых действий последнего была и отливка бронзовых 
изделий, и последующее своеобразное захоронение 
предметов вооружения как атрибута мужского 
воинского божества, а украшений, -  женского. Ори
гинальные по конструкции и дизайну широкие и 
узкие суботовские браслеты с рельефным орнамен
том из спиралей и концентрических окружностей 
[Тереножкин 1961, рис. 108: 79, 10, 12; 78, 9-13] слу
жили обитателям Большого Городка в качестве се
мейных или родовых реликвий. Каждый из 
подобных браслетов из Среднего Поднепровья от
личается и друг от друга, и от суботовских образцов 
[Тереножкин 1961, рис. 109; 110].

Объективная оценка археологического комплекса 
Суботовского городища, впрочем, как и любого дру
гого памятника, может дать намного больше инфор
мации, чем возведение его, вопреки реальным 
фактам, в ранг металлургического центра чернолес- 
ской культуры в Среднем Поднепровье.
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3 По-нашему мнению, хронологический диапазон существования Большого Городка укладывается в рамках трех сто
летий -  с XI до конца IX вв. до н. э., но даже это в значительной степени возможное количество отлитых изделий не уве
личивает.

4 Все образцы, характеризующие рудные породы, найдены пока лишь на раскопе IX (Демченко, Клочко, Маничев, 2000, 
с. 30-33). Оттуда же произведен отбор образцов грунта, показавших высокую степень загрязнения медью.
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Іван Дубецький

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ СЕЛА 
ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ ЗАЛІЩИЦЬКОГО 

РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

По берегах швидкоплинного Дністра є чимало 
міст і сіл: одні з них з'явились на карті порівняно не
давно, інші відомі з далеких віків. Говорячи про село 
Жежаву (Зелений Гай на Заліщанщині) уявою ся
гаємо у Другу половину XVI ст., коли на землях с. 
Блашківці з'явився населений пункт під назвою Же- 
жава (żeżawa).*

Найбільш ранні пам'ятки на території села відно
сяться до періоду енеоліту. На його околицях також 
виявлено принаймні п'ять поселень трипільської 
культури.

Одно з них розташовано за 1,5 км від села у пів
нічно-західному напрямку на полі Говди. Тут під час 
оранки поля місцеві жителі у різні роки знаходили 
предмети, які належать до трипільської культури. До 
Заліщицького краєзнавчого музею з цієї місцевості 
поступили фрагменти таких знарядь праці з каменю: 
лезо сокири з опоки жовтогао кольору, просвердлена 
сокира темно-сірого кольору і крем'яний наконечник 
дротику з ретушованими краями леза (Рис. 1:1, 2), У 
1970-х роках механізатор В.П; Бойчук виявив тут 6 
кам'яних сокир та пластини з чорного зі світлими 
смугами кременю. Тут же зустрічається і трипільська 
кераміка.

На західній околиці села за землях колишнього ху
тора Берег також простежуються сліди поселення три
пільської культури. Тут трапляються фрагменти 
розписної кераміки, крем'яні ножеподібні пластини з 
ретушшю, крем'яні скребачки, вістря стріл, призма
тичні крем'яні нуклеуси, сокири з опоки тощо.

На лівому березі Дністра, на південній околиці 
села, на полі Блашківці виявлено поселення трипіль
ської культури площею 3 га [Sczwartz, s. 60; Олійник 
2001, с. 34-36]. На його поверхні зафіксовані сліди 
двох розораних площадок і в різний час зібрано 
значну кількість фрагментів трипільського посуду. 
Вироби з кременю репрезентовані відщепами, шлі
фованими сокирками з чорного з темно-сірими сму
гами кременю, наконечниками стіл та відбійниками 
кулястої форми.

Поселення трипільської культури зафіксовано і об
стежене у південно-східній частині села на присадиб
них ділянках в урочищі Царина. Серед багатьох 
Фрагментів товстостінних трипільських посудин

жовто-рожевого кольору переважають товстостінні 
посудини грушоподібної форми з широким горлом. 
В орнаментальних мотивах домінують дугоподібні та 
спіральні візерунки.

За 1 км на захід від центру села на плато високого 
лівого берега Дністра в урочищі Соколів або Соко
лина гора відоме багатошарове поселення площею 
близько 28 га. Більшу його частину займає трипіль
ське поселення. Під час оранки у верхній частині уро
чища зафіксовано сліди чотирьох розораних 
площадок, фрагменти глиняної обмазки, кераміки, 
окремі кулясті відбійники, скребки, пластини, 
крем'яні наконечники стріл, кам'яні і крем'яні сокири 
і тесла. Великий інтерес становить уламок глиняної 
жіночої статуетки на нозі якої рельєфно зображено 
чобіток [Олійник 2001, с. 34т-36].

У західній частині урочища Соколів, яка має назву 
Зарінки, відкрито також поселення голіградської 
групи культури фракійського гальштату [Олійник 
1997]. На високому підвищенні вздовж лісу у захід
ному напрямку до Жежавського ботанічного заказ
ника (лінія «Стінка») культурний шар простежується 
на площі 5 га. Тут знайдені фрагменти ліпного посуду 
із зовнішньою чорною та цеглистою внутрішньою по
верхнею. Поверхня посуду згладжена або лощена. 
Глина містить домішки шамоту.

Матеріали голіградської культури зустрічаються 
також на присадибних ділянках у центрі села.

В урочищі Соколів відоме поселення княжої 
доби, яке займає усю його площу. Під час обсте
ження поля, проведеного у 1996 р., зібрано велику 
кількість фрагментів гончарної кераміки, прикра
шеної прокресленим орнаментом з паралельних 
ліній. На території поселення автором цієї публіка
ції виявлено велику кількість відходів сиродутного 
процесу плавлення заліза: понад 100 одиниць шла
ків з відпрацьованої болотної руди та шматки самої 
руди (великими кусками і подрібнені), які мають 
вигляд породи червонуватої кольору з жовтими 
плямами, що візуально схожа на обпалену глину. 
Наявність цих відходів свідчить про існування на по
селенні місцевого виробництва заліза. З інших ма
теріалів давньоруського часу тут знайдено: шиферні 
пряслиці рожевого і чорного кольорів, уламки скля-

Перша письмова згадка про Жежаву відноситься до 1578 р. У 1950 р. село Жежава була перейменована на Зелений Гай.
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Рис. 1 .
Археологічні матеріали з с. Зелений Гай (Жежава) та його околиць
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Ювілейний збірник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малєєва

них кручених браслетів чорного, зеленого, синього 
кольорів, бронзовий бубонець-підвіску [Олійник 
1998, с. 31] (Рис. 1: 9, 8). Давньоруські старожитності 
з поселення переважно датуються XII -  першою по
ловиною XIII ст.

Залишки давньоруського поселення зафіксовані й 
на полі Блашківці. Тут зібрано численну кераміку 
цього часу та інші матеріали, серед яких привертають 
увагу уламки скляних кручених браслетів яскраво-зе
леного кольору з нанесеним на поверхню жовтим 
пояском і сині. На земельній ділянці С.І. Непийводи 
в цьому урочищі знайдено також залізоробні шлаки.

Археологічні пам'ятки Жежави та випадкові 
знахідки старожитностей навколо неї частково зга
дані у науковій літературі. Зокрема, Богдан Януш у 
своїй книзі «Zabytki przedhistoryczne Galicyi 
wschodniej» подає відомості про розкопки у селі в 
1877, 1880 і 1882 рр. І. Коперницьким та В. Пшиби- 
славським підплитового могильника [Janusz 1918, 
s. 272-273; Ратич 1957, с. 64; Пастернак, 1961, с. 592- 
600; Археологія...с. 156].

Могильник розміщений на лівому березі Дністра на
проти городища, що знаходиться на правому березі 
Дністра у с. Городниця Івано-Франківської області. Він 
складався з групових і поодиноких поховань. Покійники 
лежали під кам'яними плитами, орієнтовані головами 
на південний захід і захід, інколи присипані вапном. По
ховальний інвентар з нього представлений бронзовими 
перснями, сережками, гудзиками та фрагментом тка
нини з візерунком, тканим золотими нитками.

Неподалік від зазначеного грунтового могильника 
у лісі розташований курганний могильник, який на
лічує принаймні 45 курганів, від котрих збереглися 
наземні ознаки. У 1909 р. К. Гадачеком тут були роз
копані чотири кургани, а у 1931 р. Т. Сулімірський 
розкопав ще два. Поховання у курганах здійснені за 
обрядом трупопокладення з орієнтацією головою на 
захід [Janusz 1918, s. 273].

У 1966-1967 рр. експедицією Львівського універси
тету під керівництвом В.Д. Барана проводились ар
хеологічні розкопки у самому центрі села [Баран 1967, 
с. 236-237; 1968, с. 126-127; 1968а s. 583-588; 1971; 1972, 
с. 170-185]. Ними було досліджено багатошарове по
селення, яке знаходилось на правому березі безімен
ного струмка в 1,5 км від русла ріки Дністер. На 
відкритій площі у 1200 м було досліджено чотири вог
нища голіградської культури, чотири споруди ли- 
пицької культури та вісім слов'янських жител.

Усі вісім відкритих жител являли собою підпря- 
мокутні напівземлянки з вертикальними стінками та

знівельованою долівкою. Будівлі були орієнтовані ку
тами по сторонах світу. Площа їх коливалась від 8,7 до 
15,5 кв. м, а глибина від сучасної поверхні становила 
від 0,87 до 1,47 м. Всі вони мали стовпову конструкцію, 
про що свідчить наявність стовпових ям у підлозі 
жител. Найбільш показовим в цьому відношенні є 
житло в якому було зафіксовано 8 ям від стовпів, які 
розміщувалися по його кутах і посередині всіх чо
тирьох стінок. У житлах виявлені печі-кам'янки, а в 
одному випадку -  відкрите вогнище.

Слов'янське поселення у с. Зелений Гай є досить 
раннім і датується VI ст. За часом свого існування воно 
близьке до Зимнівського городища та поселення 
Рипні-ІІ.

Кераміка ранньозалізного часу та липицької куль
тури знаходиться і на сусідньому північному схилі 
струмка.

Поблизу поля Соколів у верхній частині стрімкої 
стінки долини Дністровського каньйону у юрському 
горизонті розташована відома пам'ятка природи: пе
чера Татарка, інша назва -  Гнила. На протилежному 
низинному правому березі Дністра ця місцевість має 
назву Соколова гора. Печера має 7 м ширини та 9,5 м 
глибини. Вперше печера згадана у краєзнавчому пу
тівнику Йосифа Шварца [Sczwartz 1931, s. 60].

У 1996-1998 рр. Південно-Тернопільська археоло
гічна експедиція Заліщицького краєзнавчого музею 
провела обміри та дослідження печери. За добу се
редньовіччя, згідно місцевими переказами, у печері 
переховувалися від турків мешканці навколишніх сіл. 
У 1944-1946 рр. кам'яне підземелля служило місцем 
сховку вояків УПА. У 1946 р. первісний вхід до печери 
було висаджено у повітря. Оскільки культурний шар 
у печері не зберігся, розкопки проводились у північ
ному напрямку від неї. Під час зачистки скелі поблизу 
неї була знайдена кераміка XVII-XVIII ст. та кістки 
свійських і диких тварин [Олійник, 1998]. На відстані 
22 м від печери і 5 м від скелі під невеликим каменем 
під час розкопок у 1998 році на глибині 35 см від ден
ної поверхні був знайдений розвал горщику давньо
руського часу [Олійник, 1999].

Таким чином, археологічні дослідження допома
гають відкрити невідомі сторінки стародавньої історії 
краю. Територія села Зелений Гай (Жежава), як свід
чить наведений вище стислий огляд пам'яток та істо
рія їх відкриття і вивчення, в археологічному 
відношенні є досить перспективною і чекає на плано
мірні дослідження. Це дозволить реконструювати 
історію найдавніших поселень як на території села, 
так і в контексті усього регіону.
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Сергей Климовский

ГРАДЫ КИЯ И ВЛАДИМИРА: ТИП 
И ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ УКРЕПЛЕНИЙ

С момента начала первых археологических ра
скопок Киева в 1821 г. прошло уже почти 190 дет, но 
вопрос о типе фортификаций города первых столе
тий его существования все еще остается открытым. 
Прежде, чем перейти к анализу этой проблемы, 
приведем уже достаточно устоявшуюся схему роста 
детинца Киева, ядра города, на Старокиевской горе.

Первый этап. Строительство на Старокиевской 
горе тремя братьями града в честь старшего Кия. 
Время этого события определяется по-разному. 
Площадь града Кия -  около 1,5 га. Второй -  снос 
укреплений града Кия в 989 г. Владимиром Свято
славичем (980-1014) и увеличение детинца до 10 га, 
названного историками «градом Владимира». Тре
тий -  строительство новой крепости Ярославом Му
дрым между 1019 и 1054 гг., получившей по 
аналогии имя «града.Ярослава», общей площадью в 
72 га. Четвертый -  достройка к граду Ярослава новых 
укреплений площадью 8 га, очевидно, Святополком 
Изяславовичем (1093-1113). Вне этой схемы остается 
Копырев конец -  район, локализация которого уже 
не вызывает сомнений, но его история еще ждет 
своего исследователя.

До сих пор предпринимались лишь реконструк
ции укреплений града Ярослава, а укрепления града 
Владимира априори считались идентичными им, но 
меньше размерами. Основанием для этого служит 
небольшой разрыв во времени между обоими гра
дами. Для самых древних укреплений -  городища 
Кия, обычно ограничивались общей констатацией, 
что его окружал ров и вал, дополненной размерами 
рва. Сравнительно недавно появилась первая ре
конструкция укреплений града Кия (В.К. Козюба) и 
новый вариант для града Владимира (М.М. Иевлев). 
Прежде чем перейти к ним, остановимся на общих 
принципах.

Об общих принципах реконструкции 
древнерусских укреплений

Под влиянием П.А. Раппопорт в отечественной 
литературе надолго установилось мнение, что 
укрепления почти всех крупных городов имели 
стандартный вид -  широкий и глубокий ров, за ним 
високий земляной вал, на котором стоит ряд одно
типных срубов-городен с навесом. Это изображение

стало хрестоматийным, хотя сам исследователь был 
не столь категоричен. Материальным воплощением 
его стали укрепления Золотых ворот, сооруженные 
к празднованию 1500-летия Киева в 1982 г. Но на
копление археологией данных о фортификациях 
древнерусских городищ заставляет более критично 
взглянуть на тиражирование подобных моделей.

Прежде всего, это касается земляной насыпи -  
вала, как главного элемента укреплений. Еще П.А. 
Раппопорт, систематизируя данные по этому во
просу, обратил внимание, что термин «вал» в значе
нии земляной насыпи, летописцы применяли 
только к более древним «змиевым» валам. Оборо
нительную стену крепости они именовали «греб
лей», употребляя иногда этот термин и для рва. 
Лишь с XII в. они используют термины «соп» и 
«приспа» для земляной насыпи под деревянной сте
ной, а термин вал появляется лишь в конце XIV в, 
[Раппопорт 1956, с. 114-115].

Описывая постройку крепости, летописцы упо
требляют словосочетание «срубить» или »зарубить 
город». Наглядно этот процесс иллюстрируют три 
миниатюры Радзивиловской летописи, в том числе 
и о строительстве града Кия. На них есть строители, 
возводящие с помощью топоров деревянную стену, 
но люди с лопатами и земляной вал отсутствуют.

Представление о земляном вале без внутреннего 
деревянного каркаса как основном и обязательном 
элементе древнерусских крепостях, введенное П.А. 
Раппопортом [1956, с. 69-72; 1961 с. 99-105; 1967, с. 
114-124], можно считать однозначно опровергнутым 
многими последующими исследованиями. При
знанный специалист в вопросах древних фортифи
каций, М.П. Кучера, изначально разделявший 
мнение П.А. Раппопорта, в конечном итоге на осно
вании собственных многочисленных полевых иссле
дований пришел к выводу, что такие валы могли 
использоваться только на второстепенных участках 
оборонительной стены [Кучера, 1986 с. 381].

Ю.Ю. Моргунов, поддерживая вывод М.П. Ку
черы, убедительно поясняет и причину возникнове
ния мнения о бескаркасных валах. Она заключается 
в плохой сохранности дерева в грунте, в результате 
чего, остатки деревянных клетей вала очень редко 
удается зафиксировать, что и вводит в заблуждение
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исследователя. Но разрез через несколько метров 
того же вала, где обугленное дерево сохранилось 
благодаря пожару, наглядно доказывает его нали
чие [Моргунов 1996, с. 13-26; 2003 с. 54-55].

Мнение указанных авторов разделяет и А.В. Гри
горьев, проводивший масштабные исследования го
родищ северян. Именно деревоземляную стену он 
считает основой древнерусских укреплений, а 
строительство их на более ранних бескаркасных 
валах скифского времени, лишь примером исполь
зования рельефа местности, частью которой они и 
воспринимались. В качестве аналогий он ссылается 
на использование валов древнерусских городищ в 
укреплениях XVI-XVII в. и даже во вторую мировую 
войну [Григорьев 2000, с. 64].

Так поступили в 1654 г. и московские воеводы, 
возведя деревянную стену поверх подсыпанных ста
рых валов Ярослава Мудрого. Но старые валы на
чали осыпаться, не выдержав нагрузки новых 
строений. Наиболее ранняя из сохранившихся «Рос
пись Киеву» 1673 г. сообщает, что осыпалось «8 са
жень (16 м) старого валу» у Золотых ворот 
[Алферова, Харламов 1982, с. 101]. И это не единст
венный случай. Всего к 1673 г., через 17-18 лет после 
постройки, валы осыпались или были переделаны 
ввиду угрозы осыпей на общей длине около 403 м и 
лишь к 1686 г. осыпи прекратились.

Причина осыпей валов -  в их структуре, обуслов
ленной технологией строительства. Ее подробно 
описал Ибн-Якуб, арабский автор середины X в.: «И 
таким образом строят славяне большую часть своих 
крепостей: они отправляются к лугам, обильным во
дами и камышом. И обозначают там место круглое 
или четырехугольное, смотря по форме, которую 
желают придать крепости и по величине ее. И вы
капывают вокруг него ров и выкопанную землю сва
ливают в вал, укрепивши его досками и сваями 
наподобие битой земли, покуда стена не дойдет до 
желанной высоты...»[Розен 1878, с. 48].

Итак, стена крепости X в. представляла собой ряд 
городен, заполненных внутри землей. Ни о какой 
предварительной насыпке вала Ибн-Якуб не упоми
нает. Тот же результат дали исследования 234 древ
нерусских городищ Среднего Поднепровья. Авторы 
обобщающей работы по этому вопросу отмечают: 
«На многих городищах открыты в валах деревянные 
конструкции в виде срубов, заполненных землей (го- 
родни) или пустотелых (клети). Встречается от од
ного до двух и даже трех рядов срубов в одном валу. 
Заполненные грунтом срубы-городни образовывали 
каркас вала, предотвращая расползание насыпи» 
[Кучера, Сухобоков и другие, 1984, с. 20]. Зная это, 
понятна причина осыпи валов в Киеве: внутренний 
каркас их выгнил или сгорел.

Насыпка земляного вала под деревянные стены- 
срубы, как справедливо замечает Ю.Ю. Моргунов,
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была вызвана появлением артиллерии, и оба эти 
новшества одновременно появляются на страницах 
летописей с 1387 г. [Могунов 2003, с. 57]. До этого 
главным элементом крепостей была деревоземляная 
стена, поставленная прямо на поверхности. Иногда 
для нивелировки применяли насыпь грунта высотой 
до 0,5 м, именуемую «сопом». Реконструкция такой 
стены на подсыпке в 15 см, сделана А.В. Григорьевым 
по раскопкам городища X в. у с. Хитцы (Рис. 1),

После прекращения существования крепости де
ревянный каркас такой стены истлевал, находив
шийся в середине его грунт расплывался, и в 
результате до нас они дошли в виде оплывших зем
ляных валов. Их вид и ввел в заблуждение исследо
вателей, полагавших, что так они выглядели всегда. 
При этом не учитывалось, что высота большинства 
валов не более 1-1,5 м, а оборонное значение такой 
насыпи ничтожно мало.

Даже, когда по мере полевых исследований стало 
очевидно, что основу укреплений составляет дере
воземляная стена, стоящая на дневной поверхности, 
ее в реконструкциях по инерции по-прежнему все 
еще продолжают обсыпать с обеих сргорон землей, 
чтобы придать привычный вид трапеции. Не мино
вала «чаша сия» и Киева.

На реконструкции М.М. Иевлева, выполненной 
для града Владимира по раскопкам 2001 г., вновь 
видим с внутренней стороны оборонительной стены 
земляную насыпь под углом 45°, доходящую до ее 
второго яруса (Рис. 2) [Мовчан, Боровський, Гончар 
2003, с. 159]. И вопреки тому, что авторы раскопок 
эту насыпь не обнаружили.

Такая наклонная насыпь с внутренней стороны 
деревоземляной стены -  нонсенс. Она не имеет за
щитных функций. Предположение, что по ней за
щитники поднимались на стену, выглядит крайне 
эфемерным аргументом в соотнесении с огромными 
затратами на ее сооружение. Спуск-подъем по ста
ционарным или приставным лестницам намного де
шевле и удобней. Так же экзотично выглядит 
частокол перед рвом, тоже не выявленный раскоп
ками, и являющийся досужным вымыслом М.М. Ие
влева. Досадно, что такая «реконструкция» родилась 
в Академии наук Украины.

В отношении возможности применения засыпки 
с наружной стороны стены, то вполне можно согла
ситься с мнением А.В. Григорьева: «Внешняя за
сыпка клетей, требующая с одной стороны 
дополнительных затрат труда, а с другой -  резко 
снижающая оборонительный эффект, -  прямо про
тиворечит здравому смыслу. Гораздо логичней 
предположить, что дерево-земляные стены, постав
ленные непосредственно на дневную поверхность 
или на вал, образовавшийся в предшествующее 
время, не имели никакой внешней засыпки» [Гри
горьев 2000, с. 65].
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Рис. 1.
Деревоземляная стена -  основной элемент древнерусской крепости. 

Реконструкция А.В. Григорьева для городища у с. Хитцы.

Рис. 2.
Оборонительные укрепления киевского детинца X в. Реконструкция М .М . Иевлева.
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Рис. 3.
Поселение у с. Горбово. Разрез «вала» и реконструкция А.В. Гриоръевым напольных укреплений.

Но есть случаи, когда А.В. Григорьев допускает 
наличие небольшой наружной засыпки перед сте
ной. К ним он относит городища у с. Горбово, Тит- 
чиха и Большое Горнальское, на втором этапе 
существования которых перед стеной был сооружен 
ложный эскарп [Григорьев 2000, с. 68-72]. В его ре
конструкции стена состоит из двух срубов разной 
высоты, где нижний усиливает общую конструк
цию и служит площадкой для размещения защит

ников. Его наличие зафиксировано раскопками 
(Рис. 3). В некоторых крепостях, например, в Мин
ске и Сампсоневом острове, его место занимали хо
зяйственные и жилые клети, что обуславливалось 
дефицитом земли внутри крепости [Побаль 1988; 
Моріунов 2003]. Вместе с тем, в сравнении со стеной 
у с. Хитцо.во, укрепления у с. Горбово и др., 
являются усовершенствование конструкции дере
воземляной стены. Упомянутый эскарп с подсып-
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кой рассмотрим ниже.
Рассматривая вопрос о внешней засыпке, отме

тим, что между рвом и стеной имеется свободный 
отрезок шириной от 0,5 до 2 м именуемый бермой. 
Ее функция -  не дать стене осесть в ров. Небольшая 
подсыпка на берме, на наш взгляд, вполне допу
стима в целях пожарной безопасности. Документы 
XVI-XVII вв., в том числе и для Киева, упоминают 
обмазку стен крепостей с этой целью глиной. Ра
скопки показывают, что она применялась и в древ
ней Руси [Тимощук 1982, с. 42, 82 и др.; Рожко 1990, 
с. 190], но малочисленность находок указывает, ею 
покрывалась только нижняя, наиболее уязвимая 
часть стены над бермой, что обусловлено и техноло
гией нанесения штукатурки. Ю.Ю. Могунов отме
чает как средство от поджога покрытие стен 
известкой, зафиксированное им на Сампсониевом 
острове [Моргунов 2003, с. 59]. В этом контексте 
предположение о наклонной подсыпке грунтом по 
берме не лишено основания, но ее высота опреде
лена узостью бермы и никак не идентична огром
ными насыпями старых реконструкций.

Другая методологическая ошибка авторов по
добных реконструкций -  отказ от учета динамики 
изменения древнерусских укреплений, возможно
сти их неоднократной перестройки. Формально 
признавая эволюцию фортификаций древней Руси, 
они редко применяют этот принцип к конкретным 
объектам.

Укрепления городища Кия
Опустим вопрос о типе укреплений древнейшего 

детинца Киева на Замковой горе, она еще ждет мас
штабных археологических исследований, и остано
вимся на более изученных укреплениях второго 
городища Кия в усадьбе Национального Музея исто
рии Украины. Несмотря на культурно-историческую 
важность этой части древнего Киева, степень иссле
дования укреплений городища Кия оставляет желать 
лучшего. Изучению подвергался только ров, остатки 
вала, как считается, были срыты еще при Владимире.

Впрочем, заметка в газете «Киевская мысль» о ра
скопках 1912 г. в усадьбе Десятинной церкви сооб
щала о выявлении остатков вал и о следах бревен 
частокола, вбитых в него на расстоянии 15 см друг 
от друга, но эта информация воспринимается скеп
тически. М.К. Каргер, отмечал, что в официальном 
отчет о раскопках этих сведений нет, а есть лишь со
общение о балках и досках, обнаруженных в засыпке 
рва и, «возможно представляющих собой остатки 
частокола или чего-нибудь подобного». Но суще
ствование за рвом вала в VIII-X вв. у него сомнений 
не вызывало [Каргер 1958, с. 100, 103]. Сходную по
зицию занимала и С.Р. Килиевич: «Вряд ли могли 
остаться следы вала на спланированной еще в древ
ности площадке под строительство Десятинной

церкви. Но в свое время при наличии рва, есте
ственно, был насыпан й вал» [Килиевич 1982, с. 27].

Не будем столь категоричны, что деревоземля
ную стену или частокол землекопы Владимира 
срыли глубже археологического материка. Они явно 
ориентировались не на него, а на уровень древней 
дневной поверхности и шанс обнаружить остатки 
наземных укреплений есть. Ров вскрывали 8 раз, но 
лишь архитектор В.Д. Милеев в 1908-1912 гг. раско
пал участок городища, примыкающий к нему. Это 
отсутствие информации и было одной из причин, 
по которой научные реконструкции укреплений 
града Кия не делались. Первую такую попытку 
предпринял В.К. Козюба [2004].

Отправной точкой для нее стала информация о 
находке остатков бревен в засыпке рва при раскоп
ках 1908 г., которой исследователи не придали осо
бого значения. Используя полевые эскизы раскопок 
1908 г. с обозначенными на них местами находок от
дельных бревен, В.К. Козюба выстроил их в опреде
ленную систему. Хотя метод не бесспорный, но 
остановимся на результате. Тем более, что бревна во 
рву обнаружили и в 1936 г., но тогда В.К. Гончаров 
не придал порядку их залегания особого значения и 
не зафиксировал его.

В реконструкции В.К. Козюбы вдоль ближней к 
валу стенки рва проходила вырезанная в ней земля
ная приступка шириной 3 м и выше дна рва на 1,5 м. 
Высота от нее до древней дневной поверхности -  3 
м. В древности на ней в два ряда залегали штабеля 
бревен, пересыпанные землей. Устойчивость этой 
конструкции обеспечивали вбитые в ров колья. 
Концы бревен первого ряда нависали над дном рва. 
Второй ряд бревен был выше и доходил до самого 
верха рва (Рис. 4).

Относительно самой оборонительной стены, то 
В.К. Козюба пишет: «Враховуючи наявність пере
кладної конструкції стіни в рові, можна припустити, 
що подібної конструкції міг бути дерев'яно-земля
ний насип укріплень городища. Ймовірно, зафіксо
вані в 1912 р. сліди кілків, розташовані вздовж краю 
рову по трасі валу на відстані 15 см один від одного, 
подібні до зафіксованих на схилі рову, (див. вище), 
належали саме цій конструкції» [Козюба 2004, с. 144].

Но из текста и рисунка не ясно, является ли эта 
надземная стена продолжением второго штабеля 
бревен, поднимающегося со дна рва, или она от
дельное сооружение, стоящее на земле рядом со 
рвом. На наш взгляд, предпочтительней второй ва
риант, как более устойчивый. Оборонительная 
стена, стоящая на покатой приступке во рву, выгля
дит зыбко и рискует съехать в ров ПОД собственно!! 
тяжестью. Но в обеих вариантах возникает вопрос: 
зачем надо было тратить столь большие усилия на 
выкапывание рва, чтобы затем соорудить в нем на 
половину ширины деревоземляную стену, которая
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Рис. 4.
Деревоземляная стена во рву града Кия. Реконструкция В.К. Козюби.

в итоге становится лишь плацдарм шириной в 4 м, 
идеально удобным для нападающих?

Оборонительный эффект такой стены во рву, без 
учета бессмысленности затрат на ее возведение, 
равен нулю, и даже отрицательный. Уверения В.К. 
Козюбы, что выступающие концы бревен первого 
штабеля, нависая над глубокой частью дна рва: 
«унеможливлювали будь-який підйом знизу» [Ко- 
зюба 2004, с. 143], не убеждают. От них до дна рва 
всего 1,5 м, и используя их можно легко взобраться 
на первый штабель. Эти выступающие концы во
обще чудесный навес-укрытие для нападающего, 
оказавшегося во рву. Засев под ними, он становится 
незаметным и неуязвимым, может вести подкоп, 
или дождавшись ночи, подняться скрытно на стену. 
Следует учесть и легкость их поджога.

Ссылка В.К. Козюбы на использование дерево
земляной стены такой конструкции в Змиевых 
валах, древнерусском Минске и Новгороде, крепо
стях Польши и лужицких славян V III-X  вв. некор
ректна. Повсеместно подобные стены из штабелей 
бревен, засыпанные землей, являются наземными и 
никогда не опускаются в ров. Технология их возве
дения проста и позволяет быстро создать стену зна
чительного объема, но требует большого количества 
строительного дерева и легкости его транспорти
ровки. Поэтому ее применение ограничено бога
тыми лесом северными равнинами, но в Южной

Руси IX—XIII вв. ее не использовали, предпочитая де
ревоземляную стену, сооруженную по описанной 
выше технологии. Сложный рельеф Киева тоже не 
содействует ее применению.

Это заставляет отказаться от реконструкции В.К. 
Козюбы, даже если и не опускать часть стены в ров. 
Несмотря на неудачность реконструкции, мы при
знательны В.К. Козюбе не только за ее попытку, но и 
за систематизацию данных о раскопках рва града 
Кия. По его подсчетам, длина рва -1 9 0  м из которых 
за 100 лет было раскрыто на разную глубину около 
40 м. Полный профиль рва получил только Д.В. Ми
леевым в 1908 г. Он же и зафиксировал его ширину 
в верхнем сечении в 12 м. В 1936 г. Ф.Н. Мовчанов- 
ский двумя шурфами выявил противоположные 
края рва и определил его ширину как 10-15 м.

Большинство исследователи так и не довели свои 
раскопы до дна рва, поэтому данные о его гл у б и н ^  \ 
разных авторов варьирует от 2 до 5 м. Несмотря на 
то, что с 1936 г. предпринималось 7 попыток полно
ценно раскопать значимый участок рва, ни одна не 
была завершена. Пока результаты раскопок 1908 г. -  
единственный достоверный источник по данному во
просу. Остается надеяться, что начатые Институтом 
археологии НАН Украины в 2007 г. новые раскопки 
рва, возможно, дадут более точную информацию.

Пока, при ее отсутствии, реконструкция укреп
лений града Кия возможна в основном лишь мето
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дом аналогии с близкими ему по времени городи
щами Среднего Поднепровья. Это затрагивает про
блему даты возникновения града Кия. На сегодня 
есть два основных варианта. В одном это событие от
носят к рубежу V-V I вв. (М.Ю, Брайчевский, П.П. То- 
лочко*, Б.А. Рыбаков), в другом -  к рубежу VIII—IX вв. 
(М.К. Каргер, Д.С. Лихачев, И.П. Шаскольский). Мы 
поддерживаем второй вариант [Климовский 2005]. 
Независимо от этого расхождения, перед сторонни
ками обеих вариантов стоит общая задача -  рекон
струкция укреплений града Кия на IX в., когда он по 
обоюдному признанию уже существовал. Для сто
ронников ранней даты эта проблема заметно ус
ложняется, поскольку им необходимо представить 
еще и цельную версию эволюции самого городища 
и его укреплений более чем за 400 лет, с VI по IX век, 
поскольку нельзя согласиться, что все это время они 
не менялись. Но это -  их проблема.

Основой для реконструкции наземных укрепле
ний града Кия вполне может служить описанная 
выше деревоземляная стена, хорошо известная по 
городищам X в. в Среднем Поднепровье. Ее основ
ные параметры -  высоту и ширину -  можно рассчи
тать методом, применяемым для укреплений с 
одним строительным периодом. Он основан на том, 
что весь грунт со рва использовали в засыпке стены. 
Данные для такого расчета есть, но три обстоятель
ства не позволяют е щ  произвести из-за высокой по
грешности.

Во-первых, если верны наблюдения В.К. Козюбы 
о наличии во рву по всей его длине земляной при
ступки шириной 3 м и высотой 1,5 м, то ров могли 
дважды углублять. Второе, ров проходит только с 
одной стороны городища, но рельеф указывает на 
наличие стены и со стороны, обращенной к ул. Вла
димирской, а возвести ее можно было только из все 
тех же 190 м рва. Третье, есть предположение, что 
под ров использовали часть оврага, а это тоже 
уменьшает количество грунта. Поэтому рассчитать 
параметры стены града Кия сегодня еще нельзя.

Отказ от реконструкции В.К. Козюбы не снимает 
вопрос о назначении кольев, на которые он обратил 
внимание. Решить его можно лишь, прояснив роль 
рва в системе фортификаций. Что сам по себе ров 
серьезным препятствием не является, разумеется, 
если не очень глубок и не заполнен водой, сомнений 
уже не вызывает. Узкие и мелкие рвы, глубина и ши
рина которых не более 2 м, вообще нельзя тракто
вать как специальные оборонительные сооружения. 
Они лишь побочный продукт выемки грунта для 
стены. Большие рвы, подобные киевскому, были 
вполне серьезной самостоятельной преградой, хотя 
и утратили былой грозный вид.

Среди отечественных археологов более 50 лет 
идет дискуссия о назначении рядов кольев, следы 
которых иногда обнаруживают в дне или стенах 
таких рвов. Реконструкции обычно сводятся к двум 
основным вариантам. Первый -  это частокол на дне 
рва, как дополнительное препятствие для нападаю
щих. Такова, например, реконструкция для горо
дища Титчиха П.А. Раппопорта и А.Н. Москаленка. 
Оспаривая ее, А.В. Григорьев предлагает иной ва
риант, когда частокол вкопан не вертикально, а под 
углом к валу, образуя псевдоэскарп [Григорьев 2000, 
с. 70-71] (Рис. 5).

В обоих случаях оборонительный эффект такого 
сооружения, на наш взгляд, если не отрицательный, 
то нулевой. Могучий частокол выше человеческого 
роста служит лишь прикрытием для нападающих, 
а преодолеть его не составляет особого труда. К 
тому же, мощная подсыпка между частоколом и 
стеной, представленная в обеих вариантах, только 
облегчает штурм и наводит на мысль о «пятой ко
лоне» среди строителей крепости. Также заметим, 
что выявляемые раскопками во рвах следы кольев 
отдалены друг от друга на 10-20 и более сантиме
тров. То есть, в реальности они никогда не имели 
вид плотного частокола, как на реконструкциях.

Но даже ров глубиной 5 м и шириной 10-15 м 
легко преодолим. Придать ему отвесную стенку на 
больших отрезках удавалось крайне редко и обыч
ный угол наклона стенок всех рвов -  45-50 градусов, 
что позволяет вполне безопасно спуститься по ним. 
Но при таком спуске человек неизбежно набирает 
ускорение, из-за чего не может резко затормозить, 
и пробегает какой-то участок по инерции. Это ис
пользовали обороняющиеся.

Если ширина рва по верхнему краю 10 метров, то 
его ширина у дна из-за пологих стен много меньше, 
и чем глубже ров, тем уже он у дна. Поэтому на дне 
рва устанавливались так называемые рогатки с за
остренными кольями, обращенными в сторону на
падающих, которые, набрав при спуске ускорение, 
были обречены или любым способом затормозить, 
увернувшись от острых кольев, или напороться на 
них. В последнем случае штурм для них лично за
канчивался.

Но нападающий, скатившись под рогатку или 
благополучно затормозив между кольями, был вы
нужден тратить время, перерубая жерди рогаток, а 
на голову падали стрелы и камни. Даже достигнув 
противоположного края рва, он мог столкнуться с 
рядами кольев, вкопанных в дно. Если нападающий 
срывался со стены, то вероятность, что он в падении 
«сядет» на кол была велика, и это имело психологи
ческий эффект.

* В интервью газете «Факты» от 22.05.07 г. П.П. Толочко заявляет, что в начале 1980-х ЦК Компартии Украины склоня
лось к 2000-летнему юбилею Киева, но он отстоял 1500-летний, хотя, как признается академик, с его празднованием «по
спешили лет на 100».
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Рис. 5.
Реконструкция укреплений на внутреннем валу городища Титчиха.

І -  вариант А.Н. Москаленко, П.А. Раппопорта. II, III -  варианты А.В. Григорьева (II -  первый
этап существования городища, III -  второй этап).
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В отчете о раскопках рва в 1939 г. В.К. Козюба об
ратил внимание, что на участке привальной стенки 
на площади около 4 м2 были выявлены 23 ямки диа
метром 3-4 см от кольев. Глубина ямок осталась не 
известной, но в них легко входил нож, и дно не про
щупывалось, а их расположение не имело опреде
ленной системы [Козюба 2004, с. 144]. Очевидно, это 
следы таких кольев.

Простые в изготовлении и установке рогатки и 
вертикальные колья превращали ров из неудобной, 
но относительно безопасной ямы в ежа, ощетинен
ного смертоносными иглами, а оборонительный по
тенциал рва резко возрастал. С применением 
рогаток разных конструкций и следует связать 
следы жердей, брусьев и расколотых пополам бре
вен, зафиксированные в стенках и приступке дна рва 
В.Д. Милеевым, на которые правильно обратил вни
мание В.К. Козюба, хотя и соорудил из них некую 
перекладную стену.

Судя по отпечаткам, оставленным во рву рогат
ками, на их изготовление шли не только специально 
заготовленные жерди, но и обрезки цельных и ра
сколотых бревен, а также остатки бруса, образовы
вавшиеся при строительстве стены. Составляющие 
рогатку элементы могли крепиться между собой не 
только методом врубки, но и связываться веревками, 
ремнями и прутьями. Для остановки неприятеля хо
роши все средства, а.ожидать стандартизации для 
приспособлений доиндустриального периода не 
приходится. Деревянные рогатки разной конструк
ции применялись и в более позднее время. Так, в 
Старокиевской крепости в 1673 г. использовались 
«вертлявые рогатки в столбах» [Алферова, Харламов 
1982, с. 99].

Таким образом, если в вопросе о реконструкции 
оборонительной стены града Кия мы находимся 
между дилеммой: деревянный тын с деревоземля
ной приступкой внутри для защитников или пол
ноценная деревоземляная стена, возможно, с такой 
же приступкой, то ров, несомненно, был ощетинен 
рогатками и кольями.

Кто разрушил укрепления града Кия?
Благодаря В.Д. Милееву, зафиксировавшему, что 

строительный горизонт Десятинной церкви врезан в 
ров града Кия, был сделан бесспорный вывод: на на
чало ее возведения укрепления престали существо
вать. Из этого делается и другой вывод: стену срыли 
в ров в 989 г. в связи с возведением Десятинной 
Церкви, но город без укреплений существовать не 
мог, а значит князь Владимир построил новые 
укрепления и расширил город, который условно и 
назвали градом Владимира. Но этот логический ряд 
не бесспорен.

Что церковь перекрывает ров, лишь доказывает, -  
его засыпали раньше ее постройки, но не обяза

тельно в момент строительства. Это могло про
изойти за год и даже за 10 лет до того. Объединение 
во времени обеих событий -  недоказаннаятипотеза. 
Летописи сообщают о начале строительства Деся
тинной церкви, пире, устроенном Владимиром по 
его завершению, но ничего не говорят о сносе им 
стены града Кия и о возведении новых укреплений в 
Киеве вообще. И это на фоне подробного описания 
ими постройки крепостей Владимиром вне Киева.

Такое странное молчание летописцев вызывает 
недоумение историков. Из этого иногда делают 
вывод, что укрепления града Кия снес еще отец Вла
димира -  Святослав, построив новую большую кре
пость ввиду угрозы нападения печенегов. Эти 
работы приурочивают к 968 г., когда печенеги чуть 
не взяли Киев. И встает вопрос переименования 
града Владимира в град Святослава или Ольги. Как 
аріумент приводят и отсутствие в Киеве оборони
тельных стен, сложенных из кирпича-сырца, кото
рые обнаружены в южных крепостях, построенных 
Владимиром: Васильеве, Белгороде, Заречье и Пе
реяславе. Но с последним уже нельзя согласиться.

В 1909 г. Д.В. Милеев, ведя раскопки Десятинной 
церкви, открыл на склоне горы возле нее скопление 
вертикально лежащих сырцовых кирпичей [Извес
тия... 1909, с. 132]. П.А. Раппопорт интерпретиро
вал их как остатков оборонительной стены X в., 
сползшей по склону [Раппопорт 1956 с. 91]. Но воз
можно и другое объяснение -  стена не сползла по 
склону, высота его всего около 3 м,. а наоборот, была 
возведена перед ним как облицовка. Этот прием за
фиксировал Ю.Н. Малеев в укреплениях Васильева 
(совр. Васильков) [Малеев 2005, с. 91].

Несмотря на общую плохую сохранность древне
русских валов Киева, почти полностью снесенных в 
ХІХ-ХХ вв., удалось обнаружить несомненный факт 
применения сырой глины в его укреплениях. Ра
скопками 1996 г. нами по ул. Стретенской, 10 был 
выявлен ров, исследованный на площади в 8 м2 
[Мовчан, Боровський, Климовський 1996]. Разрез 
рва по ширине получить не удалось, он заходил под 
тротуар, что и не позволило дойти до его дна. За
фиксированная глубина рва от древней дневной по
верхности составляла 3,6 м.

Интересно заполнение рва, состоявшее по всей 
площади из спондиловой глиной с включениями 
материкового суглинка и линз гумуса. Толщина 
этого слой достигала 2 м и он перекрывался слоем 
заточных суглинков. На границе обеих слоев были 
обнаружены остатки деревянной конструкции. Во 
рву в большом количестве встречалась керамика 
трипольской культуры, а также XI и XII вв., и такие 
атрибуты древнерусских слоев как обломки плинфы 
и розового овручского сланца. Наличие триполь
ской керамики во рву связано с тем, что укрепления 
возвели на месте большого трипольского поселения.
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Появление столь мощного слоя переотложенной 
спондиловой глины может быть объяснено только 
тем, что в ров была свалена сооруженная из нее обо
ронительная стена. Этот вывод подтверждается и 
обнаружением на месте стены у края рва двух оваль
ных ямы, заполненные той же спондиловой глиной. 
Размеры этих ям невелики: 0,8 х 0,65 м и 0,8 х 0,6 м, 
глубина -  0,5 и 0,4 м. Возникли они до постройки 
укреплений и были засыпаны спондиловой глиной 
при возведении стены.

Возле рва сохранилась мощная земляная насыпь 
высотой до 2 м и шириной 26-28 м, перекрывавшая 
впускные объекты трипольской культуры. В полосе 
возле рва под ней залегал и культурный слой три- 
полья. В эту насыпь были впущены две постройки 
XIII в. и три -  XVII-XVIII вв. Несомненно, насыпь -  
это остатки вала, имевшего несколько строительных 
периодов, выделить которые не удалось. Деревян
ные конструкции внутри в^да не сохранились, но на 
их наличие в древности указывали характерные 
включения органики, придававшие отдельным ее 
участкам коричневатый оттенок.

Находки во рву керамики ХЇ-ХІІ вв., как и нали
чие двух впущенных в вал построек XIII в., однозна
чно указывают, что глинобитная стена вдоль рва 
перестала существовать в XI или XII веке. Ранняя 
дата более вероятна, поскольку в XIII в. на ее месте в 
новый земляной вал были впущены постройки. Соо
тветственно, возведение глинобитной стены отно
сится к более раннему времени, очевидно, к X в. 
Укрепления на ул. Стретенской, 10 находятся в сто
роне и внутри традиционной линии валов Ярослава 
Мудрого, что тоже указывает на их сооружение до 
начала XI в.

Методы археологии не позволяли определить 
способ укладки спондиловой глины в стену, но он 
вряд ли отличался от обычного способа заполнения 
суглинком срубов деревоземляных стен. Поскольку 
Ю.Н. Малеевым в Василькове был зафиксирован 
сруб, служивший каркасом даже для стены, сло
женной из сырцового кирпича [Малеев 2005, с. 90], 
то использование каркаса для неформованной спон
диловой глины более чем логично. К тому же, вяз
кость спондиловой глины меньше, чем у жирной 
красно-коричневой глины, из которой были изго
товлены кирпичи в Василькове.

Отметим еще два случая выявления массивов 
спондиловой глины в Киеве. В 1992 г. на ул. Влади
мирской возле памятной выкладки Софийских (Ба- 
тыевых) ворот был заложен шурф 3 х 2 м для 
ремонта коммуникаций. Почти половину площади 
шурфа занимало пятно чистой спондиловой глины 
толщиной до 60 см, прорезанное ямой ХП-ХШ вв. В 
нем был найден единственный предмет -  привеска 
из числа племенных украшений кривичей. В 1993 г. 
рядом на ул. Владимирской, 12 выявлен второй мас

сив площадью около 6 м2 и толщиной 10-20 см. 
Единственная находка в нем -  серебряная сердце
видная поясная накладка Х -Х І в. Оба массива глины 
залегали прямо на материке и находятся возле 
линии рва Софийских ворот, открытого в 1949 г. 
И.М. Самойловским [1965, с. 183-188], что позволяет 
рассматривать их как остатки глинобитной стены 
града Владимира. Не противоречат этой дате и 
вещи из них.

На всех этих участках выходы спондиловой 
глины отсутствуют, что исключает ее случайное по
падание в засыпку стен при выкапывании рва. Сюда 
она могла доставляться только из соседних оврагов, 
где есть ее выходы на поверхность. Одним из таких 
мест мог быть древний овраг по ул. А. Тарасовой, 
расположенный в 350 м от Софийских ворот [Мов- 
чан, Боровський, Климовський, Архіпова 1997, с 33].

Итак, можно констатировать, что глинобитные 
оборонительные стены в Киеве были, как и в южных 
крепостях. Но сооружались они не из кирпича- 
сырца, а обычным методом. Это более простая, а 
соответственно и более ранняя технология. После 
Владимира кирпич-сырец в фортификациях на 
Руси не использовался, даже в Киевё, несмотря на 
его богатство глинами и обширное строительство 
Ярослава. Это также подтверждает датировку гли
нобитной стены на ул. Стретинской X веком.

Столь скорый отказ от этой технологии и исто
рия строительного дела Руси, указывают на ее 
заимствование извне. Единственный сосед, приме
нявший ее, -  Хазарский каганат и бывшая под его 
влиянием салтово-маяцкая археологическая куль
тура. Период активных русско-хазарских контактов 
является наиболее реальным временем для ее 
заимствования.

Как государство Хазария прекратила существо
вать после ее разгрома Святославом в 965-968 г. 
Присутствие хазар, или носителей их культуры, в 
Киеве X в. фиксируют местность Козаре и могиль
ник на ул. Прорезной. Не исключено пребывание в 
городе и контингента хазарских воинов. Около се
редины X в. Хазария испытывает сильное давление 
печенегов и активно строит крепости в Подонье 
применяя известняк и глину. Два названия для 
одной крепости -  Белая Вежа и Саракел, наглядный 
пример знакомства Руси с приемами хазарской 
фортификацией.

Разгромив Хазарию, Святослав получил от нее в 
наследство не только высокий титул кагана, но и пе
ченегов, которые в 944 г. еще были союзниками 
Игоря против Византии, но в 968 г. уже осаждали 
Киев. Противостоять им можно было только хазар
ским методом -  строя крепости. Именно 950-970 
годы -  наиболее вероятное время заимствования 
Русью хазарской технологии фортификаций. К мо
менту занятия Владимиром в 980 г. киевского стола
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Хазария была уже фактом историческим, а не по
литическим, и заимствовать оттуда можно было 
разве что проповедников иудаизма.

Разница в способе использования спондиловой 
глины в южных крепостях и в Киеве также свиде
тельствует о ее более раннем применении здесь. Это 
позволяет допустить: новая крепость была по
строена до Владимира, что избавило его от укреп
ления Киева и позволило сосредоточиться на других 
городах. Тогда понятно и отсутствие в летописи из
вестий о строительстве Владимиром укреплений в 
Киеве -* они уже существовали и вполне удовлетво
ряли князя. Отсюда неизбежный вывод: укрепления 
града Кия были снесены не в 989 г. в связи с по
стройкой Десятинной церкви, а раньше, и снятие 
осады 968 г. вполне возможная дата. Но если не Вла
димир построил эту крепость, то кто?

Кто построил град Владимира?
Прежде чем ответить на этот вопрос, поставим 

другой: был ли этот град, как и град Кия, резиден
цией князей? Ответить на него можно, лишь решив 
третий вопрос: какую крепость Киева осаждали пе
ченеги?

В это время в пределах его исторического ядра 
кроме града Кия, достоверно было два укрепленных 
городища -  на Замковой горе и на месте поздней
шего Копырева конца. Кроме того, на Уздыхальнице 
находилось первое городище Кия, а на Печерске 
могли уже существовать Угорское и Берестово. 
Подол надо исключить, он никогда серьезной кре
постью не являлся. Таким образом, печенегам пред
стояло взять от 3 до 6 укрепленных городищ. Лишь 
одно из них устояло, сдать его собирались только из- 
за отсутствия воды и пищи, а остальные явно пали. 
Считается, что устоял град Кия, но это всего лишь 
теорема, которую даже не пытались доказать.

Исследователей все более смущают два факта. 
Первый. Почти вплотную к укреплениям града Кия 
подходят многочисленные курганы ІХ -Х  вв. Они 
снижают маневренность кавалерии, но закрывают 
сектор обстрела. Такие насыпи перед главной кре
постью города явно нежелательны. Второе, куль
турный слой ІХ -Х  вв. в граде Кия ничтожный. Из 
построек есть лишь два скромных жилища и ника
ких следов княжьей резиденции. И это при более 
чем 15% исследованной площади града. Есть еще 
известное языческое капище, открытое в 1908 г. В. 
Хвойкой.

Эту ситуацию так и не смог объяснить П.П. То- 
лочко. В.К. Козюба предлагает -  град Кия это фор
пост, прикрывающий спуск на Подол, и живет в нем 
лишь передовой дозор, что и объясняет скудность 
археологических находок [Козюба 2004, с. 150]. Но 
форпосты и блокпосты -  это реалии не X в., а Но
вого времени с его массовыми армиями. И создают

форпосты для смягчения удара по главной крепости 
или армии, но Подол, норовящий регулярно уйти 
под воду такой считать нельзя.

На наш взгляд, правильное определение фун
кций града Кия для ІХ-Х вв. уже давно дано И.П. Ру
сановой и Б.А. Тимощуком -  это языческое 
городище-святилище, которые хорошо известны у 
всех славян [Русанова, Тимощук 1993]. Такие горо
дища были также у их соседей -  угро-финских и 
балтийских народов. В святилищах хранились со
кровища, принесенные богам, а потому их охра
няли, но на них не жили. Из-за сокровищ их любили 
грабить герои саг -  викинги, и менее опоэтизиро
ванные новгородские ушкуйники.

Такое определение объясняет не только наличие 
у стен града Кия огромного и богатого курганного 
дружинного могильника, но и отсутствие построек 
и культурного слоя ІХ -Х  вв. в самом граде. Снима
ется и проблема датировки капища 1908 г., возник
шая из-за утраты документации его раскопок, 
которая дала повод в последнее время для сомнений 
в такой интерпретации памятника, в частности Р.С. 
Орлову [1998].

В этом сложенном из крупных камней овале с че
тырьмя выступами Р.С. Орлов видит специально 
сооруженный Владимиром постамент для квадриги 
коней, вывезенных им из Византии, не ясно, в каком 
качестве: военного трофея, приданного или дара по 
случаю крещения. Но эта версия не только не про
тиворечит определению памятника как капища, а 
даже подтверждает его. Неофит Владимир поста
мент для скульптуры не строил, а установил ее на 
упраздненное им же капище. Популярность культа 
коня у славян хорошо известна, и эта поразившая 
воображение Владимира скульптура была прекрас
ным даром старым богам. Благодаря происхожде
нию скульптуры капище превращалось в почти 
христианский памятник и оставалось стоять перед 
Десятинной церковью. Этот поступок Владимира 
великолепно передает двоеверие Руси, не исчезнув
шее полностью даже к приходу Батыя.

Определение града Кия как городища-святилища 
раскрывает также смысл летописного рассказа о 
строительстве тремя братьями нового града в честь 
старшего брата, хотя у каждого из них уже был свой 
град. Смысл заключается в сакральной функции пра
вителя, которой тот наделялся в древности, что дока
зано, похоже, уже для всех народов мира. Ее 
носителем был старший в роду и строительство в честь 
него, как выразился летописец, града связано с каким- 
то конкретным событием, подтверждавшим способ
ность Кия осуществлять эту функцию. От наличия у 
правителя такой «харизмы» зависело благополучие 
всего рода и стабильность в макрокосмосе. Новый 
град, становился местом исполнения сакральных обя
занностей Кием, а его резиденцией оставалось первое
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городище. В святилище служат, но не живут. Даже 
царь хазар, личность максимально сакральная, не вер
шил публичные обряды по месту своего жительства.

Расширение функций государственной власти 
достаточно рано ведет к ее разделению между двумя 
царями или двумя учреждениями. Жрец и прави
тель-военачальник -  это уже два разных лица, пре
бывающие в двух разных местах. Военачальник 
Аскольд, принявший христианство, даже не попал 
в дружинный некрополь вокруг града Кия, где по
коился Дир. Княгиня Ольга, как женщина, меньше 
всего имела прав на проживание в граде-святилище, 
а став христианкой, и вовсе лишилась их.

Старокиевская гора, как место расположения 
града-святилища и могильника, обретала статус са
кральной местности, и даже летописцы именуют ее 
просто «Горой». Лишь в XIX в. возникает кабинетное 
название «Старокиевская гора». После утверждения 
христианства как государственной религии на ней 
находилось 19-20 каменных церквей с монастырями, 
в то время как вне ее -  только 4 монастыря и 3 ка
менных церкви. Гора сохраняет свой сакральный 
статус, но уже на основе христианства. Идея о са
кральном значении Горы в топографии Киева, вы
сказывалась еще в XIX в., в основном с позиций 
христианства. В наше время ее комплексно разви
вает В.Н. Рычко [1998 и др.].

Если град-святилище Кия с огромным могиль
ником вокруг -  сакральная местность, то неизбежен 
вопрос: где была резиденция князя Игоря с Ольгой?

Проблема трех княжих дворов и горы, 
выше Старокиевской

О числе княжих дворов на Старокиевской горе в 
945 г. сообщает «Повесть временных лет», описывая 
приезд посольства древлян к Ольге: «И приста под 
Боричевом в лодьи. Бо тогда вода текущи въздоле 
горы Киевьскыя и на Подольи не сядяху людье, но 
на горе; град же бе Киев, идеже есть ныне двор Горя- 
тин и Никифоров, а двор княжь бяше в городе, 
идеже ныне двор Воротиславль и Чюдин, а переве- 
сище бо вне града и бе вне града двор другый, идеже 
есть двор Демьстиков за святою Богородицею, над 
горою двор теремный, бе бо ту терем камень».

Отправная точка для локализации всех упомяну
тых дворов -  церковь Богородицы, по общему при
знанию, -  Десятинная. Из текста следует, что в 945 г. 
в ее округе было три княжих двора -  один в граде, а 
два вне града. По логике летописца, горожанина 
конца XI в., главным был двор в граде, с чем согла
сились историки, тоже горожане, и уверенно поме
стили в усадьбе Десятинной церкви резиденцию 
Владимира, полагая, что столь видная личность не 
могла жил вне града, хотя летопись и указывает на 
Берестово, Лишь в отношении двора Ольги допу
скались сомнения.

На град Кия как княжью резиденцию вроде бы 
указывали и находки у Десятинной церкви: богатый 
некрополь, огромное число кладов и дорогих пред
метов «княжеской эпохи», руины каменных зданий. 
Казалось, здесь -  княжья резиденция и детинец го
рода, который регулярно расширяется. Но с разви
тием системы датировок в археологии в этой схеме 
возникли серьезные несоответствия. Выяснилось, 
что руины дворцов оказались XII в., а клады сокрыты 
при осаде Батыя [Климовский 2005]. Даты погребе
ний начали создавать трудности, а о проблемах са
мого града Кия уже писалось.

Проблему вносила и статья 945 г., смущая оби
лием княжих дворов на небольшом участке у Деся
тинной церкви. М.К. Каргер, похоже, был первым, 
кто попытался ее решить, привлекая Хлебников
ской и Погодинский списки Ипатьевской летописи. 
Только эти два списка содержат иной вариант тек
ста, позволяющий объединить два двора вне града в 
один, но с теремом каменным [Каргер 1958, с. 264]. 
За Каргером пошли и другие авторы. Двор с камен
ным теремом был назван загородной резиденций, 
хотя и стоял в нескольких сотнях метров от града, а 
проблема его локализации не решейа до сих пор.

Трудность в том, что во всех летописных списках 
этот двор уверенно стоит на горе, которая выше 
участка с Десятинной церковью. Но горы, выше Ста- 
рокиевской, рядом нет. Недавно В.Н. Зоценко по
местил этот двор на Замковой горе [Зоценко 2003, с. 
33-34], но это явно противоречит летописи: двор до
лжен стоять только на месте двора деместиков Де
сятинной церкви, то есть, где-то близ нее. К тому же, 
визуально Замковая не выше Старокиевской, а по 
геодезической съемке ниже в среднем на 20 м.

Все же, проблема трех княжих дворов и горы 
выше Старокиевской вполне решаема.

В Киеве есть гора выше Старокиевской. Это ее 
отрог -  гора Уздыхальница, с конца XVIII в. назы
ваемая Андреевской. Она и сейчас высится над Ан
дреевским спуском. В 1616 г. Уздыхальнцу срыли по 
указу воеводы С. Жолкевского на 11 м, что предла
галось сделать еще в 1570 г., поскольку она была 
выше Замковой, и с нее хорошо простреливался сто
явший там киевский замок. Двор на Уздыхальнице 
явно выше места Десятинной церкви и стоит вне 
града, как того требует летопись. Стоит он и на 
месте первого града Кия и только в отношении его 
летописец употребляет термин «двор теремный», а 
остальные называет просто княжими, то есть, они 
принадлежат князю, но в них он может и не жить. 
И только в нем есть «терем каменный», выделяю
щийся в деревянном Киеве 945 г. Ответ на вопрос о 
месте резиденции князя более чем очевиден. Двор Б 
граде -  это двор в городище-святилище, эпизодиче
ски используемый князем, а во времена летописца 
он князю уже даже не принадлежал.
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Второй княжий двор вне града в 945 г. еще не су
ществовал, но летописец этого знать не мог. Он 
узнал от деместиков, что их двор стоит на месте быв
шего княжьего, но когда был построен тот, они ему 
сказать не могли: даты -  больное место раннего 
средневековья. К истории появления этого двора 
вернемся позже. При такой расстановке текст лето
писи становится понятен. Каменный терем-рези
денция стоит на Уздыхальнице, двор в граде -  на 
территории святилища, двор вне града на месте де
местиков -  между ними. Ухищрения с Хлебников
ским и Погодинским списками не нужны.

Проанализируем осаду 968 г. Двор на длинном, 
но узком отроге Уздыхальницы мал и осаду не вы
держит. Укрыться Ольга с внуками и горожанами 
могла в граде-святилище или на Замковой горе. Сог
ласно «Повести», воевода Претвич спокойно наблю
дал из ладьи с левого берега Днепра за ходом осады, 
а Ольга зд ними. Такой обзор с Днепра возможен, 
только если Ольга была на Замковой горе. Видеть, 
что происходит с напольной стороны укреплений 
града Кия, Претвич никак не мог. Подвиг юноши, 
посланного к Претвичу, тоже реальней при 10 га ос
нования Замковой горы и ее заросших склонах, чем 
при 190 метрах линии обороны града Кия. Есть и 
другие аргументы в пользу Замковой горы, но для 
решения намеченных задач не важно, осаждали пе
ченеги ее или град Кця.

Как известно, попытка Претвич вступить в сра
жение закончилась перемирием с ханом до прибы
тия Святослава с Дуная, которого печенеги ждали, 
стоя лагерем на Лыбеди. Святослав их выпроводил, 
но нашел терем и святилище разграбленными. Вес
ной 969 г., очевидно, обсуждался вопрос о постройке 
новых укреплений, и тогда Святослав заявил Ольге и 
боярам о переносе столицы в Переяславец на Дунае. 
Старуха-мать поставила условие дождаться ее 
смерти, которая и случилась через 3 дня. Святослав 
освободился от обязательства, и убыл на Дунай, от
куда не вернулся.

В качестве наместника в Киеве остался его стар
ший сын Ярополк, который через 3 года стал вели
ким князем. В зрелом возрасте он пережил осаду 
печенегов, от их рук погиб его отец, из чаши, сде
ланной из его черепа пьет хан Куря, которому поло
жено мстить, угроза их нового вторжения постоянно 
висит над городом. В этой ситуации строительство 
новых укреплений, надежно защищающих святи
лище и терем на Уздыхальнице, была очевидна.

Замковая гора хорошо защищена рельефом, и на
ращивание укреплений на ней ничего не меняло, Уз- 
Дыхальница крайне мала, и укреплять ее не имело 
смысла. Ярополк принял оптимальное решение -  
оградить стеной возможно большую часть Старо
киевской горы; защитив святилище и резиденцию. 
Используя хазар, он возводит глинобитную стену,

своеобразное ноу-хау в восточнославянской форти
фикации. Она должна была не только гарантировать 
безопасность этой территории, но и придать евро
пейские черты городу, о котором князь мечтал.

Его строительная деятельность более понятна с 
учетом самой личности Ярополка. Женатый на кра- 
савице-монахине, привезенной Святославом из бал
канского похода, он, по общему мнению, 
исследователей, как и его братья, был в детстве кре
щен Ольгой и вырос ревностным христианином. 
М.Ю. Брайчевский считает, что Ярополк открывает 
плеяду русских князей, отдававших приоритет ор
ганизаторской деятельности перед воинской 
удалью. За ним явились Ярослав Мудрый, полиглот 
Всеволод Ярославич, философ и публицист Влади
мир Мономах и другие [Брайчевский 1989, с. 122].

Территория, огражденная Ярополком, была не
заселенна. На дальнем ее уступе стоял княжий двор, 
на другом краю -  святилище. Остальное простран
ство занимали курганы. Здесь могло укрыться много 
людей и конная дружина, но городом это назвать 
нельзя. А Ярополку здесь виделся полноценный 
город, достойный князя Руси. Город, подобный тем, 
о которых ему рассказывали мать и жена, возможно, 
бояре, побывавшие посольством в 973 г. в Квидлин- 
бурге у императора Священной Римской империи, 
и немцы, прибывшие в 979 г. с ответным посоль
ством. Как христианину судьба святилища ему была 
безразлична. Оно в силу близости к резиденции по
падало в огороженное пространство, что успокоило 
языческую партию при дворе: молодой князь чтил 
могилы и устои предков. Но Ярополк начал разда
вать здесь землю под застройку своим сторонникам 
и ситуация изменилась.

Хорошо известен летописный рассказ об убий
стве в 983 г. язычниками варяга-христианина, не вы
давшего своего сына, на которого пал жребий быть 
принесенным в жертву на празднествах по случаю 
возвращения Владимира из похода на ятвягов. Его 
используют для обличения язычества, оба варяга 
давно в сонме святых-мучеников, но забывают, что 
двор варяга стоял на месте Десятинной церкви, то 
есть, в двух шагах от святилища и в окружении кур
ганов. Плотность погребений здесь велика и варяг, 
строя двор, мог снести курган, вызвав тем негодова
ние, но христианам покровительствовал Ярополк. 
Только он мог разрешить варягу поселиться здесь. 
Не исключено, что этот варяг -  летописный Ва- 
ряжко, советник Ярополка, бежавший после его 
убийства в 980 г. к печенегам. Через 3 года он вполне 
мог вернуться на свой двор. И расправа над ним 
была не кровожадностью язычников, а чисткой от 
людей Ярополка и ответом на осквернение святи
лища. Для нас в этой истории важен сам факт про
живания христианина возле святилища, что 
указывает на раздачу здесь земель Ярополком.
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%Но в деятельность Ярополка был перерыв. М.Ю. 
Брайчевский указывает на странные репрессии Свя
тослава против христиан в конце 2-го балканского 
похода и казнь им своего брата Глеба. В итоге, к мо
менту заключения в 971 г. договора с Византией их в 
войске не осталось. Кроме чистки в армии, по его 
мнению, Святослав организовал и погром в Киеве 
церквей, поставленных Ольгой. Причину он видит в 
том, что Святослав сделал христиан «козлами отпу
щения» за военные неудачи и общее фиаско своей 
политики [Брайчевский 1989, с. 119-121]. На наш 
взгляд, причиной стали жалобы из Киева на дей
ствия Ярополка, которые попали на благодатную 
почву. Возможно, поэтому Ярополк и не пришел на 
помощь осажденному печенегами на порогах Свя
тославу, оставив его зимовать там.

После гибели Святослава весной 972 г. Ярополк 
стал князем. Выждав, пока спадут антихристианские 
настроения в Киеве, он продолжил строительство и 
раздачу земель. До того, как в Родне его проткнут 
мечами варяги Владимира, оставалось 8 лет. Старый 
терем Святослава на Уздыхальнице еще стоял, в 980 г, 
его посетил Владимир. Воспоминания детства, ве
роятно, тяготили Ярополка, и он строит новый двор 
и новый терем, достойный нового князя. Также по
ступит и Ярослав Мудрый, заложив новый Великий 
Ярославов двор в возведенном им граде.

Этот двор Ярополка и был тем вторым двором вне 
града статьи 945 г., стоявшим на месте двора деме- 
стиков. Локализовать его можно в конце ул. Деся
тинной, у перешейка, соединявшего Уздыхальницу 
со Старокиевской горой. Двор Ярополка прикрывал 
доступ к старому двору Святослава и был его продо
лжением. Такая локализация соответствует и поло
жению двора деместиков за Десятинной церковью, а 
также месту капища шести богов Владимиром «на 
холме вне двора теремного». Это капище в 1975 г. от
крыл Я.Е. Боровский под домом № 3 на ул. Влади
мирской, и оно находится именно напротив двора 
Ярополка. Тем самым, проблема трех дворов снима
ется. Летописец'не ошибся с их числом, а только с 
датой одного из них. Переписчиков Хлебниковского 
и Погодинского списков смутило обилие княжих дво
ров, и они объединили два двора вне града в один.

Заняв Киев, и пройдя обряд посажения на стол 
на «отнем дворе», Владимир тоже не был склонен 
жить в тереме и городе, построенных убитым им 
братом, а попасть на двор отца он мог, лишь мино
вав двор Ярополка. Поэтому предпочел Берестово, 
где и умер, а оно и через 100 лет после его смерти 
оставалось резиденцией для официальных встреч.

После крещения в 988 г., искупая грех братоу
бийства, а заодно и стремясь уничтожить память о 
брата, Владимир передал двор Ярополка демести- 
кам Десятинноіі церкви, только этим можно объяс

нить, как княжий двор стал церковной собственно
стью. Со временем к церкви отошел и заброшенный 
двор Святослава, гора стала церковным кладбищем, 
что отразилось в ее названии -  Уздыхальница (Взды
хал ьница). На это указывает и находка при ее сры
тии в 1616 г. пещеры монаха.

Двор в граде-святилище Владимир сохраняет за 
собой, но к концу XI в., он был уже разделен между 
княжими мужами Воротиславом и Чудиным. Из них 
Чудин -  личность известная по обеим редакциям 
«Русской Правды». Вместе с именами трех сынов 
Ярослава и 2-3 княжих мужей, его имя значится 
среди подписавших ее лиц. Чудин явно был в ближ
нем окружении Ярослава Мудрого, поэтому и уча
ствовал в совете по утверждению новой редакции 
судебника. Часть княжьего двора в граде-святилище 
под застройку он мог получить только от Ярослава.

Начав большое строительство нового града, в ко
тором возводился и огромный княжий двор возле 
Софийского собора, Ярослав роздал своим спод
вижникам землю не только пустующего княжьего 
двор в бывшем граде-святилище, но и вокруг него. 
Кроме Чудина, землю здесь получил и Никифор 
Киянин, тоже подписавшийся под /Русской Прав
дой. Его греко-христианское имя и прозвище Кия
нин, позволяют видеть в нем выходца из княжих 
мужей, крестившихся до 988 р., и составлявших хри
стианскую партию, на которую опирался Ярополк, 
а позже и Владимир.

Именно при Ярославе начинается массовое сры
тие курганов, христиане уже не боялись мести языч
ников. Тогда могли быть и окончательно засыпаны 
участки рва града Кия, остававшиеся еще откры
тыми, а остатки каменных зданий XII в. возле Деся
тинной церкви, именуемые княжьими дворцами, 
следует отнести к хоромам бояр Ярослава. Исклю
чение составляет лишь дворец в Десятинном пере
улке, являющийся, по общему мнению, двором 
князя Мстислава. В исторической ретроспективе 
именно Ярослав, а не Владимир, осуществил строи
тельство града, о котором мечтал Ярополк.

Каковы были размеры града Ярополка, строи
тельство которого исследователи позже приписали 
Владимиру, как фигуре более заметной в истории, 
достоверно пока установить сложно. Его укрепле
ния уже были завершены к 980 г. и выглядели вну
шительно. Подойдя к Киеву, Владимир не решился 
их осадить, а повел психологическую и дипломати
ческую войну против Ярополка, которую и выиграл.

В литературе давно установилось мнение, что мо
сковские воеводы, начав в 1654 г. строительство 
новой крепости на Старокиевской горе почти в точ
ности восстановили все основные линии ее древних 
оборонительных укреплений. Фактически, приве
денная в начале статьи схема расширения укрепле-
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ний Києва Х-ХІІІ вв. является калькой с плана И. трасс в сопоставлении с данными археологии внесет 
Ушакова 1695 г. и, возможно, детальный анализ их в нее серьезные коррективы.
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НАРОД У КУЛЬТУРАЛІСТИННОМУ
РОЗУМІННІ

Погляди, які визнають зв'язок між народами що 
формуються і їх первісним етнічним підгрунтям до
слідники предмету визначають як культуролістичну 
історію народу. їх представники бачать у народі куль
турну єдність подібну до тієї, яка охарактеризована 
Раулем Нароллом/ але не ідентичну, оскільки вста
новлення критеріїв, які визначають народну культуру 
складніше ніж аналогічне кодифікування аспектів 
первісних культур.

Прийнята членами людської спільноти власної 
назви і назва надана іншими, здебільшого сусід
німи громадами, становить істотний елемент усві
домленого виділення, який має рішуче значення на 
вступній фазі формування народу. Ця проблема 
займає багато місця у роботах істориків, які зай
маються проблемою раннього генезису народів, на
приклад, у Польщі це дослідження Бенедикта 
Зінтари та його школи, але вона й загалом привер
тає увагу медієвістів.

Визнання культури культурних груп як цілісності 
знаходить опору у багатьох давніх і новіших теоре
тичних орієнтаціях різного характеру. А саме: в си
стемі консенсусу у  Комтея, в еволюціоністичному 
органіцизмі, у марксизмі, у функціональній теорії і 
новітньому конфігураціоналізмі антропології куль
тури, а також, очевидно, у структуралізмі Леві- 
Строса та його різних варіантах. Едмунд Ліч у 
дослідженні присвяченому структурному аналізу 
символів у суспільній антропології висловив переко
нання, що розуміння символу, а навіть саме існування 
символу, не можливе без включення у структуру ці
лості та в характері конструкції пише: »Мусимо бути 
добре обізнані з даним культурним контекстом, виз
наченим станом речі, перед тим як взагалі можемо 
приступити до декодування комунікату» [Leach 1989, 
s. 95-96]. Поняття культури «означає історично пере
даний взірець значень втілених у символах, систем ус
падкованих понять виражених у  символічних 
формах, за допомогою яких люди спілкуються, про
довжують та розвивають свої знання про життя і ос
нови-життя» [Geerttz 1973, s. 89]. *

Культури народів визнаються багатьма дослідни
ками та теоретиками як певна форма інтеграції виб
раних елементів багатьох систем культури: мови, 
релігії, звичаїв, мистецтва, організації. Прикладом та
кого розуміння є представлена вище концепція куль
турної одиниці пропонована Нароллем. Положення, 
яке стверджує системний характер культур приймає 
Гертц і, зрозуміло, школа Боаса , функціоналісти, 
структуралісти і фемонологи. Проти такого поло
ження виступає Маргарет Архер. Як міф окреслила 
вона концепцію інтеграції систем культури і сус
пільно-культурних систем, навіть відносно до суспіль
ств первісних, традиційних [Archer 1^89, rozdz. 1].

Застосована аналітична диференціація культури 
та суспільства не змінює суті тієї проблеми, коли в 
соціологічному розумінні культура завжди відно
ситься до людської діяльності, людських підстав 
поєднаних узами соцєтальної і символічної культури 
[Kłoskowska 1983; 1986]. У понятійному розумінні 
спільні ознаки культури творить народ, або раніше -  
етнічна група. Вони створюють свою народну (ет
нічну) культуру, формуючись як суспільні об'єдна
ння. Ці об'єднання тривають зі змінами завдяки 
наступності поколінь, а разом з ними зберігається та 
змінюється їх культура.

Проте, саме поняття тривалості культур вимагає 
пояснення. До поняття ідентичності народних куль
тур, про що йтиме мова далі, відноситься відчуття їх 
тривалості, засвідчене їх учасниками. Та це відчуття не 
повинно виключати свідомості змін, що відбуваються 
у культурі. Старопольська культура належить до три
валих традицій польської літератури. Без Кохановсь- 
кого Міцкевич мусив бути іншим поетом, без нього 
зрештою -  та ще давнішої і пізнішої народної тради
ції, але і універсальної -  не було б поезії «Скамандра» 
у такому вигляді. Кожний згаданий тип творчості є 
одночасно відмінним від інших.

Народна культура є динамічним укладом, 
оскільки є наслідком творчих і вибраних дій людей. 
Це стосується усіх суспільно-культурних спільнот, 
також первісних суспільств, хоч їх внутрішні зміни

* Характеристика, що дозволяє ідентифікувати одиницю первісної культури (культуриніт) повинна по Наролю.пере- 
дбачити десять критеріїв: 1) розміщення основних рис, які підлягають дослідженню, 2) територіальне розміщення, 3) по
літичну організацію, 4) мову, 5) екологічне середовище, 6) структуру локальних спільнот, 7) суспільну єдність, що виступає 
найширше, 8) власна назва, 9) спільний фольклор чи історія, 10) одиниця окреслена дослідженнями [Narolł 1973: 726].
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мало помітні. Активність, очевидно не є протистав
ленням культури, а тільки її проявом.

Для певної мети ці аналізи є ужитковими, які го
ворять проте не о системах діяльності, а скоріше о ко
реляції культури чи її матеріальних елементах, як це 
визначає Карл Поппер. Такими матеріалізованими 
елементами народної культури є пам'ятки архітек
тури, збори літературних і наукових творів та інші 
тексти народною мовою, малярство та різьба, кіноп
лівки та касети, партитури музичних творів та їх реє
страція. Ці приклади, що переконливо доводять, що 
найістотнішим для культури є не самі кореляти-пред- 
мети, хоч і можуть бути необхідними, але їх творення, 
відтворення та відбір, і завжди форма діяльності та 
погляди на ці предмети-кореляти.

При характеристиці народних культур важко 
однак обійтись без представлення їх у аналітично ви
діленій предметній формі, оскільки у розвинутих сус
пільствах саме форма становить основу існування. Для 
збереження в часі багатого універсуму культури ця 
довготривала постать є необхідною, але не є достат
ньою, оскільки елемент збережений у своєму первіс
ному вигляді, але ніколи не оновлений у відтворенні і 
актуальному відборі став би мертвим і практично 
зникнув би з сучасної культури. Підкреслення цих ос
новних тверджень представленої тут соціології куль
тури [Kłoskowska 1983] потрібне для подальшого 
аналізу народних кудьтур. Одночасно необхідно ще 
раз підкреслити, що представлена туг концепція пи
тань народності має культуролістичний характер. 
Вона полягає у розумінні етнічної групи та народу, як 
колективів у вигляді спільнот окреслених через на
глядну ідентичність і наглядну відмінність своїх куль
турних властивостей.

Зародження та функціонування народних куль
тур реалізується діяльністю механізмів, які частково 
накладаються на себе і розрізняються тільки аналі
тично, але частково історично відмінних і можливих 
для емпіричного розмежування. До таких механіз
мів належать: (1) творення символічних систем, обу
мовлених якісними властивостями людини; (2) 
виділення порядку цих систем, як властивих групі 
обмеженій таким способом від інших, чужих груп; 
(3) розширення кола спільних елементів в окрес
ленні ширшої суспільної спільноти, напр. у межах 
племені чи держави; (4) розширення спільності 
культури над кордонами держав і народів. Той 
останній механізм може бути названий процесом 
універсалізації. Звичайно його попереджає часткове 
запозичення способів діяльності і вартості, реалізо
вані між культурами сусідніх спільнот, або близьких 
в іншому розумінні спільнот.

Розвиваючи концепції народу як спільноти са
мобутньої культури і такої що відрізняється від 
ш ти х аналогічних спільнот, потрібно врахувати усі 
Можливі аргументи що вказують відмінність кри

теріїв поділу і обмеження осібності окремих наро
дів. Тільки первісні етнічні групи які не комуні- 
кують з іншими з огляду на природні умови 
ізоляції є повністю монолітні і відокремлені з по
гляду культури. Кожний розвинутий народ будує 
власну і використовує власну культуру у контактах 
з іншими, переважно, але не виключно, з сусідніми 
спільнотами. Відображенням того процесу є сфера 
привласнення і адаптації культур відмінних від ге
нетично власної.

В усіх названих системах культури спостері
гаються багатосторонні процеси культурної дифузії, 
але є також границі що відділяють від цілком непіз
наної сфери і неможливої для пізнання або потен
ційно доступної, проте виключеної з різних 
поглядів. Міжкультурні реляції до певної міри за
лежать від відношення до спільнот, які є носіями 
інших культур. Однак ця залежність не є однозна
чною. Наприклад, християнські народи середньо
вічної, а частково і пізнішої Європи, демонстрували 
негативне відношення до євреїв, хоч християнство 
запозичило від них багато сприйнятливих для себе 
елементів культури. Негативний стереотип німців у 
Польщі супроводжувався численними запозичен
нями, які належали переважно, але не виключно, до 
позасимволічної сфери. Культура, а зокрема поль
ська література доби романтизму багато запозичила 
з німецького і англійського романтизму, з іншого 
боку -  багато мотивів української культури, які 
творчо розвивала, а українська культура сприйняла 
численні елементи та інспірації з польської куль
тури при одночасному ворожому ставленні, щонай
менше сповненому відчуттям небезпеки і свідомості 
конфлікту з обох сторін.

Велика складність проблематики народу та її чис
ленні неясності не можуть зробити справедливим ані 
її виключення з осмислення, ані її спрощення шляхом 
ригористичних дефініцій народу, які змушують її до 
обмеження самого явища вузькими історичними і 
сутнісними рамками. Переконаність у ефемерному 
характері народу не підтверджується на схилі XX віку, 
прийняття ж теорії його пізнього, лише у XIX сто
річчі, становлення не сприяє розумінню сучасних на
родознавчих питань. Це переконання веде до 
стереотипного сприйняття народу всупереч пред
ставленого тут напрямку підходу, який зорієнтований 
розглядати стереотип національний, як змінне по
точне явище.

Народ є історично змінним, як кожне явище 
культури. Якщо розглянути розвиток тієї форми сус
пільного співіснування, треба звернути увагу на різ
норідність проявів, які містить його загальний тип. 
Потрібно також погодитись з можливістю альтерна
тивних критеріїв щодо прийнятих і усталених виз
начень про центральності або периферійності таких 
критеріїв.
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БРОНЗОВІ КАЗАНИ 
ВЕРХІВ'ЇВ ДНІСТРА

Йосип Кобаль

1952 року відомий австрійський археолог Г. вон 
Мерхарт у своїй, тепер вже класичній роботі, присвя
ченій бронзовому посуду епохи полів поховань та ран
нього гальштату, виділив «дністрянську групу» 
металевих казанів з хрестоподібним кріпленням для 
ручок [Merhart 1952, s. 12), репрезентовану на той час 
знахідками з Кунисовиць, Неділиська та Озерян [Żu
rowski 1949, s. 3, 164, 167-169). Стосовно походження 
цієї специфічної групи бронзових речей було висунуто 
дві гіпотези. Згідно з першою, згадані вище вироби 
своїм походженням завдячують бронзоливарним май
стерням Північної Італії [Бандрівський 1994, с. 116-119 
та інші]. Інша гіпотеза пояснює появу бронзових каза
нів у Верхньому Подністров'ї діяльністю або впливами 
«угорських» бронзоливарних осередків доби пізньої 
бронзи [Patay 1990, s. 27 та інші].

У 1993 році був опублікований новий скарб, до 
складу якого входив і один бронзовий казан із хресто
подібним кріпленням для ручок [Войнаровский, 
Смирнова 1993]. Скарб з Волоки виявився дуже ціка
вим і важливим для вирішення проблем типології, 
хронології та походження згаданої вище «дністрян
ської групи» бронзових казанів. Враховуючи це, а 
також нові дослідження теми і той факт, що питан
ням бронзоливарного виробництва Верхнього Подні
стров'я і, зокрема, металевому начинню, значну уваїу 
приділяв Ювілянт [Малеев 1992], автор вирішив ще 
раз повернутися до проблеми бронзових казанів.

Каталог
Сьогодні на досліджуваній території відомо дев'ять 

казанів із чотирьох скарбів. Вони походять із наступ
них місць:

1). с. Волока, Глибоцький р-н, Чернівецька область.
У 1987 р. під час будівельних робіт в урочищі Цурч 

на глибині близько 2 м був знайдений скарб бронзо
вих речей. Він складався з бронзового казана, в який 
було вкладено 7 одновушкових кельтів.

Бронзовий казан зберігся досить погано, він дещо 
Деформований. Нижня, придонна частина пошкод
жена, обгоріла, місцями до червоного кольору. Тіло 
округле, вінчик загнутий до середини. Дно ввігнуте, із 
слідами латання. Кріплення ручок хрестоподібні, 
подвійні, спарені, прикріплені до стінки заклепками 
3 круглими, злегка опуклими голівками; частково по

шкоджені. Ручки скручені, із гачкоподібними кінцями. 
Казан орнаментований круглими поглибленнями, що 
утворюють вузьку смуту під вінчиком, яка складається 
з п'яти паралельних рядів заглиблень. Діаметр вінчика: 
23 см, висота - 1 6  см, товщина стінки — 1,5 мм; тип В1 
(Рис. 1:1). Опублікований [Войнаровский, Смирнова 
1993, с. 183].

2). с. Кунисівці, Городенківський район, Івано- 
Франківська область.

У 1890 р. на відстані 76 м від правого берега Дністра 
на глибині 0,9 м від сучасної поверхні був знайдений 
скарб, який включав п'ять вкладених один в один 
бронзових казанів. Тут же виявлено уламки товсто
стінної глиняної посудини. Знахідка потрапила до 
Відня, де зберігається по сьогоднішній день.

Казан № 1. Форма тіла біконічна, кріплення ручок 
хрестоподібні, подвійні, роздільні; ручки (дві) дуго- 
видні, тордовані, з гакоподібними кінцями, що нага
дують голову і шию птаха; дно кругле на низькому 
кільцеподібному піддоні. Тип В2а. (Рис. 1: 7).

Казан Ш 2. Тіло кругле, дно сильно пошкоджене. 
Кріплення ручок хрестоподібні, подвійні, спарені, з 
довгими пластинами та конусоподібними заклеп
ками. Ручки гладкі з гакоподібними кінцями, орна
ментація складається з паралельних гравірованих 
ліній і півдуг під вінчиком та рельєфних витиснутих з 
середини різного розміру півсфер, які утворюють 
композицію з човнів з кінцями у формі пташиної го
лови і концентричних кіл, котрі символізують соняч
ний диск. Діаметр вінця -  29 см, максимальний 
діаметр тіла -  34,5 см, висота -1 4 ,7  см, діаметр денця 
-1 3 ,5  см, товщина бляхи -  0,2 см. Тип В1. (Рис. 1 :2 ,4).

Казан N2 3. Тіло конусоподібне, кріплення ручок 
хрестоподібні, подвійні, спарені. Самі ручки гладкі з 
гачкоподібними кінцями, дно плоске, під вінчиком ор
намент з гравірованих паралельних ліній і півдуг. Діа
метр вінця -  26,5 см, висота -1 1  см. Тип В1. (Рис. 1:6).

Казан N2 4. Конусоподібної форми з хрестоподіб
ними, подвійними, спареними кріпленням ручок. 
Ручки гладкі з гачкоподібними кінцями. Під вінчиком 
орнамент з гравірованих паралельних ліній, опереза
них знизу і зверху пунктирними лініями. Діаметр він
чика -  22,5 см, висота -1 2 , 5 см. Тип В1. (Рис. 1:3).

Казан N2 5. Округлої форми, кріплення хрестопо
дібні, подвійні, спарені. Ручки не збереглися. Під він-
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чиком гравірований орнамент з пунктирної лінії, па
ралельних ліній і півдуг. Діаметр вінчика -  22 см, ви
сота -  8,3 см. Тип В1. (Рис. 1: 5). Опубліковані 
[Sulimirski 1938, s. 260, Tab. 11: 1-5; Żurowski 1949, s. 
167> Tab. XXX: 2 ,3 ,4 ,6 ,7 ; Ąngeli 1962, s. 307-311, Tab. 1 - 
4; Бандрівський 1994, с. 116, 118; Бандрівський 1999, 
рис. 4.; Patay 1969, s. 181-190, Tab. 16; Kozłowski 1939, s. 
55, Tab. XVI: 1-4].

3) . c. Озеряни, Тлумацький район, Івано-Фран
ківська область.

У 1876 р. в урочищі Троян під час оранки були 
знайдені рештки двох бронзових казанів і фрагменти 
бронзової чарки. Від казанів збереглися лише верхні 
частини з кріпленнями для ручок і самі ручки (по дві 
на кожному). Казани, ймовірно, мали округле тіло й 
під краєм вінчика були орнаментовані. Перший -  
п'ятьма паралельними лініями, другий такими са
мими лініями, які зверху і знизу оперезані короткими 
карбованими півдугами. Котел № 1: діаметр вінчика 
приблизно 26 см (Рис. 1: 9). Котел № 2, діаметр він
чика приблизно 20 см (Рис. 1: 10). Обидва тип В1. 
Опубліковані [Sulimirski 1938, s. 260; Żurowski 1949, s. 
167, Tab. XXX: 2 ,3 ,4, 6, 7; Merhart 1952, s. 63].

4) . c, Неділиська, Перемишлянський район, Львів
ська область. Скарб, до складу якого входила значна 
кількість бронзових і залізних речей, знаходився у 
музеї Любомирських. Поряд із бронзовими кельтами, 
ножами, кільцями, підвісками, фібулою, фрагмен
тами чарки, сітули, браслетів тощо, скарб включав і 
бронзовий казан. Останній дуже пошкоджений: збе
реглася лише частина стінки, одне подвійне хресто- 
стоподібне кріплення для ручок і кільце іншого, одна 
ціла ручка й половина другої. Краї посудини злегка 
нахйлені усередину, дно кругле, ввігнуте. Максималь
ний діаметр тіла казана приблизно ЗО см, висота -  
близько 14 см. Тип В1 (Рис. 1:8). Опублікований [Suli
mirski 1938, s. 255-282; Żurowski 1949, s. 168-169, Tab. 
XXX: 1; Крушельницька 1985, рис. 25 :1-8 ,10-27].

Типологія
У плані типології бронзові казани Верхнього Подні

стров'я поділяються на дві групи: казани з хрестоподіб
ним спареним подвійним кріпленням для ручок і 
округлим або конусоподібним тілом та казани з відо
кремленим подвійним хрестоподібним кріпленням, бі- 
конічним тілом та кільцеподібним піддоном. Згідно з 
класифікацією Г. вон Мерхарта [Merhart 1952, s. 4-15] 
перші з них належать до типу В1, другі -  В2а. З дослід
жуваних тут виробів до типу В1 відносяться казани з Во
локів (Рис. 1:1), чотири з п'яти казанів з Кунисовиць (Рис. 
1:2,7), Озерян (Рис. 1:9,10) та Неділиську (Рис. 1:8).

Правда, автори публікації скарбу з Волоків, поси
лаючись на форму і профіль тіла та дна казана, як на 
основні критерії виділення різних типів казанів, від
несли його до типу С (за Мерхартом) [Войнаровский, 
Смирнова 1993, с. 183]. Проте, безпосереднє знайом

ство з казаном у фондах Чернівецького історичного 
музею показало, що він повністю вкладається у типо
логічні критерії казанів типу В1. Цікавим моментом, 
пов'язаним з цією знахідкою, є те, що вона поєднує 
окремі типологічні ознаки, характерні для казанів різ
них типів. Так, тордовані ручки частіше зустрічаються 
на казанах типу В2 і С, а орнамент з круглих заглиб
лень під вінчиком -  на виробах типу А. Проте, основні 
типологічні ознаки дозволяють впевнено віднести цей 
казан до типу В1.

Хронологія
Питання хронології бронзових казанів верхів'їв 

Дністра до нині залишається дискусійним, а між тим 
від його вирішення в значній мірі залежить і вирі
шення загальних проблем історичного плану.

За винятком скарбу з Кунисовець, який складався 
виключно з бронзових казанів, три інших (Волока, Не
ділиська, Озеряни) включали різні категорії метале
вих виробів, що значно розширяє наші можливості 
точно датувати ці знахідки. До скарбу з Волоки, окрім 
казана типу В1, входило ще сім бронзових одновуш- 
кових кельтів [Войнаровский, Смирнова 1993, Рис. 1: 
2-8]. Останні належать до різних типів, кожен з яких 
має докладні аналогії на території Карпатського ба
сейну. Але якщо кельти східно-карпатського типу з 
ввігнутою втулкою мають широкий часовий діапазон 
побутування, то три кельти з рівною, потовщеною 
втулкою, орнаментовані комбінаціями з реберцями 
виступають характерною формою IV ступені скарбів 
Карпатського басейну (за Паре), яка відповідає пе
ріоду НаВІ (за Мюллером -  Карпе) [Pare 1998, s. 364, 
abb. 32,1-8, Anm. 129]. Цим же часом датує кельти вка
заного типу і Т. Кеменчей [Kemenczei 1996, s. 78, 84], 
хоч слід зауважити, що з'являються вони уже в попе
редній час [Mozsolics 1985, s. 36-37; Kemenczei 1996, s. 
78]. Сам казан типу В1 теж виступає як характерна 
форма періоду НаВІ [Patay 1990, s. 26-27; 1996, s. 408- 
409; Kemenczei 1996, s. 80; Раге 1998, s. 361]. В якості 
найближчих аналогій (за формою тіла, кріпленням 
для ручок, ручками, орнаментацією, розмірами) слід 
назвати казани, знайдені на сході Угорщини: Гайду- 
бесермень і Гойдусоват [Patay 1990, Taf. 4: 7; 9, 12]. 
Обидва датуються періодом НаВІ. Правда, стосовно 
казана з відомого скарбу Гойдубесермень Пол Патай 
зауважує, що він міг потрапити в землю на рубежі пе
ріодів НаВІ / НаВ2. Цей казан, як, до речі і волокський 
зразок, був у вжитку тривалий час (його латали) й до 
того ж одна з його ручок тордована, що характерно 
для пізніших казанів (тип В2а, В2в, С) [Patay 1990, s. 26]. 
Ймовірно, що і казан з Волоки, який повинен датува
тися періодом На В1, потрапив до землі наприкінці 
вказаного періоду або на початку періоду На В2, але 
аж ніяк не на рубежі періодів НаВЗ / НаС, як про це 
писалося в його першій публікації [Войнаровский, 
Смирнова 1993, с. 185].
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Іншим важливим для датування бронзових казанів 
«дністрянської групи» є скарб з Неділиську [Sulimir- 
ski 1938; Żurowski 1949, s. 168-169; Крушельницька 
1985, с. 81,83, рис. 25 :1-8 ,10-27], датування якого теж 
викликає у дослідників дискусії [Войнаровский, 
Смирнова 1993, с. 185]. Л І ,  Крушельницька, наголо
шуючи на тому, що скарб включав різночасові пред
мети, час його закопування у землю визначала на 
основі залізної сокирки (тесла) кінцем періоду НаВ 
[Крушельницька 1985, с. 83]. На наш погляд, наявність 
залізних виробів у комплексах бронзових скарбів 
може бути важливим хронологічним показником, але 
не в усіх випадках.

У світлі того, що на сьогодні залізні вироби (кельти, 
ножі тощо) у Карпатському басейні відомі у скарбах і 
похованнях уже в періодах ВО -  НА (за Рейнеке) 
[Kacso 2001, s. 234-235], а пізніше їх кількість ще більше 
зростає, відносити схов Неділиського скарбу аж до 
кінця періоду НаВ не має достатніх підстав. Казан 
скарбу в межах типу В1 належить до найраніших 
(гладкі ручки, відносно короткі пластини кріплення, 
опуклі голівки заклепок). Одночленна фібула з листо
подібною спинкою, орнаментованою мотивом дволе- 
зої сокири типу Рошітц-Саніслау, навпаки, до 
найпізнішого різновиду цього типу, який датується від 
НаА2 до HaBl [Bader 1983, s. 29, Anm. 29; s. 31], але ти
повий для періоду На В1 [Pare 1998, s. 361]. Півмісяце- 
подібна підвіска з отвором для кріплення, відноситься 
до найпізніших форм у межах даного типу і має ана
логії в угорському скарбі Дебрецен-Латокейп [Ке- 
menczei 1984, Taf. CXCII: 15], де, між іншим, є і фібула 
типу Рошітц-Саніслау, і який датується дослідниками 
останнім часом періодом HaBl [Kemenczei 1996, s. 84]. 
Бронзова одновушкова чашка скарбу тривалий час 
класифікувалася як тип Єнішовіце або Кіркендруп 
[Żurowski 1949, s. 186; Крушельницька 1985, с. 81], 
який, до речі, є типовою формою IV ступеня скарбів 
Карпатського басейну (за Паре), що відповідає На В1.

Проте, нещодавно Пол Патай висловився проти 
зарахування її до типових екземплярів чарок типу 
Єнішовіце [Patay 1996, s. 417]. Більш важливими з 
точки зору хронології скарбу є фрагменти великої 
бронзової посудини, які належать сітулі типу Гойду- 
бесермень [Patay 1969, s. 175-176, Patay 1990, s. 28; Żu
rowski 1949, Tab. LVII: 8], що також є характерною 
формою На В1, хоч, якраз у випадку зі скарбом з Не- 
ділиське, допускається їх трохи пізніший вік [Patay 
1996, s. 42]. Два чудово орнаментовані ножі з горбатою 
шинкою близькі типу Пфаттен знаходять паралелі в 
угорському скарбі Буй [Mozsolics 1985, Taf. 260: 1-2] і 
відносяться до завершальної фази розвитку металевої 
індустрії культури Гава [Kemenczei 1984, s. 82]. Важли
вим з точки зору хронології скарбу є два кельти з рів
ною потовщеною втулкою, орнаментовані тонкими 
реберцями. Останні мають докладні аналогії в цілій 
низці скарбів Карпатського басейну, які Християн

Паре схильний датувати перехідним горизонтом між 
IV і V ступенями скарбів або періодами НаВІ і НаВЗ 
[Pare 1998, s. 384]. Отже, переважна більшість речей 
скарбу належить до періоду НаВІ. Таким чином Неді- 
лиський скарб слід датувати періодом НаВІ, а його за
копування у землю могло відбутися дещо пізніше, але 
аж ніяк не в кінці періоду НаВЗ. Це, зокрема, під
тверджується і скарбом періоду НаВІ з Едєк -  Кен- 
дертог (Угорщина), у якому був казан типу В1, чарка 
типу Єнішовіце, фібула типу Рошітц-Саніслау і серп 
з язикоподібним руків'ям, аналогічний неділиському 
[Kemenczei 1996, Abb. 11-13], тобто майже весь спектр 
датуючих речей аналогічним скарбу з Неділиська.

Дослідження останніх років встановили, що коло 
форм періоду НаВ2 носить локальний характер, а це 
не дає можливості використовувати їх для міжрегіо
нальних хронологічних реконструкцій. На цій під
ставі частина дослідників у своїх періодизаціях 
випускає цей хронологічний ступінь [Pare 1998, s. 299 
і далі). Близьких висновків прийшли останнім часом і 
Л. Крушельницька та М. Бандрівський [Бандрівський, 
Крушельницька 1998, с. 227].

У скарбі з Озерян, окрім двох орнаментованих ка
занів типу В1 були знайдені і фрагменти чарки, близь
кої до типу Єнішовіце [Żurowski 1949, Tab. XXX: 5,8; 
Tab. XXXI: 3). Остання, на думку дослідників [Patay 
1996, s. 417] не є типовим зразком, а тому хронологію 
казанів можна визначити лише на основі типологіч
них особливостей. У цьому плані заслуговують уваги 
круглі, гладкі дугоподібні ручки, округла форма тіла 
й опуклі заклепки кріплення, а також орнаментація, 
які характерні для ранніх казанів типу В1, що з'яви
лися ще у період На А2 [Kemenczei. 1984, Tab. CXCIV:3, 
1996, s. 80]. Для датування озерянських казанів таким 
раннім часом ми не маємо достатніх підстав ще й 
тому, бо пластини ручок на них досить довгі, але від
несення їх до НаВІ не викликає у нас жодних сумнівів.

Встановлення хронології останнього з чотирьох 
верхньодністрянських скарбів, що включали бронзові 
казани, кунисівського, можливе лише на основі ана
лізу типології казанів та стилю їхньої орнаментації. 
Скарб включав чотири казани типу В1 і один типу 
В2а. Останній тип вже Г. вон Мерхарт вважав хроно
логічно пізнішим, ніж тип B I [Merhart 1952, s. 5-6]. 
Подальші дослідження і знахідки підтвердили цю 
думку [Patay 1996, s. 29-30; Раге 1998, s. 366]. З-поміж 
усіх них казан цього типу з Кунисовиць найраніший, 
про що свідчать супроводжуючі його казани типу В1, 
які не тільки типологічно, але навіть за технікою і сим
волікою (мотив птахоподібного човна і сонця) 
пов'язані з відповідними знахідками у Карпатському 
басейні [Patay 1967, s. 188, Abb. 5; Patay 1990, s. 25-27, 
Taf. 14,19]. Увесь скарб з Кунисовиць можна, отже, від
нести до кінця періоду НаВІ -  початку НаВЗ.

Таким чином, бронзові казани «дністрянської 
групи» укладаються в хронологічні рамки періодів
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Рис. 1
Бронзові казани з Подністров'я.
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HaĘI і частково НаВЗ, причому найранішими є, ма
буть, знахідки з Озерян і Волоки, а дещо пізнішими 
казани зНеділиськЖ унисовиць.

Походження. Інтерпретація
Розглянувши питання типології і хронології брон

зових казанів верхів'їв Дністра, можна приступити до 
вирішення проблеми їхнього походження. Як пока
зало картографування і статистичні прорахунки каза
нів типу В1, приблизно 70% їхніх знахідок походять з 
Карпатського басейну, причому 2/3 останніх концен
труються у Східній Угорщині у т. зв. Ніршеїу та його 
околицях. Саме звідси походять найраніші казани 
типу В1, що датуються ще періодом На А2 [Patay 1990, 
s. 25-26; Kemenczei 1996, s. 80] і співвідносяться, пере
важно з металевою індустрією культури Гава і част
ково Кіятіце [Patay 1990, s. 28]. Звідси бронзові казани 
типу В1 шляхами мінової торгові проникають за межі 
Карпатського басейну, в тому числі і у  верхів'я Дні
стра [Merhart 1952, s. 12-15, Kartę 1; Patay 1990, s. 27]. Гі
потеза італійського (етруського) походження 
«дністрянської групи» казанів, яка виникла ще у XIX 
ст. [Бандрівський 1994, с. 118; 1999, с. 151] сьогодні має 
лише історіографічне значення, хоч, звичайно, дале
косяжні, але опосередковані зв'язки між північно-іта
лійськими областями, Карпатським басейном і 
верхів'ям Дністра у досліджуваний час існували [Moz- 
solics 1972; Jankovits 1996]. Тут достатньо згадати хоча 
б етруський бронзовий шолом з Кремінної біля 
Кам'янець-Подільського [Малєєв 2001].

Поява бронзових казанів у Верхньому Подністров'ї 
відноситься до періоду На В1 і пов'язана, ймовірніше 
всього, з Верхньотиським регіоном, де в цей час, як і з 
протилежного боку Карпат, проживало гавське насе
лення, як, до речі, і в Семиградді, де фіксується ще 
один потужний осередок виробництва бронзових ка
занів. Шлях проникнення останніх на Дністер, як свід
чить скарб з Кучави (Мукачівський р-н, Закарпатська 
обл.), що включав два казани типу B I [Kobal 2000, s. 
83, Tab. 84, D:12], пролягав через перевали Східних 
Карпат, зокрема, Верецький. Не виключено, що після 
перших казанів, які потрапили у верхів'я Дністра, роз
почалося їх місцеве виробництво. На це, крім деяких 
особливостей самих казанів (наприклад, мотиви ор
наменту), можуть вказувати і знахідки ливарних форм 
для виробництва бронзових кельтів на поселенні 
кінця доби бронзи у Мішковинах (Тернопільська обл.)

[Малєєв 1976, с. 232-239; Крушельницька 1985, с. 55, 
57-58; Бандрівський 1994, с. 81,83-84]. Можливо, саме 
.тут-виник новий .різновид бронзових казанів з подвій
ним, але роздільним кріпленням для ручок, який 
Мерхарт зачислив до типу В2а і який відомий за скар
бом з Кунисовець (Рис. 1: 7).

Картографування казанів «дністрянської групи» 
(Рис. 2) свідчить, що три з чотирьох їх місць знаходжень 
розташовані на правому березі Дністра, в ареалі по
ширення культури Гава (-Голігради), і лише скарб з Не- 
ділиську територіально пов'язаний з висоцькою 
культурою [Бандрівський, Крушельницька 1999, с. 227]. 
Питання їх інтерпретації донині залишається диску- 
с і й їі и м . Правда, дослідники вважають, що закопування 
подібних скарбів, особливо т. зв. «чистих», які вклю
чали лише бронзове начиння, носило ритуальний ха
рактер [Soroceanu 1995, s. 54]. Серед розглянутих 
скарбів такими за складом є скарби з Кунисовець 
(п'ять казанів) і Озернян (два казани і чарка). Заслуго
вують уваги з цього приводу й умови знаходження і 
склад скарбу з Волоків. Тут у бронзовий казан, заритий 
на глибину приблизно два метри (!), було складено сім 
кельтів [Войнаровский, Смирнова 1993, с. 183]. Така ж 
кількість кельтів знаходилась і у відомому скарбі з 
Руди. Тут речі були складені у бронзову чарку з пиш
ним орнаментом, в середині якої знаходився попіл, а 
ззовні чарка була обкладена камінням [Żurowski 1949, 
s. 171]. На основі чарки типу Штіллфрід-Гостоміце і 
сокир-кельтів знахідка впевнено датується періодом На 
ВЗ [Pare 1998, s. 368]. Не виключено, що обидва скарби 
були заховані в землю з одних і тих ритуальних моти
вів, що характерно для скарбів кельтів Карпатського ре
гіону періоду НаВ [Soroceanu 1995, s. 49]. Проте, ця 
проблема вимагає окремого дослідження.

Таким чином, проаналізувавши знахідки бронзо
вих казанів «дністрянської групи» -  Волока, Куни- 
совці, Неділиська, Озеряни, ми прийшли до висновку, 
що з'явилися вони у верхів'ях Дністра у молодший пе
ріод полів поховань (період НаВІ, приблизно 
1050/1020-950/920 до н. є.) в ареалі культури Гава-(Го- 
лігради) з Верхнього Потисся. Незабаром, очевидно, 
розпочинається місцеве виробництво й вони потрап
ляють до носіїв висоцької культури (Неділиська). їх 
виробництво припиняється на початку періоду НаВЗ 
(близько 950/920-800 рр. до н. є.) (Кунисівці). Закопу
вання у землю скарбів, до складу яких входили брон
зові казани, ймовірно, носило ритуальний характер.
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Денис Козак

НОВІ ДАВНЬОСЛОВ'ЯНСЬКІ
ПАМ'ЯТКИ У ВЕРХНЬОМУ

■  ■

ПОДНІСТРОВ'Ї
Одним з аспектів багатогранної наукової діяльності 

Ю.М. Малеєва є дослідження найдавніших пам'яток 
слов'ян у Подністров'ї. За його участі виявлено цілий 
пласт давньослов'янських поселень в околицях м. Бур
штин Івано-Франківської області. На деяких з них ав
тором проведені археологічні розкопки.

Поселення в урочищі Березняки розташоване в 
2,5 км на захід від Бурштину під лісом і займає соняч
ний схил балки над неширокою долиною, посередині 
якої тече безіменний струмок. Напроти селища, у до
лині, знаходяться декілька джерел.

Проведено шурфування пам'ятки. Розвідкова 
траншея № 1 розмірами 2 х 20 м закладена приблизно 
у центрі селища. У траншеї зібрано велику кількість 
ліпної кераміки пшеворської культури, багато улам
ків від ліпних та гончарних посудин черняхівського 
типу та фрагменти гончарної кераміки княжої доби.

Ще одну траншею закладено на підвищені пло
щадки, яка виділяється на фоні схилу, де спостеріга
лися значні скупчення кераміки. Траншеєю відкрито 
кілька об'єктів зубрицької культури, тому її було 
розплановано у розкоп № І площею 160 кв. м.

Поселення пшеворської культури репрезентує 
значна кількість ліпної кераміки.

Це конічні опуклобокі горщики з вертикальною 
шийкою і з потовщеними вінцями та миски (Рис. 1: 
5). Останні досить різноманітні за формою та спосо
бом профілювання вінець.

Одні з них мають лійкополдібну форму з накладе
ними широкими горизонтальними вінцями (Рис. 1: 
2-3), інші -  емоподібний профіль з потовщеними під- 
граненими вінцями (Рис. 1: 3), або, навпаки, звуже
ними вінцями. Кілька мисок цього типу мають вгнуті 
бочки (Рис. 1:3).

Всі ці посудини є типовими для пшеворської куль
тури останньої фази пізньолатеиського часу [Козак 1984, 
рис. 22; Козак 1991, рис. 5, рис. 8-1; Козак 1994, рис. 11].

На особливу увагу заслуговує добре збережена ши
рока відкрита миска з високою розлогою шийкою, 
округлими, високими плечиками та конічною, дещо 
вгнутою нижньою частиною (Рис. 1:1). Подібні миски 
не відомі у пшеворській культурі. Вони є характер
ними для керамічного комплексу зарубинецької куль
тури Прип'ятського Полісся [Кухаренко 1964, рис. 8:4; 
Каспарова 1973, рис. 2: 9].

З зарубинецькою культурою пов'язана також гли
бока опуклобока чорнолощена миска з короткими 
розігнутими вінцями, ледь вираженою шийкою і ви
сокими округлими плечиками (Рис. 1: 5).

Отже, зібраний керамічний матеріал свідчить про 
наявність на поселенні помітної домішки зарубине
цької культури. Причому, елементи цієї культури ви
ступають тут в чистому вигляді. У Подністров'ї і на 
Волині пам'ятки такого типу відомі в Черепині, Пасі- 
ках-Зубрицьких, Підбірцях, Загаях-ІІ, Линеві та інших 
пунктах [Козак 1984, рис. 8, рис. 34; 1991, рис. 9-10; 
1994, рис. 11]. Всі ці комплекси датуються рубежем -  
першою половиною І ст. н. е. До цього часу, очевидно, 
треба віднести попередньо і матеріали з поселення у 
Бурштині. Вони виразно показують складові, на ос
нові яких в регіоні у другій половині І ст. сформува
лися пам'ятки зубрицької культури, що належали 
історичним венедам. Поселення зубричан представ
лене двома житлами, ямою-погребом та керамікою, 
виявленими у розкопі № І.

Житло № 1 було квадратною у плані з заокругле
ними кутами напівземлянкою, орієнтованою стінами 
за сторонами світу. Земляні стіни житла вертикальні, 
долівка щільно утрамбована, розміри житла 
3,2 х 3,8 м, висота земляних стін 0,4 м від рівня долівки 
(Рис. 1, 6). У долівці знаходилися дві ямки від стовпів. 
Слідів стаціонарного вогнища не виявлено, але на до
лівці, у центрі житла, ближче до південно-східного 
кута помітні сліди обпаленої глини.

При виїмці заповнення споруди зібрано уламки 
ліпного та гончарного посуду. Переважну більшість 
складає ліпний посуд. Серед гончарного -  виключно 
сіролощені уламки від мисок (Рис. 1, 7-9,13).

Житло № 2 знаходилося в 2 м на схід від житла № 
1. Воно має прямокутну у плані форму і орієнтовано 
довшими стінами за лінією схід-захід. Стіни верти
кальні, долівка рівна, знівельована відносно зовнішн
ьої поверхні. Розміри житла 2,2 х 3,2 м, висота 
земляних стін 0,4-0,6 м від рівня долівки. У долівці ви
явлено дві ямки від стовпів.

У житлі трапилася велика кількість уламків ліп
ного посуду, кілька фрагментів від гончарних посу
дин, в основному, від лощених мисок, кістки тварин. 
Серед ліпного посуду було кілька вінець, прикраше
них пальцевими вдавленнями та кілька бочків з на-
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ліпним валиком, розчленованим пальцевими вдав
леннями (Рис, 1:11-14).

Отже, керамічний матеріал, зібраний на об'єктах 
зубрицького поселення, складається з ліпних та гон
чарних посудин. Переважають перші. Так, в житлі N° 
1 вони складають 87,2%, а в житлі 2 -  88% від усієї зіб
раної там кераміки.

Ліпний посуд представлений горщиками і кількома 
кухликами. Основну форму горщиків складають середні 
за розмірами посудини з добре вираженою розхиленою 
шийкою і високими округлими плечиками (Рис. 1:7,8).

Другу, поширену форму, складають слабопро- 
фільовані посудини з високою, ледь розхиленою 
шийкою і слабо окресленими плечиками (Рис. 1:12). 
Один горщик конічної форми був прикрашений на 
вінцях пальцевими вдавленнями (Рис. 1: 9).

Кухлики мали форму зрізаного конуса (Рис. 1:13). 
Гончарний посуд репрезентований виключно ми
сками з лощеною поверхнею сірого кольору. Тісто 
добре очищене. У житлі N2 1 трапилося дві такі 
миски, у житлі № 2 -  теж уламки від двох мисок.

Ліпні горщики всіх трьох типів мають прямі ана
логії на пам'ятках зубрицької культури Верхнього 
Подністров'я та Волині, особливо третьої фази роз
витку цієї культури [Козак 1992, рис. 16-20; 1987, 
рис. 5, 8]. Вони також відомі на пам'ятках черняхівсь- 
кого типу цього ж регіону [Баран 1984].

Кружальні миски, аналогічні бурштинським, знай
дені на пам'ятках фази III зубрицької культури у Під- 
берізцях, Сокільниках, Пасіках-Зубрицьких. Вони 
належать до найраніших типів гончарної кераміки 
провінційно-римських зразків [Бураков 1976, табл IX], 
а у III—IV ст. відомі широко на пам'ятках черняхівсь- 
кої культури [Баран 1961, табл. IX, 1 ,2 ,6 ; Петров 1964, 
рис. 9,13, рис. 13,5,15].

Крім посуду на поселенні знайдено кілька глиня
них прясел біконічної форми та один залізний ніж.

На пам'ятці у Бурштині не виявлено датуючого 
матеріалу, але хронологічно виразним є керамічний 
комплекс досліджених жител, зокрема співвідно
шення ліпної та гончарної кераміки, фактури та ана
логії останньої.

Такі керамічні комплекси є найбільш близькими до 
матеріалу з жител № 3,11, господарських споруд № 1, 
З з Пасік-Зубрицьких, які датуються фібулою типу 81 
за класифікацією О. Альмгрена останньою чвертю II 
— початком ПІ ст. н.е. [Козак 1987, с. 192-194].

Виходячи з цього, виявлені об'єкти на бурштин- 
ському селищі слід датувати в цілому кінцем II -  пер
шою половиною III ст. н. е., а більш ймовірно -  
першою половиною III ст. н.е.

В 2 км на південний схід від описаного поселення, 
в урочищі Росохи, знаходиться поселення черняхівсь- 
к°го типу, частково досліджене В.Д. Бараном [Баран 
1971]. Нами розкопана східна околиця поселення пло
щею 400 м. кв.

Виявлено три житла-напівземлянки, одну госпо
дарську споруду та вісім господарських ям-погребів.

Всі житла були напівземлянками овальної,або пря
мокутної форми, площею 16-18 м2. Долівка глиняна, 
щільно утрамбована. Будівлі орієнтувалися довгими 
стінами за лінією схід-захід. Глибина напівземлянок 
складала 0,5-0,7 м. По периметру стін знаходилися 
ямки від стовпів.

Господарські ями розміщалися біля жител і мали 
овальну або округлу зверху форму, а у перерізі ци
ліндричну дзвоноподібну або мішкоподібну. Глибина 
ям складала від 0,5 до 8,2 м.

Виявлені житлові та господарські приміщення є 
типовими для черняхівських пам'яток Верхнього Под
ністров'я [Баран 1984].

Керамічний матеріал, зібраний на поселенні, скла
дається з уламків ліпної та гончарної кераміки, боч
ків та ручок амфор.

Переважає ліпний посуд. Так, в житлі № 5 він скла
дає 74,3%, у житлі № 6 -  76,2%, в житлі Ш 7 -  54,9%.

Основну форму горщиків складають середньопро- 
фільовані опуклобокі посудини з добре виділеною 
шийкою та чітко окресленими високими, округле
ними плечиками (Рис. 1:18,19).

Іншу форму складають великі посудини з дещо 
розхиленою шийкою і слабо означеними плечиками 
(Рис. 1: 21).

Один горщик великих розмірів має коротку пряму 
шийку та розширені на конус плечика (Рис. 1:20).

Кілька кухликів мали конічну форму (Рис. 1: 22). 
Окрему форму репрезентує повністю збережений 
горщик невеликих розмірів слабопрофільованих 
контурів з ледь вираженою короткою шийкою, 
дещо конічними стінками та плоским дном без за
країни (Рис. 1:16).

Всі вищеописані типи посудин добре відомі на 
пам'ятках черняхівського типу Верхнього і Середн
ього Подністров'я і мають близькі, а в багатьох ви
падках, ідентичні паралелі на пам'ятках зубрицької 
культури цього ж регіону і на Волині. В даному ви
падку всі типи горщиків з Дем'янова представлені і на 
зубрицькому поселенні в Бурштині (Рис. 1: 7-13).

До складу кружальної кераміки входять великі пі- 
фосоподібні і середніх розмірів чітко профільовані 
горщики та есоподібного профілю лощені миски сі
рого кольору. Серед них одна окрутлобока миска 
мала високу, складно профільовану шийку,

У об'єктах виявлено також фрагменти амфорної 
тари. Стінки амфор були червоного і світло-жовтого 
кольорів, а ручки від амфор мали асиметричне про
філювання (Рис. 1:23-24).

Вся ця кераміка широко представлена на пам'ят
ках черняхівської культури України [Петров 1964; 
Баран 1984].

Археологічний матеріал з дем'янівського посе
лення нараховує також 5 залізних ножів, 2 шила, З
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глиняні прясла, уламок кістяного браслета та трьохс- 
кладового гребеня.

За типологією кераміки, а також на підставі дату
вання трьохскладового гребеня, що відноситься до 
найпізнішого типу в черняхівській культурі, відкриті 
на поселенні об'єкти можні віднести до другої поло
вини III—IV ст. н. е.

Описані вище археологічні пам'ятки свідчать про 
безперервність розвитку матеріальної культури гро
мад, що проживали в районі Верхнього Подністров'я 
в першій половині І тис. н. е. На рубежі ери тут, як і в 
інших регіонах Подністров'я та Волині з'явилися змі
шані пшеворсько-зарубинецькі пам'ятки, на основі 
яких у другій половині І ст. н. е. сформувалися старо
житності зубрицької культури. На протязі кінця II -  
першої половині III ст. відбувається процес тран

сформацій цих старожитностей у пам'ятки так зва
ного черняхівського типу, які складають завершаль
ний етап розвитку зубрицької культури. Цей період 
представляють матеріали поселення в урочищі Ро- 
сохи. Останні, як вже неодноразово доведено В.Д. Ба
раном, переростають, в свою чергу, у V ст. в пам'ятки 
празької культури [Баран 1982; 1984].

Таким чином, частково досліджені поселення в 
Бурштині ще раз підтверджують висловлену нами ра
ніше думку про приналежність старожитностей пше- 
ворського і зарубинецького типу рубежу ери та 
зубрицької культури I-IV  ст. давньослов'янським пле
менам.

Виходячи з писемних даних, ці племена слід ото
тожнювати з венедами, описаними Тацитом та ін
шими античними авторами.
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Орест Корчинсъкий

ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНЕ 
ДОВКІЛЛЯ СТІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА 

КІНЦЯ VIII -  ПОЧАТКУ XI ст.
Питання появи і розвитку перших ранньосередньо

вічних міст на заході Русі залишається актуальним і вод
ночас малодослідженим. Причини криються, передусім, 
у відсутності задовільної джерельної бази -  писемних 
джерел та недостатнього археологічного вивчення цього 
регіону України. В останні десятиліття цій проблема
тиці приділяється більш значна увага, зокрема, щодо 
збільшення численності джерел за рахунок виявлення і 
дослідження нових археологічних пам'яток.

Верхньодністрянська археологічна експедиція 
НАН України останнім часом виявила і у різній мірі 
дослідила декілька десятків городищ, серед яких є 
такі, що мають усі ознаки перших ранньосередньо
вічних міст. Особливе значення мають дослідження 
городища кінця VIII -  початку X ст. у  селі Стільське 
Миколаївського району Львівської області.

У попередніх публікаціях, присвячених вивченню 
цієї пам'ятки, згадувалось про виявлені у її околицях 
залишки численних поселень, некрополів, язич
ницьких святилищ тощо [Korczyński 2002, s. 69-89; 
Корчинський 2007, с. 490-510], але накопичення ін
формації вже вимагає її узагальнення у ширшому 
контексті в межах даної статті.

Реалізуючи програму наукових досліджень щодо 
всебічного вивчення унікального історико-культур- 
ного комплексу IX -  початку XI ст. з центром у горо
дищі с. Стільського, а також аналогічних комплексів у 
Верхньому Подністров'ї, Верхньодністрянська архео
логічна експедиція НАН України, починаючи з 1987 
року, паралельно з дослідженнями городища прово
дила обстеження його історичного довкілля4 (Рис. 1).

У 1988 р. пошуковим загоном експедиції під керів
ництвом В. Шишака неподалік від східної лінії укріп
лень городища, було виявлено і обстежено 5 
курганних груп [Корчинський 1989, с. 69-75, 84-94].

Того ж року пошуковими роботами на ділянці бу
дівництва водогону с. Дуброва -  м. Новий Розділ ви
явлені та обстежені залишки кількох земляних 
гребель на р. Колодниці та на її притоках -  Тернівка та 
Мокрий. На віддалі 350-400 м на південь від греблі на 
р. Колодниці на її правому березі відкрито та обсте
жено поселення IX -  початку XI ст.

У 1992 р. проведено повторне детальне обсте
ження, виявленого у 1986 р. язичницького святилища 
VIII -  початку IX ст., що розташоване на скельній 
групі в ур. Диравець (Столовий камінь) у південно- 
східній околиці с. Дуброва у 2,5 км на південь від 
Стільського городища [Корчинський 1993, с. 1-5].

Археологічною розвідкою 1993 р. в ур. Шум та 
Ласки виявлені і обстежені рештки відкритих посе
лень ІХ-Х  ст., які отримали назви Шум-І та Ласки-І. 
За 2 км від них, вниз по течії р. Колодниці, на її пра
вому березі виявлено поселення ІХ-Х ст. відкритого 
типу, та аналогічне на відстані 700 м на схід від 
річки. У цьому районі відкрито і обстежено 13 кур
ганів, які утворюють 5 курганних груп [Корчинський 
1993, с. 23-26, 52, 53].

У 1994 р. загоном експедиції під керівництвом В. 
Пуздерка проведені пошукові роботи на площі 
близько 133,2 км2, якими виявлені та частково обсте
жені 10 поселень відкритого типу ІХ-Х ст. На двох із 
них зафіксовано культурні відкладення більш ранніх 
епох. Тоді ж виявлено і картографовано 93 кургани, 
культурна приналежність яких поки що не встанов
лена [Корчинський 1995, с. 91-137].

У 1996 р. пошукові роботи продовжувались в ур. 
Шум, яке знаходиться у 2,5 км на північний-схід від го
родища. Були виявлені рештки 6 поселень відкритого 
типу, що відповідно отримали умовні назви Шум-ІІ -  
Шум-VII. Поруч з ними відкрито дві групи курганів 
[Корчинський, Пуздерко 1997, с. 22-26]. Тоді ж, пів
денніше городища, в околицях с. Дуброва були від
крито 13 поселень ІХ-Х ст. та 3 курганні групи, яким 
присвоєно умовні назви Дуброва-І, Ласки-ІІ -  Ласки- 
VIII та Строговий-І -  Строговий-IV.

Під час досліджень 1997 р. на віддалі 1,5 км на пів
нічний-схід від Стільського городища виявлено ще одне 
поселення відкритого типу і складено його інструмен
тальний план [Корчинський 1998,11 -  25,60,61].

У 1998 р. експедицією відкриті і обстежені ще 2 
селища та 13 курганів. Одне з них розташоване 
поруч із городищем в ур. Юзькова Ленія на віддалі 
0,6 км на схід від Стільського городища, інше -  на 
відстані близько 3 км на південь від с. Дуброва, на

"Роботи проводились на виконання постанови Бюро Президії АН УРСР № 272/Б від 16 липня 1987 року «Про заходи 
по забезпеченню досліджень давньоруського історико-культурного комплексу IX -  XI ст. з центром у с. Стільське Мико
лаївського району Львівської області».

72



Ювілейний збірник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малеева

Рис. 1.
Карта археологічних пам'яток IX -  X  cm. cm. у довкіллі Стільського Городища: 1 -  поселення відкритого типу;

2 -  кургани і курганні групи; 3 - земляні укріплення Стільського городища; 4 -  Ілівське городище-святилище;
5 -  культовий центр в ур. Диравець; б -  виступи великого каміння; 7 -  келії монахів-скитників XII -  XIV cm. cm.; 

8 -  ріки й потоки; 9 -  квартальна просіка; 1 0 -  висотна позначка; 11 -  територія населеного пункту;
12 -  дорога місцевого значення.
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п^ато лівого берегу р. Колодниці [Корчинський
1999, с. 1-26, 42-49, 59].

У 1999 р. експедицією відкрито селища ІХ-Х ст. в 
ур. Каніча, що знаходиться на відстані 3 км на північ- 
ний-схід від Стільського городища [Корчинський
2000, с. 18-29, 64, 65].

Увесь цей комплекс пам'яток IX -  початку XI ст., 
центром якого є городище у с. Стільське, розташова
ний на крайній південно-західній частині Західнопо- 
дільського нагір'я у басейні малих річок Колодниці, 
Іловці, Барвінківці та Суходілки, котрі є лівими до
пливами Верхнього Дністра.

Рельєф означеного мікрореґіону -  пересічений і 
складається з окремих нагірних підвищень, переріза
них іустою сіткою ярів, дном яких стікають численні 
потоки: Затінок, Ласки, Мокрий, Тернівка та інші. Ар
хеологічних досліджень доводять, що на цьому місці 
у другій половині VIII -  на початку IX ст. мешкало 
численне слов'янське населення, що зумовлювалося, 
ймовірно, багатими земельними, лісовими і водними 
ресурсами краю, які сприяли зростанню продуктив
них сил. Стрімкому розвитку означеного мікроре
ґіону сприяло також його розташування у центрі 
слов'янського світу, на перехресті важливих тран
сконтинентальних шляхів, що з'єднували Схід із За
хідною Європою та Північ зі Середземномор'ям.

Наприкінці VIII -  на початку IX ст. на цій терито
рії виникає слов'янський мегаполіс, неймовірно ве
ликих масштабів, площа якого сягає близько 200 км2. 
У його центрі, на домінуючій висоті плоскогір'я -  
394,5 м над рівнем моря, на площі 250 га були зведені 
потужні дерев'яно-земляні укріплення величезного 
міста. Центральне місце цієї мілітарної потуги було 
відведено дитинцю, укріплена площа якого становила 
15 га. Його оточував укріплений торгово-ремісничий 
посад площею 235 га. За укріпленнями знаходилися 
приміські та сільські поселення, некрополі, язич
ницькі святилища та християнські культові споруди. 
Місто з головною водною артерією Карпатського ре
гіону -  р. Дністром поєднував водний шлях довжи
ною 11 км, що був споруджений на р. Колодниці 
приблизно на початку -  у середині IX ст.

Таким чином складна соціально-топографічна струк
тура городища, його неймовірно великі, як на той час, 
масштаби, потужна і розгалужена система оборонних 
укріплень, численні сільські поселення, некрополі, свя
тилища та інше свідчать, що це величне ранньосередн
ьовічне східноєвропейське місто, є вірогідно головним 
центром східних (карпатських) хорватів.

Найбільш чисельну групу пам'яток, у  довкіллі 
Стільського городища, становлять поселення відкри
того типу. На сьогодні їх відкрито понад 50. Ця особ
лива категорія пам'яток, становить якісно нове 
джерело для реконструкції структури давнього міста, 
вивчення питання динаміки його розвитку в умовах 
економічного і демографічного зростання.

Сільські поселення VIII -  X ст., що були виявлені в 
околицях городища переважно мають багато спіль
них рис, але разом з тим, різняться між собою пев
ними особливими ознаками. Тому для співставлення 
рис спільності та відмінностей наведемо характери
стики деяких із них.

Поселення Ласки-І належить до числа найбіль
ших поселень у довкіллі Стільського городища і зна
ходиться приблизно у центрі їх гнізда. Воно 
розташоване на відстані 1,3 км на південний-схід від 
населеного пункту Дуброва, на лівому березі потоку 
Ласки, на висоті 60 м над долиною. Площа посе
лення близько 3 га. В плані воно має підпрямокутну 
форму і розміри 90 х 330 м. Поселення видовжено 
по схилу з півночі на південь. Поверхня тут має 
нахил у західному напрямку і перепад висот на від^ 
стані 90 м становить близько 18 м [Корчинський 
1994, с. 23, 24] (Рис. 2).

З трьох сторін поселення захищене рельєфом -  
стрімкими схилами гори і тільки зі східного боку, у 
місті з'єднання з плоскогір'ям, природній захист -  від
сутній. Від часу припинення існування поселення, 
його територія була заліснена буковим пралісом, що 
захистило давній мікрорельєф пам'ятки.

Візуальний огляд пам'ятки дозволяє зробити на
ступний висновок. На поверхні поселення добре про
стежуються сліди давньої господарської діяльності 
людини. На це вказують чіткі контури 58 житлово- 
господарських об'єктів, представлених переважно за
падинами. З поміж них визначаються рештки 
наземної будівлі зрубної конструкції, а також ескарп 
над терасою на західному схилі. Вздовж підніжжя 
ескарпу на терасі пролягав неглибокий рів.

Наїїбільш чисельна група об'єктів представлена 
западинами, що в плані мають округлу, овальну, а ін
коли підпрямокутну форму. їх стінки плавно перехо
дять у плоске чи заокруглене дно. Інколи дно западин, 
переважно великих за розміром, має форму конусу 
та закарствоване.

Серед великої кількості западин, помітно виділя
ється група, що має переважно округлу в плані і 
форму та діаметр у верхній частині -  3-3,5 м. їх нахи-: 
лені до середини стінки плавно переходять у зао-і 
круглене дно на глибині 0,3-0,4 м від рівня сучасної І 
денної поверхні. Такі западини, є слідами заглибле- і 
них у материк нижніх частин ранньосередньовічних: 
жител та добре відомі за дослідженнями на городи
щах у населених пунктах Стільське, Ілів, Бірки, Гана- 
чівка, Завадів, Підгородище, Солонське на Львівщині, | 
а також на аналогічних пам'ятках Північної Буковини: 
[Корчинський 2007, с. 503; Тимощук 1990, с. 12; Ми-; 
хайлина 1997, с. 16]. !

Ця група серед об'єктів поселення Ласки-І складає; 
їх більшу половину. Западини сконцентровані пере-; 
важно у північній та центральній частинах noce-; 
лення, де інколи утворюють групи з двох-трьох|
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об'^стів (Рис. 2). Відстань між ними є різною -  від З 
до 25 м і більше. Можливо таке розташування жител 
на поселенні, в&азує на проживання поруч кількох 
споріднених сімей. Це припущення, вже було ви
словлене Б. Тимощуком, при вивчення ним аналогіч
них гнізд поселень на території Північної Буковини 
[Тимощук 1990, с. 141,142 ].

Інша група западин має дещо більші розміри. їх 
діаметр коливається у межах 5-8 м. Вони, як й вищез
гадані, мають в плані округлу форму, їх стінки нахи
лені до середини і плавно переходять у заокруглене 
дно на глибині 0,6-0,8 м. Аналогічними є западини, 
що мають дещо видовжену, овальну чи близьку до 
овалу форму. їх групи сконцентровані у центральній 
та південній частині поселення. Можна припустити, 
що серед них є житла та будівлі господарського при
значення і ремісничі майстерні.

Привертає увагу овальна в плані западина розта
шована у центральній частині поселення. Діаметр у її 
верхній частині становить 17 м х 22 м, а плавно зао
круглене дно знаходиться на 2,5 м нижче сучасної по
верхні. На етапі обстеження встановити її 
функціональне призначення не вдалося.

Залишки чи не єдиної будівлі наземного типу, що 
вдалося відчитати на поверхні, зафіксовано у центрі 
поселення. Вона являє собою прямокутний насип ви
сотою 0,2-0,25 м і 6 х 25 м. Обстеженнями встановлено, 
що це підвищення вказує на місцезнаходження реш
ток нижніх вінців будівлі зрубної конструкції, сліди 
від яких зафіксовано на глибині 0,3 м від рівня сучас
ної поверхні. У цьому ж шарі знайдено фрагменти 
місцевої кружальної кераміки ІХ-Х ст. Привертає 
увагу, що наземна будівля розміщена у центрі посе
лення, на домінуючій висоті та оточена із західного 
боку штучно ескарпованою терасою довжиною 55 м і 
висотою -1 ,5 -1 ,7  м. Усе це дає підстави припустити, 
що вона могла виконувати функції общинного бу
динку, де відбувались різні громадські дійства. Будівлі 
такого типу були відкриті й частково досліджені на 
поселеннях в околицях Стільського городища, але 
стаціонарні розкопки на них не проводилися.

Досліджуючи общинні центри VIII-IX ст. у Пів
нічній Буковині, Б. Тимощук висловив припущення, 
що будівлі такого типу є залишками, так званих, кон- 
тин -  великих будинків, у яких відбувалися збори 
сільської громади, святкування та інші дійства [Ти
мощук 1990, с. 34, 36].

Під час пошукових робіт на поселенні у ямах від 
вивернутих дерев на місці об'єктів виявлено фраг
менти глиняного посуду ІХ-Х ст., переважно виготов
леного на гончарному колі, з ознаками, типовими для 
кераміки Стільського городища.

Слід зазначити, що довкола цього поселення були 
відкриті і частково досліджені аналогічні синхронні 
пам'ятки, які отримали назви Ласки-ІІ -  Ласки-VIII. 
[Корчинський 1997, с. 27-30]. Рештки цих поселень ха

рактеризує ряд спільних ознак, але вони різняться 
між собою площею, кількістю житлово-господарсь
ких об'єктів, що вказує на відмінності у численності 
та господарській діяльності їх мешканців.

Звичайно, більш докладні дані про життя, побут і 
господарську діяльність мешканців кожного окремо 
поселення можуть дати лише розкопки усієї площі 
пам'ятки або більшої її частини.

Поселенця Каніча-І було відкрито на горі з одной
менною назвою, що знаходиться на відстані 3,5 км на 
північний схід від Стільського городища. Поверхня 
гори поросла лісом і здіймається над долиною на ви
соту близько 90 м. З півночі та півдня її омивають бе
зіменні потоки, що впадають у р. Колодницю 
[Корчинський 2000, с. 18-29] (Рис. 3).

Поселення розташоване на південному пологому 
схилі гори. В плані воно має підпрямокутну форму і 
площу близько 2,75 га. Найдовша сторона пам'ятки 
у напрямку схід -  захід складає 310 м. Ширина -  90 м. 
Площа поверхні пам'ятки має плавний нахил у пів
денний бік, а перепад висоти між її краями стано
вить 22 м.

Під час пошукових робіт виявлено і частково до
сліджено 48 об'єктів, з яких 46 становлять западини 
різних форм і розмірів, а 3 об'єкти є залишками бу
дівель наземного типу. На поселенні також зафіксо
ване курганоподібне підвищення.

Кількісно серед числа западин переважає група 
невеличких западин округлої, рідше овальної форм, 
їх діаметр становить 3-5  м. Стінки западин плавно 
нахилені до середини і на глибині 0,3-0,4 м перехо
дять у плоске дно. Вздовж периметра окремих запа
дин добре простежується валикоподібний насип 
висотою 0,3 і шириною біля основи 1 м, який є за
лишками стін будівель [Корчинський 2000, с. 19, 21, 
23]. Западини цієї групи сконцентровані у західній 
частині поселення і рідше трапляються у південній. 
Іноді вони утворюють групи з двох -  трьох об'єктів. 
Відстань між западинами сягає від 3 до 22 м. За усіма 
ознаками вони є залишками нижніх частин заглиб
лених жител.

Привертають увагу западини, що у плані мають 
форму подібну до вісімки, одна з частин якої обов'яз
ково має більший діаметр і відповідно є глибшою, 
інша -  навпаки. Дослідженнями на інших хроноло
гічно близьких пам'ятках встановлено, що такий тип 
западин є рештками виробничих майстерень. Подібні 
об'єкти досліджувалися на території укріпленого пе
редмістя Стільського городища [Корчинський 2007, с. 
505,506], неподалік, на відкритому поселенні IX -  по
чатку XI ст. у  с. Рудники Львівської області [Цигилик 
1998, с. 39-48]. Аналогічні майстерні IX -  XI ст. відомі 
й на поселеннях поблизу сіл Ревне, Добринівці, Чор
нів у Північній Буковині [Тимощук 1982, с. 129-134].

Якщо вищеописані западини є достатньо добре 
вивченими і можуть бути аналогами, то інша група,
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репрезентована западинами особливо великих розмі
рів -  10-25 м у діаметрі та глибиною 2,5-3,5 м, зали
шається й досі ще не вивченою. Щодо їх 
функціонального призначення висловлювалися різні 
думки та припущення, але наукових праць присвяче
них цій тематиці не існує. Фахівці з природничих наук 
-  геологи, геоморфологи, геофізики розглядають за
падини не інакше, як результат ерозійних процесів. 
Натомість, археологи припускають, що такі великі за
падини можуть бути: рештками зруйнованих кри
ниць, майстерень, залишками кар'єрів для добування 
глини, руди чи інших корисних копалин, резервуа
рами для зберігання води, і навіть жертовними 
ямами. Безумовно усі ці припущення мають право на 
існування, проте наука вимагає докладного визна
чення функцій цих об'єктів чи то природних явищ.

На поселенні на горі Каніча відкрито і обстежено 7 
великих западин. Дві, найменші із них, мають у плані 
овальну форму зі сторонами 9 х 12 м. Дно їх у цен
тральній частині розташоване на глибині 2,6-3 м від су
часної поверхні. До найбільших западин слід віднести 
такі, що мають діаметр у верхній частині від 12 м до 24 
м і глибину від 2,7 м до 3,25 м. Необхідно зазначити, що 
ці западини розмішені системно, в один ряд, орієнто
ваний по лінії північний-схід -  південний-захід. Усі вони 
займали найвищу висоту на території поселення і роз
ташовані окремо від житлового комплексу (Рис. 3).

На віддалі 85 м на захід від східного краю посе
лення зафіксовано курганоподібне підвищення. Його 
висота -  0,3 м, а діаметр у підніжжі 3 м. На віддалі 7 м 
на схід від нього знаходиться прямокутне підвищення 
висотою 0,3 м і розмірами 3,5 х 12,5 м. Воно орієнто
ване довгою віссю у напрямку північ-південь. Ще два 
аналогічні об'єкти знаходяться на східному краю по
селення на відстані 115 м від згаданих. Важливо зазна
чити, що залишки наземних будівель -  довгих 
будинків завжди оточені невеликими западинами, які 
є рештками жител.

Під час огляду пам'ятки у западинах знайдено кру
жальну кераміку IX- X ст., ідентичну кераміці з самого 
Стільського городища.

Поселення Шум-У належить до числа поселень, 
що мають середню величину. Воно відкрито на від
стані 1,7 км на північний схід від Стільського горо
дища на висоті 385 м над рівнем моря і займає 
південний пологий схил гори з однойменною назвою. 
Його поверхня вкрита давнім буковим пралісом, внас- 
лідокчого добре зберігся мікрорельєф пам'ятки. Най
довша сторона у напрямку північний-захід -  
південний-схід має 230 м, ширина поселення з пів- 
нічного-сходу на південний захід -  100 м. Загальна 
площа -  близько 2,3 га. Перепад висот на поселенні 
становить 17 м (Рис.4).

На поселення відкрито і обстежено 37 археологіч
них об'єктів, з яких 32 становлять западини різних 
форм і розмірів, а 5 -  залишки наземних будівель.

Як й на інших поселеннях найбільшу групу об'єк
тів становлять западини округлої, рідше овальної 
форми. їх діаметр сягає 3-5  м, а дно знаходиться на 
глибині 0,3-0,5 м. Западини розміщені гніздами по 
два-три об'єкти на відстані від 4 м до 10 м між ними. 
Вздовж периметра окремих западин добре просте
жуються насипи валикоподібної форми, висотою 
0,3-0,4 м та шириною при основі 1-1,2 м, які є за
лишками стін будівель. В окремих випадках зафік
суються місця входів до будівлі у вигляді невеликих 
ровиків шириною до 0,4 м, які прорізають валикопо
дібні насипи.

Западин великих розмірів розташовані вздовж пів
нічного краю поселення на найвищій висоті. їх неба
гато і вони значно менші в діаметрі, а ніж ті, що були 
описані на інших поселеннях. Тут найбільша запа
дина, що в плані має овальну форму, сягає розмірів 7 
х 15 м. На їх виробниче призначення вказує форма 
об'єктів у вигляді вісімки. Це дозволяє розглядати їх 
як споруди з двох камер, кожна з яких мала різні роз
міри та рівень заглиблення. На поселенні Шум-V 
таких виявлено дві (Рис. 4).

На поселенні зафіксовано контури 5 наземних бу
дівель зрубної конструкції, які являють собою неви
сокі підвищення до 0,3 м прямокутної форми 
розмірами 5х 20 м та більше. Довгою стороною усі 
вони орієнтовані в напрямку північний-схід -  півден
ний-захід. Припущення щодо їх функціонального 
призначення вже нами наводилося.

У довкіллі Стільського городища відкриті також 
малі поселень, площа яких ледве сягає 0,02-0,05 га. На 
їх території зафіксовано від 3 до 10 западин округлої 
форми, діаметр яких сягає 3-3,5 м, а максимальна гли
бина -  0,3-0,4 м. Вони є залишками заглиблених 
жител. Поселення такого типу розташовані на висоті 
60-70 м на мисових виступах над долинами річок та 
потоків, а також поблизу великих поселень. На таких 
поселеннях звичайно відсутні сліди будівель назем
ного типу, пов'язаних з ремісничою діяльністю.

Як вже згадувалось, у зв'язку з прокладенням во
догону з с. Дуброва до міста Новий Розділ у 1988 р. за 
його трасою експедиція здійснювала пошукові ро
боти по береіу р. Колодниці, якими на відстані 1,3 км 
від південного краю с. Дуброва, вниз по течії ріки, від
крито залишки кількох потужних гребель. їх сукуп
ність створювала систему шлюзів.

Головною у цій системі шлюзів була потужна зем
ляна гребля у найвужчому місці р. Колодниці північ
ніше ур. Строговий. Гребля у плані мала Т "  подібну 
форму і була розташована коротшою частиною 35 м, 
поперек ріки, а довшою 60 м вздовж гори, у резуль
таті чого був утворений шлюз шириною 10 м. Висота 
греблі у різних місцях збереглася на різну висоту від 
2,7 м до 4,0 м.. Ширина при основі становили від 15 до 
28 м. Завдяки такій інженерній споруді судноплавство 
на р. Колодниці було можливим в обидва напрямки.
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На поверхні греблі зафіксовано три западин. Дві, 
менші, діаметром 3-3,5 м знаходяться на виступі, який 
утворював шлюз. Більша, квадратна западина розмі
рами 6 х 6 м розташована в основному тілі греблі. У 
цих западинах та біля південного підніжжя греблі 
знайдено кружальну кераміку ІХ-Х ст. та багато залі
зоплавильних шлаків і деревне вугілля. Це дозволяє 
визначити, що гребля функціонувала в період ІХ-Х 
ст., а можливо й пізніше.

За 50 м нижче по течії ріки, на її лівому березі від
крито сліди двох давніх узвозів. В плані мали форму 
рівнобічних трикутників зі сторонами 15 х 20 м та по
мітний нахил у бік ріки. Шурфовкою біля їх підніжжя 
знайдено кружальну кераміку IX -  початку XI ст.

Під час вивчення історичного довкілля Стільського 
вдалося виявити й пам'ятки язичницьких культів. На 
особливу увагу заслуговують два з них -  городище-свя- 
тилище у с. Ілів та культовий центр у с. Дуброва. Обидві 
пам'ятки розташовані на незначній віддалі у  2-2,5 км 
від Стільського городища і, без сумніву, пов'язані з ним.

Горолише-святилише у с. Ілів вілкрито 1985 р. Д. 
Павлівим та О. Корчинським під час розвідки у вер
хів'ях р. Іловець [Корчинський 1998, с. 70]. Воно зна
ходиться на південній околиці с. Ілів в ур. Печера і 
займає мисовий виступ високого лівого берега р. Іло- 
вець. Висота його над рівнем річки близько 70 м. Го
родище має форму трикутника з сторонами ЗО на 40 
м. З трьох сторін його обмежують стрімкі прямовисні 
скелясті схили, а з півдня воно захищене двома ря
дами валів, з напільного боку яких проходять широкі 
та глибокі рови.

На центральному майдані городища до валу при
микає прямокутний кам'яно-земляний п'єдестал роз
мірами 3,4 х 4,5 м і висотою 1 м. Його поверхня рівна, 
стінки похилі, а в окремих місцях з них виступає ве
лике каміння зі слідами обробки. На поверхні п'єде
сталу виявлено невеликі ями, які вказують на 
розміщення тут ідолів. Біля його північного підніжжя 
досліджено жертовні ями з численними жертвопри
ношеннями.

У кількох десятках метрів на схід від зовнішнього валу 
Б. Тимощуком та І. Русановою було виявлено і дослід
жено будівлі, які дослідники, через убогість матеріалу, 
схильні розглядати, як залишки жител служителів 
культу та їх прислуги [Тимощук 1993, с. 28,29].

Подальші дослідження наводять на думку, що з 
поширенням християнства на ці землі, на святилищі 
був зведений феодальний замок. Передусім на це 
вказує наявність фундаменту вежі-донжона, розта
шованого за в'їздом на городище. Археологічні ма
теріали дають підставу вважати, що замок 
проіснував не довго, щонайменше до другої поло
вини XIII ст., після чого з невідомих причин припи
нив своє існування.

Тут же у прямовисних скелях, що виступають у 
північному напрямку, збереглися висічені у пісковику

декілька невеликих за розміром печер-келій, які на
лежали ченцям-скитниками, можливо, ще до татаро- 
монгольської навали. У стінах цих келій вирізьблені 
ніші, у яких могли знаходитися ікони.

Історики вважають, що Ілля, як покровитель вогню 
і ковальства у християн, замінив язичницького бога 
Перуна. Це дає підстави припустити, що між назви 
села Ілів та ріки Іловець мають давнє походження, 
пов'язане із розміщенням тут скельного храму на 
місці язичницького святилища.

Писемні джерела повідомляють, а дані археології 
підтверджують, що слов'яни облаштовували свої свя
тилища у дібровах, поруч з камінням химерних 
форм, поблизу джерел та на берегах річок. Цим оз
накам відповідає і місцевість іншого культового цен
тру на околиці с. Дуброва, розташованого у 2,5 км на 
південь від Стільського.

Тут вздовж лівого скелястого берега р. Колодниці 
виступають скелясті пісковики, серед яких виділя
ється своєю химерною формою скеля, що отримала 
у місцевого населення назву «Диравець» через наяв
ність у ній наскрізного отвору, Її також називають 
«Столовий камінь» з огляду на її горизонтальну і 
рівну, як стіл верхню площину. Але жодні перекази 
чи легенд, пов'язані з нею не збереглися.

Обстеженнями наприкінці 1980-тих років встанов
лено, що переважна частина скелі була видозмінена і 
оброблена людиною. Особливо значних змін зазнали 
її поверхня та західна стінка. Ознакою, що скеля ви
конувала функцію жертовника, є земляний вал та рів, 
які її оточують. Уся поверхня майданчика «Диравця» 
на час досліджень була вкрита товстим вугільно-золь
ним шаром, в якому трапляються уламки глиняного 
ліпного та кружального посуду VIII-X ст. [Корчин
ський 1993, с. 1-5].

У західній вертикальній стіні скелі Диравець ви
січені вертикальні пази, що у верхній частині завер
шуються загостреннями. Ширина пазів становить 
0,8 м а глибина 0,15 м. Контур цього викарбування 
нагадує обриси величезного тризуба висотою 4,5 м.

Біля підніжжя Диравця знаходиться овальний ка
мінь розмірами 1,75 х 2,20 м, який стоїть під незнач
ним кутом до поверхні. Нижче по схилу на відстані 
12-15 м на ледь помітній терасі знаходяться 3 округлі 
западини, розташовані в одну лінію. Центральна з них 
має діаметра 3,5 м і глибину 0,4 м, дві інші -  діаметр 
2,4 м і глибину 0,3 м.

Наявні дані дають підставу зробити попередній 
висновок, що цей комплекс об'єктів є залишками 
язичницького святилища, яке існувало з VIII до X ст. і 
було важливим осередком духовного життя місцевого 
населення.

Велика щільність населення на величезній площі 
навколо Стільського городища визначала й існу
вання у його різних частинах кількох язичницьких 
святилищ. Тісно пов'язані з ландшафтом, такі і
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об'єкти були й по-різному облаштовані. До таких 
місць поклоніння належать й одинокі велетенські ка
мені з слідами обробки та позначками на їх поверхні, 
нанесеними людиною. Подекуди поруч з такими ка
менями вдається виявити заглиблення, які можуть 
бути жертовними ямами. Подібні камені висотою 
від 3,5 до 5 м зафіксовані у найближчій околиці го
родища біля с. Ілів. їх розміри 4,5 х 5,5 м і у перетині 
вони мають прямокутну форму. На їх поверхні іс
нують прямокутні площадки із заглибленнями діа
метром 0,3 м у центрі.

Можливо, до культових місць належать й подібні 
до курганів підвищення, вершини яких горизонтально 
сплановані. На них іноді трапляються западини, котрі 
можна інтерпретувати як жертовні ями, хоча й поши
рено припущення, що це наслідки роботи скарбошу
качів. Зрідка на них спостерігаються й западини у 
вигляді півмісяця, що свідчить на користь більш віро
гідного їх визначення саме як жертовних ям.

В околицях Стільського городища виявлено й ба
гато курганних некрополів. Під час пошукових ар
хеологічних робіт зафіксовано близько 200 
курганних насипів. Вони розташовуються переважно 
групами від 3 до 5 і більше курганів, які тягнуться в 
один ряд вздовж давніх доріг. Дуже рідко трап
ляються групи курганів, розміщені хаотично. Зу
стрічаються й поодинокі кургани, відстань між 
якими сягає від 0,3 до 0,5 км.

Взірцем розміщення курганів у курганних групах 
можна вважати могильник на відстані 0,5 км на пів

нічний-схід від краю Стільського городища (Рис. 5). 
Він видовжений у напрямку зі сходу на захід на від
стані 540 м. Висота курганів сягає 0,8-1,5 м, а діаметр 
при основі коливається від 10 до 28 м. Більшість кур
ганів сферична, овальні насипи трапляються зрідка. 
Інколи два курганних насипи зливаються у підніжжі. 
З огляду на розмаїття форм насипів та інші ознаки, 
можна припустити, що кургани належати до різних 
історичних епох. Уточнення цього припущення 
можливе тільки за умови проведення їх археологіч
них досліджень.

Завершуючи огляд результатів пошукових археоло
гічних робіт, зазначимо, що вони є лише попередньою 
інформацією щодо основних рис інфраструктури 
Стільського комплексу, але й вона свідчить про висо
кий рівень розвитку ранньосередньовічного міста у с. 
Стільське, назва якого з писемних джерел невідома. Але 
за їх результатами вже можна впевнено стверджувати, 
що це місто належало до найбільш розвинутих міст Єв
ропи кінця V III -  середини X ст. Наведені дані дозво
ляють принаймні у загальних рисах відтворити модель 
Стільського городища з його складною та розгалуже
ною інфраструктурою міської агломерації. Пошукові 
археологічні роботи Верхньодністрянської експедиції є 
лише першим етапом у дослідженні цього унікального 
для України історико-культурного комплексу. Наступ
ним етапом має стати невідкладне проведення мас
штабних розкопок пам'яток Стільського городища, які 
дозволять розв'язати низку питань з історії державо
творення Русі-України.
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Ігор Кочкін, Тарас Ткачук

ВИРОБИ З РОГУ І КІСТКИ 
ЗАЛІЩИЦЬКОЇ ВЕРСТВИ 

БАГАТОШАРОВОГО ПОСЕЛЕННЯ 
БІЛЬШІВЦІ (УРОЧИЩЕ КУТ)

Багатошарове поселення Більшівці (урочище Кут) 
знаходиться у Галицькому районі Івано-Франківської 
області на лівому березі р. Гнила Липа (лівий доплив 
Дністра) на надзаплавній лесовій терасі (Рис. 1) між 
сучасними населеними пунктами Тустань і Більшівці.

Дослідження на пам'ятці упродовж 1999-2002 рр. 
здійснювала Галицька археологічна експедиція На
ціонального заповідника «Давній Галич» спільно з 
Прикарпатським університетом імені В.С. Стефаника 
(керівник експедиції -  Т. Ткачук) [Ткачук 2001, с. 60- 
61; Кочкін, Перекліта, Ткачук 2004, с. 148-157; Ткачук, 
Кочкін 2004, с. 53-54; Кочкін, Мацкевий, Ткачук, То- 
менчук 2003, с. 24-31]. Загальна досліджена площа 
пам'ятки становить 421 кв. м (Рис.2). До трипільської 
культури належать три верстви, залишені відповідно 
носіями заліщицької (етап В -І -  В—II), шипинецької 
(етап С-І) і кошиловецької (початок етапу С—II) ло
кальних груп трипільської культури.

Комплекс заліщицької верстви має радіовуглецеву 
дату: Кі 8086 5520±80 В.Р. (калібрована дата за умови 
93,3% точності 4540-4220 р. до н. е.; середня -  4380 р. до 
н.е.). До цього шару відноситься напівземлянка під- 
прямокутної форми розмірами 3 х 2,4 м. Серед залі- 
щицького посуду знайдено імпортну кераміку 
північно-західних сусідів трипільської культури -  ма- 
ліцької і люблінсько-волинської культур (Рис. 3). 
Також у ямах заліщицького часу знайдено великі серії 
кістяних і крем'яних знарядь праці. Для виготовлення 
знарядь з роїу і кістки на цьому поселенні викори
стовувалася відповідна сировина, отримана як від 
свійських, так і диких тварин. Стадо свійських тварин 
поселенців заліщицької групи (остеологічні мате
ріали визначені О. Журавльовим) репрезентують: бик
-  29,89 %, свиня -  26,44 %, свійський кінь -  26,44 %, коза
-  5,73 %, вівця та коза -  5,73 %, собака -  4,6 %, вівця -  
2,3 %. Олень благородний, а тільки його роги і кістки 
з числа диких тварин використовувалися для виго
товлення знарядь праці, складає ЗО %.

Оскільки більшість ґрунтів північно-східного Пе- 
редкарпаття, крім правобережжя Верхнього Дністра, 
де є виходи на поверхню крейди і вапняку, має під
вищену кислотність, знаряддя та інші предмети з роїу 
і кістки на пам'ятках відкритого типу зберігаються по

гано і трапляються зрідка. Усі відомі нам предмети з 
кістки і роїу тяжіють саме до Галицького, Тлумаць- 
кого і Городенківського районів. Відзначимо, що 
кістка також добре зберігається у печерних пам'ятках, 
що підтверджують М. Сохацький і О. Дудар [Сохаць- 
кий, Дудар 2001, с. 55].

Комплекс знарядь праці з роїу і кістки у 20 пред
метів походить з господарських ям II і IV, виявлених 
на глибині від 1,17 до 1,3 м (Рис.2). У плані яма II має 
видовжену форму (Рис. 4). Гї довжина по лінії півден
ний захід -  північний схід складає 7 м, а ширина по 
лінії північний захід-південний схід - 5  м. Яма звужу
ється до дна двома виступами. Найбільша глибина 
ями становить 1,94 м від реперу. Яма IV має видо
вжену форму, її довжина по лінії південний схід -  пів
нічний захід дорівнює 4,4 м, ширина по лінії 
північний захід-південний схід -  2,9 м (Рис. 5). Глибина 
ями складає від 1,64 до 1,93 м від реперу. На глибині 
0,6 м вся поверхня ями була вкрита уламками кісток і 
фрагментами посуду. У заповненні ям також знай
дено численні вироби з кременю та інших порід ка
меню. Досліджуваний комплекс знарядь праці, 
виготовлених з кістки і роїу за своїм складом близь
кий до пересічного набору трипільських знарядь з 
такої сировини [Коробкова 2004, с. 41].

У цьому комплексі знарядь за їх призначенням 
можна виділити кілька груп.

І. Знаряддя для обробки землі:
1. Цей вид знарядь репрезентований мотиками- 

кирками з роїу оленя благородного, серед яких 
можна виділити одну невелику (Рис. 6:4), дві крупних 
мотики (Рис. 6 :1 ,3 ), а також уламок леза крупної мо
тики (Рис. 6: 2).

Всі знайдені мотики, які, напевно, використовува
лися для рихлення землі [Збенович 1980, с. 98], виго
товлені з масивної базової стержневої частини рогу 
оленя. Мотики мають лезо з косо зрізаним робочим 
краєм, розташоване вздовж осі держака та притупле
ний молотоподібний обушок.

Найбільша за розмірами мотика має довжину 39 
см, діаметр обушка -  4,5-5,5 см (Рис. 6 :1). Для виго
товлення цього знаряддя використано технологію ві
дрізання роїу, як широко застосовувалася в
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енеолітичній Європі. Спочатку робилася кільцева на
різка глибиною 1,5-2 мм, яка перетинала найбільш 
тверду частину роїу, далі ріг обламувався [Телегін 
1973, с. 71]. Перпендикулярний до стержневої частини 
відросток рогу відрізаний і слуїує в якості муфти, 
оскільки саме через його зріз на відстані 27 см від 
краю леза просвердлено отвір діаметром 2,2-2,3 см 
для насаджування на руків'я. Висота муфти -  8,5 см. 
Використання муфти забезпечувало більш міцне за
кріплення мотики на держаку [Телегін 1973, с. 75]. По
верхня цього виробу зберегла фактуру оленячого 
роїу, що дає можливість стверджувати його нетри
вале використання.

Аналогічна технологія використана для виготов
лення іншої масивної мотики (Рис. 6: 3). Вона через 
втрачену частину леза дещо менша за розмірами від 
вищезгаданої. Гі довжина -  23 см, діаметр обушкової 
частини -  4-4,5 см, висота муфти -  7,5 см, діаметр 
отвору -  2,3-2,7 см. Ця мотика тривалий час викори
стовувалася у роботі, внаслідок чого лезо постійно 
підгострювалося, і скорочувалась відстань від центру 
отвору до краю леза (становить 12,5 см), а сліди зате- 
сування сягають ділянки муфти. Поверхня мотики 
гладка, добре відшліфована. Обидві мотики мають 
майже однакову відстань від центру отвору до краю 
обушка -  від 11,2 до 12 см.

Тип мотик з муфтами досить широко розповсюд
жений на території Центральної і Південно-Східної 
Європи в нео- енеолітичний час. Найбільш ранні зна
хідки трапляються на пам'ятках типу Мехтелек неолі
тичної культури Кьореш [Титов 1980, с. 111, рис. 54:1], 
а також на пам'ятках культури лінійно-стрічкової ке
раміки, зокрема, біля с. Незвисько у Подністров'ї [Чер- 
ниш 1959, таб. 1: Зж]. За доби енеоліту цей тип мотик 
є характерним для трипільської культури: Євмінки-І 
[Круц 1977, с. 105, рис. 43:18], Красний Хутір [Movsha 
2000, р. 162, fig. 12]); середньостогівської [Телегін 1973, 
с. 75]; люблінсько-волинської Звенигород [Конопля 
1982, с. 314, Табл. ХСШ: 13], Злота Гродзісько-І [Podko- 
wińska 1953, s. 7, rys. 4]) та інших культур. У літературі 
також висловлюється припущення про можливість 
використання мотик з коротким лезом в якості зброї -  
бойових молотів [Круц 1977, с. 106].

Фрагмент леза великої мотики, довжина фрагменту -  
9,8 см, діаметр рогового відросту -  5 см, аналогічний до 
лез мотик, згаданих вище. Візуально він близький до 
уламка робочої частини мотики з поселення Ігнатен- 
кова Гора на Черкащині [Відейко 2004, с. 283].

Найменша за розмірами, загальна довжина -  24,5 
см, мотика виготовлена з базальної стержневої ча
стини невеликого роїу оленя (Рис. 6: 4). Ріг був відла
маний від черепа оленя або ж використаний 
скинутий оленем ріг, оскільки відсутні сліди його ві
дрізання в прикореневій частині. Основою мотики 
стала стержнева частина. Перший відросток біля 
самої кореневої частини роїу зрізано, а отвір діаме

тром 1,5-1,6 см зроблено у стержневій частині роїу 
товщиною 3,3 см біля самої прикореневої частини. Ця 
мотика на відміну від крупних мотик не має муфти. 
Лезо мотики має косо зрізаний робочий край, розта
шоване вздовж осі держака і було створене шляхом 
бічного зтесування (довжина затесаної частини -1 1 ,2  
см), аналогічно до крупних мотик з цієї пам'ятки. Такі 
знаряддя з сокироподібним лезом використовувалися 
тільки для рихлення грунту [Коробкова 1979, с. 216], 
на відміну від близьких до них знарядь з теслоподіб- 
ним або ж перпендикулярним по відношенню до 
отвору лезом, як мотика з пам'ятки Костешти-IV  
[Энеолит СССР 1982, с. 306, табл. LXXXV; 26]). Мож
ливим також використання цього знаряддя в якості 
предмета наступального озброєння -  клевця.

Крупне знаряддя, виготовлене з двохвідросткової 
частини бічної гілки роїу оленя (Рис. 6 :5), вірогідно, 
також використовувалось для обробки землі, як і 
схоже знаряддя з іумельницького поселення Озерне 
[Субботин 1983, с. 50-51, рис. 20:1]. Виріб складається 
з стержневої частини, яка має наступні параметри: 
відстань від основи стержневої частини до місця роз
галуження двох відростків -  17 см, до кожного з ві
дростків -  відповідно 36 і ЗО см, відстань між 
відростками -  31,5 см. Довжина першого відростка від 
місця розгалуження -  24 см, другого -1 6 ,5  см. Вся по
верхня виробу добре загладжена, на кінцевих части
нах відростків спостерігаються сліди роботи, які 
мають вигляд поперечних ліній.

II. Знаряддя для керамічного виробництва (гла
дилки з трубчатих кісток, лопаточки).

1. Два знаряддя з кістки з добре зашліфованими 
частинами. Довжина виробів відповідно -  9 і 7,4 см, 
максимальна висота -  3,4 і 2,5 см, товщина 1,6 і 1,4 см. 
Могли використовуватися для виготовлення кераміч
ного посуду в якості гладилок [Цвек 2004, с. 283].

2. Лопаточки виготовлені з кістки (Рис. 7 :1 , 2, 6) і 
роїу (Рис. 7:4). У лопаточка з кістки відламаний край 
(Рис. 7: 2). Довжина її 18 см, ширина від 4,5 см в ча
стині крайової ділянки до 3,9 см в середній частині, 
товщина стінки кістки -  0,8 см. Лопаточка виготовлена 
з крупної трубчатої кістки кінцівки тварини шляхом 
різання і шліфування.

Рогова лопаточка (Рис. 7:4) також збереглася част
ково і її робоча частина нагадує долото овальної 
форми. Розміри виробу: довжина -  13, ширина -  5, 
товщина - 1 ,2  см. Для виготовлення лопаточки вико
ристано найбільш міцну зовнішню частину роїу, іуб- 
чате заповнення внутрішньої частини також 
вичищене.

Досить близькими за технологією виготовлення є ло- 
патки-шпателі (Рис. 7:1, 6), виготовлені з трубчатих кі
сток тварини шляхом розрізання вздовж. Один з виробів 
(Рис. 7:1) зберігся повністю, інший втратив частину леза 
(Рис. 7:6). Довжина виробів складає 19 і 15,5 см, ширина 
в частині леза відповідно 2,4 і 0,7 см. Лезо повністю збе-
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□
Яма IV

Пн.
А

Рис. 2.
План об'єктів Трипільської культури, відкритих розкопками 1999-2002 рр.
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Рис. 3.
Кераміка маліцької і люблінсько-волинської культур з трипільского поселент під Більшівцями
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Рис. 4
План та розріз ями II
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Б

Рис. 5
План та розріз ями IV
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f ft i f

4 5

Рис. 6
Мотики з рогу оленя

91



СТАРОЖИТНОСТІ ВЕРХНЬОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

Рис. 7
Знаряддя з кістки: лопаточки та гладилки
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Рис. 8

Побутові знаряддя з кіст ки
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реженого знаряддя загострене з торцевої частини. 
Стінки трубчатої к іс т к и  заокруглені і зашліфовані.

ЇП. Знаряддя для домашніх виробництв (вироби з 
грифельних кісток коня свійського, проколки і шила 
з кістки кози або вівці, з трубчатої кістки копитної тва
рини). Знайдено три вироби з грифельних кісток (Рис. 
8: 8-10), два з них (Рис. 8: 8,9) мають довжину 11,3 см, 
один -1 3  см (Рис. 8:10). Форма цих виробів дозволяє 
використати їх в якості кілків для розтягування шкіри 
під час її обробки.

Шило виготовлене з стінки трубчатої кістки і має 
загострені протилежні кінці (Рис. 8:6). Довжина шила 
8 см, ширина у центральній частині 0,6 см, товщина 
кістки 0,4 см. Вірогідно, що один з кінців шила, а саме 
з більшим кутом загострення, закріплювався у руків'ї 
(напевно, дерев'яному). Подібний виріб довжиною 5,8 
см, шириною 0,8 см, товщиною 0,5 см зафіксований 
серед матеріалів заліщицької верстви багатошарового 
поселення Одаїв-ІІ (урочище Городище) на Дністрі. 
Шило також загострене з двох кінців, один з яких об
ламаний. У процесі виробничої діяльності шило від
поліроване до блиску.

Проколка з трубчатої кістки тварини з потовщен
ням у протилежній від вістря частині має довжину 5,7 
см, ширину потовщення 1,7 см, товщину в середній 
частині -  0,6 см (Рис. 8: 7 ).

IV. Предмети, невизначеного призначення:
Два вироби являють собою обрізані, добре зашлі

фовані відростки рогів оленя благородного з про
свердленими отворами діаметром 0,8-0,9 см (Рис. 8 :3, 
4). Довжина виробів складає відповідно 12,3 і 20,2 см, 
діаметр товстої частини 2,1 і 2,8 см, діаметр отвору 
0,7-0,8 та 0,7 см.

Кінець рогового відростку одного із згаданих ви
робів (Рис. 8:4) затесаний відносно осі отвору подібно 
до лез мотик з косо зрізаним робочим краєм. Проте, 
дуже малий діаметр отвору не дозволяє насадити 
його безпосередньо на руків'я. Більший за розмірами 
виріб (Рис. 8: 4) міг обушковою частиною закріплю
ватися у муфті, а отвір використовуватися для додат
кового прив'язування знаряддя до руків'я [Збенович 
1980, с. 100]. Відстань від краю леза до центру отвору 
цього знаряддя досягає 12,3 см, що, на нашу думку, 
достатньо для неглибокого рихлення вже підготовле

ного городнього ґрунту. Близький до нього виріб, але 
з перпендикулярно розташованим відносно осі дер
жака лезом (іншими словами -  теслоподібним) знай
дений на поселенні Костешти-IV  [Энеолит СССР 
1982, с. 306, табл. LXXXV: 22].

Використання для землерийних робіт меншого за 
розмірами виробу, загальна довжина 12,3 см, відстань 
від гострого кінця до центру отвору -  8,5 см, є про
блематичним (Рис. 8: 3).

Виріб з роїу оленя благородного (Рис. 8: 2), який 
являє собою частину ділянки розгалуження основного 
стовбура і двох відростків, довжина стержневої частини 
до місця розгалуження -  13,2 см, діаметр стержневої 
частини -  3,8-4 см. Цей виріб отриманий внаслідок рі
зання гострим знаряддям і наступного обламування 
роїу. У середній частині просвердлено поперечний 
отвір діаметром 0,7 см. Можливо, цей виріб є незавер
шеною заготовкою муфти для кріплення іншого зна
ряддя, наприклад, невеликої мотики (Рис. 8:4).

Виріб з епіфізу кістки кінцівки тварини загострено 
методом шліфування з чотирьох боків, у  наслідок чого 
діафізна частина набула вигляду чотиригранного 
клину (Рис. 8:5). Можливо, що цей виріб міг бути ви
користаний в якості клина. Довжина -  11,3 см, ши
рина у ділянці епіфізу 5,2 см, товщина в ділянці 
епіфізу -  3,7 см.

Зубчате знаряддя з лопатки бика свійського (Рис. 
8: 1). На одному з країв фрагменту лопатки, до
вжина уламку 16,7 см, висота 7,3 см, вирізані зубці 
висотою 1-2  мм. Вздовж цього краю лопатки до
статньо чітко видні подряпини, що утворилися 
внаслідок роботи. Відносно використання цього 
знаряддя немає чіткої уяви. Припустимо його ви
користання в якості пилки, або у процесі обробки 
внутрішньої поверхні шкіри.

Комплекс знарядь з рогу і кістки з заліщицької 
верстви поселення Більшівці ілюструє не тільки ос
новні види господарства і занять місцевого три
пільського населення: землеробство, скотарство, 
керамічне виробництво, обробка шкіри і кістки 
тощо, але й вказує на особливості технології виго
товлення таких знарядь, яка була характерною для 
багатьох культур Центральної та Південно-Східної 
Європи.
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Е ж и  Либера

ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИНАЛЬНОЙ 
КРЕМНЕОБРАБОТКИ В МАЛОПОЛЬШЕ

В результате почти столетних исследований произ
водства по обработке кремня для доисторических со
обществ на территории Польши были выработаны 
критерии, позволяющие установить хронологическую 
и культурную неоднородности инвентаря, как в целом, 
так и для отдельных регионов, особенно в пределах ка
менного века. При анализе результатов этих исследо
ваний, с одной стороны, выявляется четкий образ 
особенностей кремнеобработки, которые можно соот
нести с отдельными культурами, а с другой стороны, 
ряд материалов вызывает постоянные разногласия от
носительно их хронологически-культурной классифи
кации. Это касается особенно артефактов относящихся 
к широко датируемой эпохе бронзы.

Проблема использования каменного сырья обще
ством лужицкой культуры многократно затрагива
лась в польской литературе. Одним из первых 
исследователей, допускавшим столь позднее упо
требление кремнеземных пород, был Е. Пжиборов- 
ский [Przyborowski 1873, s. 80]. Последующие авторы 
преимущественно лишь отмечали эту проблему. Не
смотря на то, что ими неоднократно допускалась воз
можность оживления обработки кремня к концу 
эпохи бронзы, и даже к началу железного века, ее су
ществование отмечалось лишь как реликтовое, по
бочное явление, а специфика обработки кремня в 
этот период оставалась вне внимания исследователей. 
Резюме дискуссии по данной тематике можно найти, 
в частности, в работах Е. Леха [Lech 1983, s. 46-55; 
1997]. Накопление новых данных и проверка данных, 
полученных по старым коллекциям, в совершенно 
ином свете ставят проблему использования кремня 
обществом лужицкой культуры, особенно для южно
восточных территорий польских земель, где выде
ляются отдельные группы: мазовецки-подляшская, 
тарнобжеская, улувецкая.

К основоположникам исследований кремнеобра
боточного производства эпохи поздней бронзы 
можно отнести Т. Хилдт-Венгжинович [Hildt-Węgrzy- 
nowicz 1957, s. 321; 1961, s. 187; Węgrzynowicz 1969; 
1972, s. 162-163; 1973, s. 19-21]. Она с самого начала по
следовательно подчеркивала присутствие изделий из

кремня в археологических комплексах лужицкой 
культуры на поселениях Мазовии и Подляшья (в част
ности Каменка Надбужна-I и II), несмотря на то, что 
для отдельных случаев исследовательница допускала 
возможность вторичного использования изделий из 
кремня, случайно найденных в слоях более ранних 
эпох.1 Высказывалось также мнение об абсолютном 
отсутствии связи между кремнями, найденными на 
«лужицких» раскопках и этой таксономической еди
ницей [Kobusiewicz 1988, s. 81-83].

Почти одновременно с ней присутствие изделий 
из кремня на памятниках более позднего времени на
чинает фиксироваться и другими исследователями 
для территорий, граничащих с Малополыией, в част
ности в Средней Польше [Wiklak 1972, s. 67-68; Ras
zewski 1975, s. 127, 130, 134-135]. Но большинство 
исследователей ограничивалось лишь констатацией 
присутствия изделий из кремня в материалах лу
жицкой культуры раннего железного века [Gardawski 
1979а, s. 52; 1979b, s. 54; Gedl 1989, s. 674-675]. Для па
мятников восточных групп лужицкой культуры на
личие на них изделий из кремня надежно 
зафиксировано, прежде всего, в работах Е. Домбров
ского, а также других исследователей [Dąbrowski 1972; 
passim: 1982, s. 265-266; Moskwy 1976, s. 130; 1982, s. 307, 
313; Fogl 1979, s. 123-125; Lech 1983, s. 54-55].

Прирост источников в последние годы делает воз
можным продолжение дискуссии о роли изделий из 
кремня в эпоху поздней бронзы и в ранний период 
железного века. Новые археологические исследова
ния, особенно в восточной и центральной Польше, пре
доставляют ряд ценных данных по этой проблеме. Для 
ареала распространения лужицкой кулыуры в Мало- 
польше -  это, прежде всего, поселения: Рудник-Х 
(работы 3. Капера в 1962 г.), Бахуж-X V I (М. Парчев- 
ский -  с 1972 г.), Косин-Х (Б. Баргел и Я. Гурба -  
1986) и Завада-І (Б. Хоментовская и Е. Михальский -  
1974-1990), а также могильники: Палюхы-I (С. Леван- 
довский в 1973,1976-1977 и А. Костка в 1983-1986), Пуш- 
ница-І (Е. Похорская -1 9 7 4  и С. Чопек в 1991 и 1996), 
Манастеж-V I (С. Леваидовский -  1974, Е. и Я, Хохо- 
ровские, Б. Рейман -  1981-1984). Все эти поселения

1В отношении материалов, например, обнаруженных в Каменке Надбужной, следует помнить о присутствии среди них 
керамики так называемой ямочно-гребенчатой культуры, с которой повсеместно залегал ряд материалов из слоев познего 
плейстоцена и раннего голоцена (в частности В. Balcer 1983, s. 243-254).
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расположении в пределах Сандомирской котловины 
и Прикарпатья. Кроме того, очень важные мате
риалы, получены в Люблинском регионе с поселения 
Шумнице-VII (исследования В. Мазурека 1990-191 г.), 
и на Полесье из мастерской при шахте в Копеце-IV  
(работы 1993-1994 гг. М. Флорека, Е. Либеры и Б. Бар- 
гела), использовавшей свецеховское и госцерадовское 
сырье, поступавшее с близлежащей южно-восточной 
части Люблинской возвышенности.

Д л я  находок на других территориях первые по
пытки характеристики кремневых изделий периода 
раннего железного века были сделаны: для Среднего 
Поморья [Bogucka-Śląska 1975]2 для отдельных стоя
нок северно-восточной Польши [Zalewski, Mellin 1991] 
и для горносилезско-малопольской группы [Kurgan- 
Przybylska 1995]. Очень интересные образцы полу
чены из шахтной мастерской «Зеле» в Вежбице в виде 
сырья шоколадного цвета [Н. i J. Lech 1997а; 19976], а 
также мастерской, работавшей на местном меловом 
кремне в Рыбниках на Подляшье [Migał 1997].

Одновременно велись работы по установлению 
достоверности прежних находок. Для сообществ лу
жицкой культуры, занимавших территорию Юго- 
Восточной Польши, такие работы были проделаны 
С. Кадровым [Kadrów 1989] и К. Круком [Kruk 1994]. 
Опираясь на материалы поселения Завада, С.К. Коз
ловский и Э. Саксе-Козловская [Kozłowski, Sachse- 
Kozłowska 1997] выделили гальштатско-латенскую 
промышленность. Были предприняты также иссле
дования над отдельными видами изделий путем их 
обработки бифациальным способом -  дротиками 
[Borkowski, Kovalevski 1997], вкладышами серпов 
[Mazurek 1997] и серповидными ножами [Bargiel, Li
bera 1997]. Итоги исследований по этим изделиям 
для поздней эпохи бронзы и раннего железного века 
с территории Польши и Западной Украины проа
нализированы в монографии автора данной статьи 
[Libera 2001].

Даже поверхностный анализ материалов, поступив
ших из бассейна средней Вислы, среди которых осо
бенное место занимает «культурно чистое» поселение в 
Косине, расположенное возле выходов свецеховского и 
госцерадовскового кремня, позволяет попытаться дать 
характеристику «позднелужицкой» кремнеобработке, 
отличающейся рядом специфических качеств:

• для получения обломочного и осколочного по
лусырья преимущественно использовалась техника 
типа клактонской, когда с помощью твёрдого пестика 
оббивали средней величины куски кремня, часто

меняя при этом направление удара;
• в изготовлении орудий в форме нуклеуса, в част

ности, ножей в в'иде полумесяца и вкладышей сер
пов, в том числе выделемых В. Мазурком [Mazurek 
1997] в так называемый тип Шуминка -  (табл. 1), не
больших двусечных и похожих на них овальных то
поров (табл. 2: а-Ь), а также листововидных кинжалов 
(табл. 2: d), применяли преимущественно поверх
ностное ретуширование, реже -  корректирующее 
скалывание по краю. На двух первых изделиях пря
мые края часто дополнительно формировались зуб
чатым скалыванием;

• наряду с традиционными осколочными ору
диями типа: скребки, вкладыши, резцы, проколки, 
буры употреблялись также обломочные или пла
стинчатые скребки и ножевидные орудия, изготов
ленные различным скалыванием (кроме глубокой 
ретуши), а также отщепы и обломки -  неоднократно 
формированные выемчатой или зубчатой ретушью 
[табл. 3; 4: Ь-с, е; 5; а-с; 6: g];

• повсеместно производились вкладные части сер
пов, в том числе и для выделенных Е. Лехом [1997, гус. 
8] ножей типа Зеле, иногда с частично ретуширован
ной спинкой и слабо обработанным режущим краем 
(табл. 4: а);

• известные также вкладыши двусторонние -  оско
лочные или пластинчатые с лезвиями, сформирован
ными плоской, но не всегда сплошной, ретушью по 
краю, обратная сторона которых оформлена уступча
той ретушью, обрезанием, корректирующим скалы
ванием или же в них использованы естественные 
неровности поверхности. Известны также экзем
пляры, не имеющие вполне сформированной обрат
ной стороны (табл. 5: d-e).

• в качестве «вкладышей» были использованы 
также отщепы и пластины, как необработанные, так и 
местами частично ретушированные (табл. 6: a, c-f);

• употреблялись разные виды дротиков -  листово
видных, сердцевидных и трехгранных, в том числе 
имевшие выступ в форме черешка, которые изготовля
лись как бифациальным, так и прикрайним способом;

• встречаются орудия с клактонской выемкой -  из
готовленные из отщепов, пластин и производствен
ных'отходов в виде плоских необработанных кусков 
(табл. 4: d; 6: b; 9: с, e-f).

При обработке орудий применялись также крем
невые песты и ретушёры, которые часто являются вто
рично использованными нуклевидными орудиям (ср. 
табл. А).

2 Это есть одно из первых фиксаций «затухающей» кремнеобработки, никак в указанной работе не отраженная.
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Таблица А.
Список характерных типологических форм и техник кремнеобработочного производства лужицкой куль
туры на фоне сходных элементов культур финального неолита и последующих периодов эпохи бронзы в

бассейне средней Вислы

1 Линзообразные топоры* (+) (+) ч- + <+)

о Серповидные ножи
в форме полумесяца - - - - (+)

финского типа - - - - 7

3 Кинжалы - - ч- <+) 7

4 Дротики

сердцевидные 
и треугольные

+ + + +

листовидные и трехгранные 
с черешком - - <+> - (+)

бифациальные - - - - (+)

5 Вкладыши серпов. с тупым краем - - - - +

притупленные на два края - - +

£ Скребки
обыкновенные + (+) + <+> ч*

V
притупленные

7 Ножевидные орудия - - + <+> +

8 Ножи типа Зеле - - - - -

9 Зубчатые орудия - (+) + 7 +

10 Выемчатые инструменты - - ч- ? +

11 Инструменты с клактонской выемкой - - 7 7 +

Б. Техника получения заготовок

1 Лощение - - + 7 + щщШШШя

2 Клактонская
осколочная - - + 7 7

пластинчатая - - *}* ? 7

В. Техника обработки орудий

1 Резцообразиая - - ч- + +

2 Бифациальная - - + + ч*

3 Выемчатая ретушь - - ч* ? +

4 Зубчатая ретушь - - + 7 +
5 Ретушь «тыльная» - - - 7 ч-

6 Клактонская ретушь - - <+> 7 +

7 Разламывание ? 7 (+) (+) +

8 Шлифовка + + ч* (+) (+)

Примечания к  таблице № 1.
*3а исключением экземпляров, сделанных из пластин.

Условные обозначения:
+ постоянное присутствие; (+) следы присутствия; ? возможное присутствие; -  отсутствие форм.

КШК -  культура шнуровой керамики 
СК -  стжижовская культура 

ЗК -  злоцкая культура 
ТК -  тшинецкая культура 

МК -  межановицкая культура 
ЛК -  лужицкая культура
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Из анализа доступных источников следует, что ин
струментарий, которым пользовались «позднелу
жицкие» (гальштатские) общества на территории 
Польши, очень богат, разнообразен и в большой 
части отличается от предшествующих периодов, а его 
список еще может быть пополнен.

Безусловно, этот список следует расширить за счет 
других типов изделий финальной кремнеобработки, 
хотя и не обнаруженных в Юго-Восточной Польше, но 
зафиксированных на сопредельных с ней территориях.

В составе так называемых нуклеусовидных орудий 
ведущей представляется форма серповидных бифа- 
циальных ножей (обычно называемых серпами), 
имеющих форму полумесяца, которые встречаются 
на многих поселениях. Но среди изделий из кремня, 
найденных в могильниках лужицкой культуры, такие 
ножи встречаются не часто, что указывает на их огра
ниченное применение. Например, в Кодне «серп» на
ходился вместе с двумя горшками3, в Копживнице 
фрагмент ножа был найден в погребальной урне4, не
сколько экземпляров, сохранившихся аналогичным 
образом, происходят с могильника в Свецехове По- 
духовом5. Значительно чаще они встречаются на по
селениях лужицкой культуры. В этом отношении 
наиболее показательны материалы с поселений, где 
отсутствуют слои предыдущих периодов, например, в 
Каменке Надбужной-1, Воле Жечицкой, Опоке.

Ножи в форме полум;есяца изготавливались из Во
лынского кремня в мастерских селений, расположен
ных преимущественно на реках Стрые и Горыне, 
например: Сапанов, Мирохоща, Нараюв [Głosik 1962], 
реже -  на Подолии, например, Шумбар [Березанська 
1972, табл. XXVII, рис.1,2]. На польских землях, кроме 
района Копца [поселения IV, V и VIII] и Свецехова, 
единичные экземпляры найдены на месте шахт в Кже- 
мионках, Полянах-П, а вне Малополыни -  в Рыбниках.

Необходимо отметить, несмотря на большое коли
чество находок на обозначенной территории ножей в 
форме полумесяца, частота их обнаружения в закры
тых комплексах мала. Это заставляет однозначно ис
ключить их из материалов ранней эпохи бронзы и 
отнести к последующему населению этой территории. 
Их потребителями были сообщества тшинецкой и лу
жицкой культур.6 Картографирование находок этих 
«серпов» чётко указывает на их широтное распростра
нение в поясе от Горыни до Вислы [Libera 2001, mapy 
40-46]. Их исчезновение на этом пространстве прихо
дится, вероятно, на начало гальштатского периода. 
Прекрасным примером очень позднего использования 
«серпов-полумесяцев» на Волыни является клад из с.

Зеленый Гай. В глиняном сосуде VII-VI вв. до н. эры 
были спрятаны 22 массивных экземпляра с прямым 
зубчатым режущим краем, из которых 8 представлены 
целыми формами [Конопля 1998]. Другой яркой на
ходкой является погребение в пещере Одаев, датиро
ванное, так называемым, фракийским галыытатом. В 
состав его погребального инвентаря входили: бронзо
вый нож, глиняные сосуды и фрагмент кремневого 
«серпа» [Мацкевий, Орловский, Панахид 1996]. Нож в 
форме полумесяца был найден в Злочуве в погребение 
№ 9 [Крушельницкая 1965, рис. 9:31]. К редким наход
кам принадлежит и экземпляр тонкого ножа-полуме
сяца, обнаруженного в могильнике зарубинецкой 
культуры на Полесье в местности Велемиче-1, погребе
ние № 71 [Поболь 1983, с. 28, рис. 32: 8].

Но неясной представляется степень употребления 
топоров и кинжалов. Небольшие двусечные топоры 
и похожие на них овальные на «культурно чистых» 
поселениях лужицкой культуры встречаются крайне 
редко. Их единичные фрагменты известны в погребе
ниях с кремацией в Фурманах (погребение № 2) [Jadc- 
zykowa 1990: 231, гус. 3: 2] и Пышнице-I [Mitura 2001, 
tabl. ХС: 2], а так же на поселениях в Тарнобжеге-V 
(раскопки М. Флорка и Я. Гурбы в 1992 г.) и Косине- 
X (раскопки Б. Баргела и Я. Гурбы в 1986 г.).

Относительно кинжалов, часто называемых стиле
тами, дротиками, навершиями и лезвиями копий и 
пик, то до сих пор располагаем лишь единственным 
листововидным лезвием с выделенным основанием, 
которое происходит из погребальной урны Ш 864 мо
гильника лужицкой культуры в Ласках на террито
рии Юго-Восточной Великопольши. Это поселение, 
датированное IV периодом эпохи бронзы и началом 
гальштата, дало также большую серию кремневых и 
каменных предметов, найденных как в могильных 
ямах, так и в самих погребальных урнах. Сложно од
нозначно оценить найденные там изделия из кремня, 
поскольку в документации они обозначены как 
сборы. Тем не менее, кроме указанного кинжала, из 
объекта № 1300 происходит: «... довольно массивных! 
скол, один край которого оббит с двух сторон на 
кромку, подправленную поверх ретушью, а другої! 
ретуширован к низу на длину 1 см [Kobusiewicz 1988, 
s. 80], Кроме того, среди случайно найденных крем
невых орудий значатся следующие два предмета, ру
било и пластина, частично ретушированные, размеры 
и форма которых делает их похожими на лезвие из 
погребения № 864 [Kobusiewicz 1988, гус. 13: k -  1]. 
Автор раскопок срязывает эти материалы с каким-то 
неопределенным неолитическим населением, несмо-

3 Их зарисовки стали для нас доступны благодаря любезности сотрудников Польского музея археологического в Вар
шаве, разыскавших их в архиве Музея.

4 Собрание Музея археологического и этнографического в Лодзи -  устная информация доктора А. Пелисяка (Pelisiaka).
5 Неопубликованные материалы исследований Иоанна Коцюбы (Kociuby) в 1979 г., предоставленные Збигневом Вих- 

ровским (Wichrowski), собрание Музея в Крашнике.
6 Следует, однако, напомнить, что до сих пор не удалось, вопреки утверждениям некоторых авторов, разграничить 

ножи серповидные «тшинецкие» от «лужицких» (ср. Libera 2001, s. 130, гус. 39; Bargieł, Libera, Panasiewicz 1999).
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тря то, что исследовано 14 821 м2 площади поселе
ния, но керамики, относящаяся к более раннему ка
менному веку, так и не обнаружено.

Очевидно, что каменные и почти все кремневые из
делия следует отнести ко времени существования мо
гильника лужицкой культуры, причем возможность 
вторичного употребления распространяется лишь на 
некоторые из них, наиболее старшие, например, 
предмет в виде треугольника с тупыми углами, а 
также микролитические вкладыши с двумя базовыми 
торцами и их фрагменты [Kobusiewicz 1988, гус. 13: а, 
f, i, j] -  форм, имеющих аналоги среди раннемезоли
тических изделий.7

Почти идентичные тонкие листовидовые наконе
чники, хорошо выделанные у основания, происходят 
из разрушенных могильников у населенных пунктов 
Городенки и Берестечко на Волыни.8 О первой из этих 
находок Т. Сулимирский высказал предположение, 
что она происходит из погребения с иніумацией, в ин
вентаре которого был и бронзовый топорик с ушком 
[-Sulimirski 1968, $. 151-452, гус. 35:7,12].9 На Волынской 
возвышенности также известны и случайные находки 
похожих наконечников.-Для ее польской части -  это, 
например, Хребенне [Libera 2001, tabl. IV: а], а на восток 
от нее -  Мирогоща [Głosik 1962, гус. XVI: 2].

Единственным поселением в Малой Польше, где 
надежно зафиксированы находки всех трех видов ука
занных цельных орудий, является мастерская у шахты 
в Копце-IV, действовавшая в начале железного века. 
Массово встречающийся возле Свецехова в виде круп
ных кусков выветриваемый свецеховский и госцера- 
довский кремень-сырец перерабатывался, прежде 
всего, в бифациальные серповидные ножи близкие 
форме полумесяца. Помимо упомянутых, было соб
рано еще свыше 60 заготовок таких орудий на разной 
стадии их обработки: отдельные заготовки двусечных 
топоров и кинжалов, ножей, а также скребки и 
осколки с зубчатым ретушированием, которые встре
чались только с керамикой лужицкой культуры (табл. 
1). Их общая датировка III фазой развития тарнобже- 
ской группы по классификации К. Москвы [Moskwa 7 8 9 10 11

1976, s. 97-101] соответствует периоду С-D галыитата 
[Florek, Libera 1994; Bargiel, Libera 1995].10

Значительно лучше для конца эпохи бронзы и на
чала железногд века на польских землях и Западной 
Украине отражены в документации находки различ
ных типов дротиков, среди которых выделяются 
формы в виде наконечника с черешком. Их экзем
пляры обнаружены в памятниках лужицкой культуры 
как погребальных: Каменка Надбужная-I (в засыпке 
погребений № 53-57), Вепржец-1, Палюхы-I (погребе
ние N2 615), Седлище-П, так и на поселениях -  Каменка 
Надбужная-П. Их распространение ограничивается 
территорией расположенной между средней Вислой 
и Стрыем, а также нижним Бутом и Саном [por. Libera 
2001, mapa 24]. Они известные и в погребениях на Во
лыни, например: Рованцы [погребение N2 1] и Тяглев 
[Павлів 1993а, рис. 6 :2 ; 19936, рис. 19:2].

Типологически однородные маленькие листововид
ные наконечники с хорошо выделенным черешком ха
рактерны для населения лужицкой культуры, как 
восточных районов Польши, так и западной части Во
лыни. Дротики других форм -  ромбоидные, листовид
ные с выделанной базой и дротики с чётко 
обозначенным черешком, а также с треугольным лез
вием найдены в могильниках высоцкой культуры, на
пример в Злочуве. Сравнительно большая серия 
дротиков, но нераспределенных по типам форм, 
происходит с одноимённого поселения культуры (по
гребения N2 1, 52 и 65), а также из могильника в Чехах 
(погребения N2 26 и 52) и Ясиновой -  поселения, дати
руемого Ш в. до н. эры [Sulimirski 1931, s. 28-33,62-66,83, 
91]. Несколько экземпляров трехгранных наконечников 
без выделенного черешка, как и листовидных наконе
чников с черешком происходит также из могильника 
высоцкой культуры Окняны [Бандурівський 1994].11

С лужицкой культурой тесно связана и проблема 
использования бифациальных вкладышей серпов, из
вестных, прежде всего, на Полесье, Люблинском и Во
лынском, где расположено «культурно чистое» 
поселение в Шуминце, датированное рубежом брон
зового и железного веков. С него происходят четыре

7 Аналогичную ситуацию имеем на более «лужицких» могильниках. Так, в Зенбоку в центральном погребении кургана 
N2 3 найден асимметричный брусок дугообразный (Dąbrowski 1958, s. 90, tabl. 31:18 /там отмечено: дротик трехгранный/; 
также Fogel 1979, s. 124), а в Гомсаве вне погребальной урны -  листок, отнесенный к греческим изделиям (Piotrowska 1997, 
s. 265 in., гус. 7: а). Точно также на поселении в Каменке Надбужной-Ц в чистом «лужицком» слое были найдены предметы 
греческого происхождения, а в ямах № 76, 78 и 92 -  нуклеусы (Hildt-Węgrzynowicz 1961, s. 191, tabl. VI:15) -  форм типич
ных переходному периоду от плейстоцена к голоцену.

8 Это случайно открытое погребение с неизвестным положением скелета, которому сопутствовали имеющие следы 
кремации дротики и пластины, было отнесено И.К. Свешниковым [1974, рис. 39:13-14] к так называемой культуре гру- 
децко-здолбужской (считающейся восточным вариантом высшей фазы культуры межановецкой).

9 Похожего типа топорик является частью клада из Межирича [Конопля, Рожко 1996, рис. 2 :1;  3:1,  с. 37] и датирован 
периодом На А1-В 2 .

10 На этом поселении собрано очень большое количество кремневых изделий позднепалеолитической свидерской куль
туры, а также зафиксировано присутствие керамики раннего средневековья.

11 Широкое использование кремневых дротиков в качестве наконечников стрел отмечено для многих обществ эпохи же: 
леза. Их применение засвидетельствовано в Египте еще в VII в. до н. эры [Lipińska, Koziński 1977, s. 16]. Туземцы острова 
Пасхи успешно использовали так называемые «мата'а» (обсидановые наконечники) в межплеменных стычках в Новое 
время [Tomaszewski 1997, s. 78, гус. 4].
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морфологически разных миниатюрных «серпа», на
званные В. Мазуреком типа Шуминка [Mazurek 1997]. 
Присутствие похожих орудий на правобережье сред
него отрезка Буга (Прилуки, Заказанка) отмечал Н.Ф. 
Беляшевский [1901, табл. XIV: 2, 3, 8, 18, 19]. Единич
ные экземпляры известны и с Сандомирской возвы
шенности (например, Влонице -  табл. 7).

До сих пор самая большая коллекция археологиче
ских предметов, сделанных из госцерадовского кремня, 
и дополненная с в є ц є х о е с к и м ,  происходит с поселения 
Косиие-Х, датированном концом эпохи бронзы и на
чалом эпохи железа, которое расположено в 5 км 
южнее от границы их месторождения [Bargiel, Gurba 
1986]. Но, несмотря на очень богатый и типологически 
неоднородный материал, кроме единичных заготовок 
топоров, другие орудия, изготовленные методом от- 
щепа, не выявлены. Зато была выделена целая серия 
пластиночных или осколочных форм -  скребки, режу
щие вкладыши серпов со следами от оправы на задних 
торцах. Эти последние могли использоваться как 
вставные лезвия для ножей или серпов.12

Распространение описанных осколочных и пла- 
стинчатых-изделий охватывает и территорию восточ
ной части Сандомирской возвышенности, где они 
очень часто встречаются вместе с «лужицкой» кера
микой. Совместные'находки этих изделий, в частно
сти с вкладышами серпов со специфическими 
тыльными их торцами были сделаны на поселениях 
в последнее десятилетие при их визуальных осмотрах 
(например, Стодолы-Колоние -  табл. 8; 9).13

Список указанных форм следует расширить за счет 
специфических трехгранных дротиков, известных в ос
новном по находкам без их точной локализации.14 
Внешне они похожи на «валиковидные» экземпляры, 
сделанные из бронзы, железа, рога или кости, часто 
встречающиеся на многих поселениях лужицкой 
культуры. Это относится, прежде всего, к типу X по 
классификации Е. Фогля, разделяющему такие экзем
пляры на следующие подтипы: веретеновидные и 
овальные в сечении, палочковидные и овальные в Се
чении, трехгранные, четырехгранные и прямоуголь
ные в сечении, а также похожие на них формы с 
овальными или скругленными лезвиями, но имеющие 
в основе многогранник. Эти подтипы исследователь 
причисляет к периоду На C-D [Fogel 1979, s. 120-121].

Другим «лужицким» продуктом можно считать 
ножи «финского типа», изготовленные в технике 
скола, имеющие в сечении вид тонкого равнобедрен
ного треугольника, в которых узкая залощенная под
прямоугольная часть является основанием рукояти. 
Такого вида заготовки были найдены на территории 
одной из мастерских при шахте в Копце (табл. 2: с).15

В свете приведенных данных трудно согласиться с 
мнением Б. Балцера [Balcer 1997, s. 314-316], отмечаю
щего незначительную роль кремня у носителей лужиц
кой культуры. Все больше данных свидетельствует в 
пользу массового использования кремня как сырья со
обществами лужицкой культуры, особенно на террито
рии к востоку от Вислы, где ведущая роль принадлежала 
сообществам тарнобжеской группы (культуры). Резуль
таты, полученные работами в последние три десятиле
тия XX в., проделанными на различных категориях 
«лужицких» памятников: шахтах, мастерских возле них, 
поселениях и могильниках, указывают на прямо обрат
ную ситуацию. Вполне можно согласиться с мнением Е. 
Леха [Е. Lech 1997b, s. 110-111], который, на основании 
исследований кремня-сырца шоколадного цвета из 
шахты в Вежбице «Зеле», отмечает наличие больших 
знаний геологии и опыта в организации и проведении 
горнопромышленных работ «лужицким обществом», 
чем у предыдущего населения, занимавшими эту же 
территорию в эпоху ранней бронзы.

Структуру применения различных пород кремня 
в лужицкой культуре пока что можно оценить ис
ключительно сквозь призму единичных находок или 
небольших их серий, что обусловлено ограниченным 
числом таких «культурно чистых» находок. Тем не 
менее, можно наметить основную тенденцию пред
почтений, существовавшую при отборе разных 
видов пород, исходя из общепризнанного положе
ния о максимальном использовании местных ресур
сов кремня. В ареале этой культуры в среднем 
бассейне Вислы, который входит в восточно-лысо- 
горский округ доисторической добычи кремня, за
легают как кремни юрского периода -  шоколадного 
цвета и полосатого, так и серые кремни мелового пе
риода -  ожаровский, свецеховский и госцерадо- 
вский, а также ряд их местных разновидностей: 
якубовицкий, яниковский, завадзкий [Libera, Zako- 
ścielna 2002, s. 94-95].16

12 Этот список насчитывает 1038 предметов из кремня, а также 2047 фрагментов керамики. Места их находок на пло
щади 0,15 га нанесены на план, за исключением террикона шахТы и ее ствола.
' ‘ 13 Ряд предметов «упадочной» кремпеобработки, имеющих аналогии в культуре тарнобжеской (в том числе вкладыши 
тыльные) выявлены недавно в Горной Силезии в местности гора Св. Дороты у Бомдзине-Гроджци (неопубликованные-ма- 
териады исследований Пржибылы (М.М. Przybyła) и Стефанского (I). Stefański).

14 Такого типа изделия были названы в публикациях «валиками», например: [Kozłowski 1923, s. 88, tabl. XII: 16-18].
15 Похожая «пила серповидная с равносторонними зубьями» длинной около 135 мм из местности Золотарка на околице 

Камепца-Подольского опубликована: [Głosik 1962, s. 177, tabl. XXXII: 5].
16 На территории Люблинщины имеются кремни мелового происхождения, именуемые рейовицкими (похожи на ВО

ЛЫНСКИЙ кремень), выходящие на поверхность у так называемого нагорья Хелмского [ср. Rejniewicz 1985, s. 13-14]. Прове
денными там недавними исследованиями поверхности не обнаружены мастерские, которые непосредственно можно было 
бы соотнести с носителями лужицкой культуры (Е. Либера, в печати).

101



СТАРОЖИТНОСТІ ВЕРХНЬОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

Добыча кремня сообществами лужицкой культуры, 
многие годы не признавалась, а имеющиеся артефакты 
рассматривалась как результат «собирательства» его 
природных остатков или вторичного использования 
изделий предыдущих эпох каменного века [Dąbrowski 
1972, _s. 149-150; Gedl 1975, s. 64; Moskwa 1976, s. 130; 
Fogel 1979, c. 125; Kadrów 1989, s. 103; Piotrowska 2000, 
s. 317]. Но такому мнению противоречат, прежде 
всего, материалы шахты в Вежбице «Зеле», где также 
зафиксировано много шахт, созданных носителями 
лужицкой культуры. Обобщение данных о шахтном 
способе добычи кремня носителями лужицкой куль
туры для рассматриваемой территории было проде
лано X. и Е. Лех [Н. i J. Lech 1997а, 1997Ь].

Накопленные результаты полевых и камеральных 
исследований для кремнеобработочного производ
ства в эпоху поздней бронзы и раннего железного 
века рассматривались на конференциях в Жешуве в 
1986 году [Kadrów 1989] и Сандомире в 1993 году [Bar- 
gel, Libera 1993], а также на единственном специали
зированном общепольском симпозиуме в Варшаве в 
1994 году [J. Lech, Piotrowska 1997]. Несомненной за
слугой организаторов последней встречи является 
признание факта существования финальной кремне- 
обработки исследователями, что в последнее десяти
летие нашло свое отражение и в литературе (ср. 
заметки Т. Малиновского [Malinowski 2000]). В бли
жайшее время приоритетной задачей исследовате
лей, занимающихся данной проблематикой, должна 
стать попытка выработки общепризнанных правил 
описания и классификации постнеолитических изде
лий из кремня, что могло бы быть темой специаль
ной польско-украинской встречи.

К сожалению, до сих пор остаются актуальными 
многие пожелания, сформулированные свыше 30 лет

назад Б. Бальцером [Balcer 1971, s. 65-68], относительно 
состояния и качества имеющихся источников об ис
пользовании кремня в эпоху бронзы. Хотя способ их ин
терпретации благодаря специальным исследованиям 
значительно улучшился, но ряд основных проблем вся 
еще ждет своего решения. Примером тому могут слу
жить некоторые отчёты последних лет. Несмотря на 
признание важности проблематики финальной крем- 
необработки, информация по этой теме в них все еще 
скупа, а находки не всегда соответствуют их описанию, 
серьезные сомнения также вызывает их атрибуция.

Е. Хохоровский на примере сабатиновской куль
туры объясняет интерес обществ восточной части 
Средней Европы периода позднего бронзового и ран
него железного века к кремню как к сырью [Choho- 
rowski 1999, s. 281-284]. По его мнению: «...снижение 
продуктивности степных экосистем привело к упадку 
модели цивилизации, представленной сабатиновской 
культурой. Реакцией на изменение экологических 
условий была миграция в поисках новых более бла
гоприятных мест обитания. Вероятно в этот период-  
ХШ-ХП вв. до н. эры часть населения (в том числе и 
носители сабатиновской культуры) покинула земли 
Причерноморья и влилась в так называемое пересе
ление народов моря...Впоследствие цивилизацион
ные изменения привели к возникновению новой 
группировки -  белозерской культуры (ХП-Х вв. до н. 
эры)...Кризисная ситуация в этой среде охватила раз
личные сферы производства бронзы. Нарушились 
традиционные связи с источниками сырья, что вы
звало острый дефицит бронзы. Следствием этого 
были миниатюризация бронзовых изделий, рене
ссанс техник обработки камня и кремня, а также 
поиск новых видов сырья, которым и стало железо».

(Перевод Ивоны Журав u Сергея Климовского)
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Таблица 2.
Собрание заготовок ножей серповидных из кремня свецеховского и госцерадовского, производившихся на поселении в

Копце-IV  (по М. Флорку и Е. Аибере, 1994).
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Таблица 2.
Орудия лужицкой культуры из цельного куска кремня: а, Ь) топоры; с) заготовка «финского» ножа; 

d) заготовка рубила; а) Косин-Х; Ь) Пушница-1; с, й) Копец-lV. Рисунки: а ) - А . Закостельной,
Ь) -  из К. Москвы 1976; с, й) -  из М. Флорк и Е. Аибера, 1994).
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Таблица 3.
Собрание орудий с поселения лужицкой культуры в Косине-Х: а, d) пластины с двусторонней зубчатой ретушью; 

Ъ, с) ножевидные пластины. Кремень свецеховский (а), госцерадовский (b-d). Рисунок А. Косик.
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Таблица 4.
Собрание орудий с поселения лужицкой культуры в Косине-Х: аг е) ножи типа Зеле; Ь) пластина с уступчатой 
ретушью; с) отщеп с зубчатой ретушью; d) отщеп с клактонской выемкой. Кремень госцерадовский (а, с, е),

свецеховский (Ь, d). Рисунок А. Косик.
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Таблица 5 .
Часть скопления орудий из ямы с поселения лужицкой культуры Рудник-Х: а) пластина с фрагментарной ре

тушью; Ъ-с) вкладыши к серпам; d-e) двусторонние вкладыши. Свецеховский кремень. Рисунок Е. Лидеры.
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%

Таблица 6.
Собрание орудий с могильника лужицкой культуры в Пушнице-I: а,, с, ?,/, g) пластины с плоской ретушью; Ь) пла

стина с клактонской выемкой; d) иожевидпая пластина. (Из П. Мишура, 2001).
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Таблица 7.
Коллекция орудий лужицкой культуры из поверхностных сборов на Сандомирской возвышенности: a-c, e-f) вкла
дыши к серпам; Ъ) фрагмент бифациалъного изделия; й) изделие выемчатое. Места находок: а-Ъ) Якубовицы-XV; 

с, f)  Собутка-ХІХ; d) Романовка-XV: е, g) Собутка-XXVL Госцерадовский кремень (b,f), свецеховский (а, с-е, g). Ри
сунок Е. Либеры .
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Таблица 8.
Вкладыши тыльные (a, c-f), нож типа Зеле (Ъ), орудие выемчатое (g), собранные на поверхности поселения Сто- 

долы-Колония-ХХХВV. Кремень свецеховский (а, с, Д  слоистый (Ъ), шоколадный (d, е). Рисунок Е.Аиберы.

112



Ювілейний збірник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малеева

Таблица 9.
Коллекция орудий лужицкой культуры, собранных на поверхности поселения Стодолы-Колония-XXXIV: я, с) ору
дия выемчатые; Ъ, d) пластинчатые; ef f) с клактонской выемкой. Кремни -  ожаровский (a, f), госцерадовский (Ь, е),

свецеховский (c-d). Рисунок Е. Лидеры.
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Сергій Лисенко

СХІДНИЙ АРЕАЛ ТШИНЕЦЬКОГО 
КУЛЬТУРНОГО КОЛА 

(ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)
Тшинецька культура була виділена Ю. Костшевсь- 

ким у 1930 р., хоча перша публікація матеріалів з 
Тщинця та Дратова без культурно-хронологічних виз
начень припадає на 1911 р. [Chotinski 1911, s. 61]. Свою 
назву культура отримала від могильнику біля Тщинца 
Пулавського повіту Польщі [Kostrzewski 1930, s. 26]. 
Характеристиці тшинецької культури у Польщі і 
пов'язаним з нею проблемам присвячені роботи А. 
Гардавського, Ю. Костшевського, Я. Домбровського, В. 
Хенселя, Я. Миськевича, Г. Тараса, Я. Чебрашука, Я, 
Турского, П. Макаровіча та інших дослідників.

У 1923 р. Л. Козловським [Kozłowski 1928] у Наго- 
рянах, а 1925 р. Ю. Костшевським [Kostrzewski 1928а] 
у Білому Потоці (Середнє Подністров'є) були дослід
жені безкурганні поховання у кам'яних скринях. 
Пам'ятки цього типу були виділені у 1928 р. Ю. Кост
шевським у білопотоцьку культуру. До цієї ж куль- 
іурної групи, яку він датував добою енеоліту, було 
віднесене поховання в с. Кустовці на Случі [Kostrzew
ski 1928b]. Пізніше, М. Флореску включила пам'ятки 
Подністров'я та півночі Румунії до виділеної нею куль
тури Білий Потік-Костіша-Комаров [Florescu 1970].

На початку 30-их років Я. Брик дослідив кургани біля 
с. Буківна на Дністрі [Bryk 1932]. В 1934-1936 р. Т. Сулі- 
мірський розкопав 60 курганів біля с. Комарів на водо
ділі правих допливів Верхнього Дністра. Це дало 
можливість виділити близьку до тшинецької групу 
пам'яток Прикарпаття у комарівську культуру [Sulimir- 
ski 1936]. На фоні цих дослідів білопотоцька група вия
вилася лише локальною групою, яка відрізняється від 
комарівської культури тільки типом поховань: викори
станням кам'яних скринь. У 1948 р. О.Ф. Лагодовська 
продовжила дослідження Войцехівського могильника 
на Случі, розпочаті 1924 р. С.С. Гамченком [Лагодовська 
1948; Лагодовська, Захарук 1956], зарахувавши волинську 
групу поховань до комарівської культури.

У 1972 р. С.С. Березанська вводить термін «східнот- 
щинецька культура» (СТК) [Березанская 1972, с. 3]. Ра
ніше для пам'яток, об'єднаних в цю культуру, 
Дослідниця вживала термін «тшинецько-комарівська 
культура» [Березанская 1967]. При виділенні східнот- 
шинецької культури важливе значення мали резуль
тати дослідження 1963-1967 рр. поселення Пустинка на 
Чернігівщині [Березанская 1974]. Березанською тери
торію Східної Європи було розділено між трьома спо

рідненими археологічними культурами: західнотши- 
нецькою у Польщі, комарівською у Подністров'ї та 
східнотштнецькою у Подніпров'ї і Прип'ятському По
ліссі. У межах останньої було виділено 4 локальні варі
анти: рівненський (між Случем  і Західним Бугом), 
київський (правий берег Дніпра від Кременчука до впа
діння Тетерева, басейни Тетерева, Ужа, Ірпеню, верхів'я 
Росі), прип'ятський (Прип'ятське Полісся) та соснипь- 
кий (Лівобережне Полісся і південь Білоруського Под
ніпров'я); відмічалася своєрідність сосницького 
варіанту та певний вплив на нього зрубної культури 
[Березанская 1972, с. 126-134]. У 1982 р. Березанська за
лучила до комарівської культури також територію лі
состепового Побужжя, зайняту пізніше пам'ятками 
білогрудівської культури [Березанская 1982, рис.2:16}, 
уточнивши схему розташування комарівської культури, 
запропоновану раніше [Березанская 1972, рис. 45]. Піз
ніше Березанська дещо переглянула свої попередні 
погляди та повернулася до терміну «тшинецька куль
тура», відмовившись від розподілу на західно- та схід- 
иотшинецьку культури і вважала, що виділення 
окремих комарівської та сосницької культур не має 
підстав [Березанская 1998а, с. 355].

Генетично пов'язані з східнотшинецькими пам'ятки 
заключного етапу бронзового віку київського Подні
пров'я, у трикутнику між Дніпром і Десною та у ниж
ній течії Десни, в Білорусі по нижній течії Прип'яті та 
на ділянці, прилеглій до Дніпра від впадіння Сожу, 
були об'єднаш Березанською в окрему лебедівську 
культуру. Пам'ятки у басейнах Тетерева і Горині (піз
ній комплекс у Народичах, Грем'яче), що якісно різ
няться від власне лебедівських, складають з ними, на 
думку Березанської, єдину культурно-етнічну область 
[Березанская 1976]. В основу лебедівської культури Бе
резанською були покладені пам'ятки бобрицького 
типу, виділені В.М. Даниленком на підставі матеріа
лів дослідженого ним у 1950 р. могильника біля с. 
Бобриця Канівського р-ну [Даниленко 1956]. Дани
ленко поділяв лебедівську культуру на два варіанти: 
ранній -  лебедівський, і пізній -  бобрицький [Дани
ленко 1953, с. 207].

Зовсім іншої думки, щодо культурної карти Пів
нічної України доби пізньої бронзи дотримувався І.І. 
Артеменко. Ряд пам'яток на території Волинської і 
Рівненської області України та Брестської області Бі-
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лорз&сії дослідник відносив до східної групи тшине- 
цької культури Польщі [Артеменко 1987, с. 116]. 
Київський та сосницький варіанти СТК (за Береза- 
нською) він виділяв в самостійну сосницьку культуру, 
залучаючи до неї пам'ятки Верхнього Подесення 
(Брянська область Росії). Рівненський варіант СТК, а 
також пам'ятки межиріччя Горині та Стиру і ділянки 
від Турова до гирла Стиру він розглядав як контактну 
зону тшинецької, комарівської і сосницької культур. 
Хронологічно Артеменко сосницьку культуру роз
ділив на три етапи: ранній, середній і пізній. До піз
нього періоду він залучив пам'ятки, які були 
виділені Березанською у лебедівську культуру, та 
синхронні їм пам'ятки Верхнього Подніпров'я [Ар
теменко 1987, с. 106]. Думки щодо окремої сосницької 
культури, близької, але не тотожної тшинецькій, до
тримувалася О.М. Мельниковська [1967 с. 20-22]. По
глядів Артеменка щодо віднесення пам'яток доби 
пізньої бронзи Брянщини до сосницької культури не 
поділяє В.В. Отрощенко, який бачить в них місцеву 
зрубоїдну культуру, генетично пов'язану з поздня- 
ківською [Куріленко, Отрощенко 1998, с. 247].

І.К. Свешников концепцію про існування за доби 
пізньої бронзи між Одером та Дніпром чотирьох 
окремих культур: західно- та східнотшинецької, ко
марівської і сосницької вважав помилковою, а відмі
чені локальні особливості недостатніми для виділення 
кількох окремих культур. Всі пам'ятки пізнього («се
реднього» за термінологією Свешникова) бронзового 
віку Повіслення, Подніпров'я, Волині та Подністров'я 
він відносив до однієї комарівської (пізніше -  тшине- 
цько-комарівської) культури, представленої рядом ло
кальних груп: мазовецькою, малопольською і
лубенською у Польщі, комарівською з її локальним бі- 
лопотоцьким варіантом у Подністров'ї, волинською 
(на території Рівненської і Волинської областей), 
київською, прип'ятською і сосницькою у Подніпров'ї 
[Swiesznikow 1967; Свешников 1990, с. 86]. Аналогічну 
думку щодо віднесення всіх пам'яток означеного пе
ріоду Подніпров'я і Подністров'я до комарівської 
культури висловлювала В.Д. Рибалова, виділяючи пів
нічні райони Київської і Житомирської областей в 
окрему групу комарівської культури [Рибалова 1953]. 
Значний внесок у розуміння комарівської культури 
внесли результати польових досліджень О.Ф. Лагодо- 
вської [Лагодовська 1948; Лагодовська, Захарук 1956], 
І.К. Свєшнікова [1952; 1968], Г.І. Смирнової [1974; 1976], 
Л.І. Крушельницької [1976; 1985; 2002].

Польський дослідник Я. Домбровський розглядає 
тшинецьку, комарівську, східнотшинецьку і сос
ницьку культури як складові частини тшинецько-ко- 
марівсько-сосницької спільноти. До сосницької 
культури він відносить всі території, зайняті пам'ят
ками, що розглядаються, на схід від Дніпра (в межах 
України і Росії), а також пам'ятки Білорусії, вклю
чаючи до ареалу цієї спільності також Верхнє Поні-

мання. Схему Домбровського в цілому поділяють і бі
лоруські археологи [Крьівальцзвіч 1995; Лакіза 1996].

В східній половині Правобережної лісостепової 
України (Київська, Житомирська, Рівненська, Він
ницька, Черкаська обл.) у пізньому бронзовЬму віці 
Березанська локалізує білогрудівську культуру. Куль
тура виділена на початку 20-их років і названа за міс
цем розкопок П.П. Курінним зольників у 
Білогрудівському лісі поблизу с. Піківець на Уман
щині (1918-1926 рр.). Значну увагу вивченню білогру- 
дівських пам'яток приділив О.І. Тереножкін, який у 
1949 р. продовжив дослідження зольників під 
Уманню, а у 1951 та 1955 р. розкопав сім землянок бі- 
логрудівського часу на Суботівському городищі у Чи
гиринському районі Черкаської області, які були 
віднесені ним до ранньої чорноліської культури [Те- 
реножкин 1961]. Рибалова білогрудівську культуру да
тувала другою половиною IX -  третьою чвертю VIII ст, 
до н. е. Крім того, вона виділяла передбілогрудівський 
горизонт (пам'ятки передбілогрудівського типу), да
тувавши його X -  початком IX ст. до н. е. До цієї групи 
були віднесені курган 2/7 Печорського могильника у 
Південному Побужжі, а також деякі поселення пів
нічної частини Київщини і Західної Волині [Рибалова 
1961, с. 21-25].

У 1951-1953 рр. широкі розкопки білогрудівських 
зольників на Уманщині біля с. Собківка проводили 
С.С. Березанська і Г.Т. Ковпаненко [Березанская 1964]. 
Того ж року ними здійсненні дослідження поселення 
Ворошилівка на Житомирщині [Березанська 1956], 
розпочаті у 1945 р.Є.Б. Махно [1949]. Аналізуючи ма
теріали білогрудівського поселення Ворошилівка, Бе
резанська дійшла висновку, що вони: «дають основу 
бачити у Ворошилівському поселенні прояв дальшого 
розвитку комарівсько-войцехівської культури» [Бере
занська 1956, с. 51]. В межах білогрудівської культури 
Березанська намічає два локальні варіанти: північний 
і південний, відзначаючи близькість пам'яток північ
них районів до східнотшинецької культури, а півден
н и х -д о  комарівської "[Березанская 1972, с. 135; 1985, с. 
500-502, 512]. Існування сформованої білогрудівської 
культури Березанська датує ХІ-ІХ ст. до н. е. [Береза
нская 1985, с. 502].

Для вирішення питань хронології та форму
вання білогрудівської культури велике значення! 
мають матеріали елітного Гордіївського могильника 
на Вінничині. М огильник досліджено у 1986-1989 
рр. Б.І. Лобаєм і С.С. Березанською. За спостере
женням Березанської, поховальний обряд та інвен- < 
тар могильника поєднують риси комарівської, 
східнотшинецької, білогрудівської, висоцької, бага- 
товаликової кераміки, зрубної і білозерської куль
тур. Березанська вважає могильник найбільш 
східним виявом курганних культур Центральної Єв
ропи [Березанська, Лобай 1994, с.152; Berezanskaja, 
Klochko 1998; Березанская 1999, с. 131-148].
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В.І, Клочко виділяє на Гордіївському могильнику 4 
хронологічні горизонти: Hord і  (BB-BD/1500-1300 ВС), 
II (BD-HaA1/1300-1200 ВС), III (НаА2/1200-1100 ВС), IV 
(НаВ/1100-1000 ВС) [Klochko 1998]. Перші два гори
зонти, що синхронні розвиненій тшинецькій культурі 
у Середньому Подніпров'ї і Волині, на його думку є 
ранньобілогрудівськими, а два останні можна співвід
нести з пізніми, власно білогрудівськими пам'ятками. 
Між хронологічними горизонтами Гордіївки чітко 
простежується культурна спадкоємність.

М.С. Бандрівський також залучає Гордіївський мо
гильник до білогрудівської культури, але датує біло- 
грудівську культуру періодом 1900-800 рр. до н. е., 
залучивши її до висоцько-білогрудівської культурно- 
історичної спільності. До прото-, раньо- і класичної 
фази висоцької культури ним залучені пам'ятки во
линської групи (зокрема поховання з Івання, Кустов- 
ців) [Бандрівський 2005]. В.В. Отрощенко погоджується 
з думкою, що Гордіївка це елітний білогрудівський мо
гильник, але розглядає білогрудівську культуру як 
окреме явище, яке сформувалося на базі тшинецької, 
комарівської культур і пам'яток малополовецького 
типу, датуючи її ХИ-ІХ ст. до н. е. [Отрощенко 2005, 
с. 195-197].

На нашу думку, питання генези і датування 
пам'яток білогрудівського типу та їх зв'язку з тшине- 
цько-комарівськими потребують перегляду на сучас
ному науковому рівні. Виділенням пам'яток 
білогрудівського типу в окрему культуру, в значній 
мірі є даниною історіографічній традиції (нагадаймо, 
що білогрудівська культура була виділена на початку 
20-их років, тоді як тшинецька лише у 1930 р., кома- 
рівська -  у 1936 р., а зарубіжні матеріали тривалий час 
були слабо відомі на Україні). Пам'ятки білогрудівсь
кого типу у Побужжі, на наш погляд, є окремою (гор- 
діївсько-білогрудівською) групою тшинецького 
культурного кола (ТКК) і репрезентують південну 
хвилю «карпатизації» лісостепового Правобережжя. 
Що до пам'яток з керамікою білогрудівського типу 
Середнього Подніпров'я, то вони з'являються пізніше 
внаслідок впливів з Побужжя та відносяться до за
ключного (білогрудівського) горизонту києво-чер- 
каської групи ТКК [Лысенко 2002а; 20026].

В останні роки в якості таксона, що поєднує все 
розмаїття споріднених пам'яток доби пізньої бронзи 
між Одером, Дніпром, Німаном та Серетом широко 
використовується поняття «Тшинецьке культурне 
коло» (ТКК) [Górski, Lysenko, Makarowicz 2003]. Крім 
публікацій окремих пам'яток і узагальнюючих до
сліджень певних культурних груп ТКК, останнім 
часом з'явилися роботи, окремі розділи яких присвя
чені певним категоріям артефактів східного масиву 
ТКК загалом: зброї [Клочко 2006], прикрасам [Ли
сенко Св. 2006],

З початку 90-их років XX ст. автором проводяться 
систематичні розкопки і розвідки у Київському Под

ніпров'ї. Основна увага приділена вивченню пам'яток 
доби пізньої бронзи Малополовецького і Ходосівсь- 
кого археологічних комплексів [див. АВУ та АДУ за 
1992-2005 рр.]. У Середньому Подніпров'ї виділено 5 
горизонтів ТКК: М П-І, 1800-1600 ВС (бабинський -  
формування києво-черкаської групи ТКК); МП-ЇІ, 
1600-1500 ВС (малополовецький); МП-ЇІІ, 1500-1400 
ВС (ТКК, теклінський); МП-IV, 1400-1200 ВС (мош- 
нянський); МП-V, 1200-1000 cal. ВС (білогрудівський) 
[Лысенко, 2002а; Górski, Lysenko, Makarowicz, 2003]. 
На підставі характерних особливостей однієї групи 
посуду Малополовецького могильника, яка поєднує 
риси тшинецької та бабинської кераміки, у 1997 р. 
С.Д. Лисенком і Д.П. Куштаном було виділено у 
Києво-Черкаському лісостепу групу пам'яток з кера
мікою малополовецького типу (КМТ), що відносяться 
до горизонту М П-ІІ [Лисенко, Куштан 1997].

Матеріальна культура населення різних груп ТКК 
склалася на спільній основі культур шнурової кера
міки [Рыбалова 1953, с. 220-222; Березанская 1972, 
с.112; Бондарь 1974, с.173-174; Свешников 1990, с.78]. 
При цьому визначальна роль у формуванні тшине
цького керамічного комплексу належить культурі 
дзвоновидних кубків північної Польщі (культура Івно) 
[Makarowicz 1998; 2003]. На вершині свого розвитку 
ТКК охоплює величезну територію Східної Європи, 
що лежить на північ і схід від Карпат, від Одера па за
ході до Дніпра та Десни на сході, на території семи су
часних держав (Польща, Україна, Білорусь, Росія, 
Литва, Молдова, Румунія). Відповідно до стоку річок 
та переважаючого напрямку культурних зв'язків, 
ареал ТКК може бути поділений на первинний За
хідний масив (субареал), що охоплює басейн Балтій
ського моря, і на вторинний Східний масив 
переважно у басейні Чорного моря [Górski, Lysenko, 
Makarowicz, 2С03].

До Західного масиву ТКК відносяться лубеньська 
(центрально-західна Польща: Куяви, басейн середньої 
та верхньої Варти і Просни), малопольська (південна 
та південно-східна Польща: Малопольська височина, 
Сандомирська котловина, Любельська височина), ма- 
зовеїдька (північна та північно-східна Польща: Мазо- 
вецька низина та Підляшшя; захід Волинської обл. 
України у трикутнику між Західним Бугом, вер
хів'ями Прип'яті та басейном р.Тур'я) [Miskiewicz 
1978, s. 173-196], н ім анська групи (північно-західна 
Білорусь та південна Литва) [Лакіза 2004; Rimantiene, 
Ostrauskas 1998].

У межах східного масиву ТКК системний зв'язок 
між культурою та вміщуючим ландшафтом дозволяє 
чітко вирізняти дві лінії розвитку, що відповідають 
д?ом різним господарсько-культурним типам: тши- 
пецьку (лісову) та ком арівську (лісостепову) [Лы
сенко 2002а; 2002в]. До тшинецької лінії розвитку 
Східного масиву можемо віднести прип'ятську [Бе
резанская, 1972, с. 130] (турово-мозирську за М.М. Кри-
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валвдевичем [1995, с. 7]), сосш ш ьку (Чернігівське та 
Брянське Полісся; південна частина Верхнього Подні
пров'я) [Березанская 1972, с. 130-134; Артеменко 1987, 
с. 106-113], п івн ічноп одіську [Крьівальцввіч 1995, 
с.16], верхнєніманську (русаковицьку) (верхня течія 
Німана до в. Дакудава та верхня половина течії Щари 
до в. Русакова) [Лакіза 2004], киево-ж итом ирську 
[Лисенко 2002в] групи ТКК.

До Комарівської лінії розвитку Східного масиву 
ТКК відносимо ком арівську (Верхнє і Середнє Под
ністров'я, Верхній Прут) [Свешников 1990, с. 79-82], 
волинську (лісостепова частина басейну Прип'яті, зо
крема басейни Стиру, Горині та Случі) [Свешников 
1990, с. 82-86; Лагодовська 1948]; рівненський варіант 
східнотшинецької культури за Березанською [1972, 
с. 126-129]), Костіш а (Верхніїї Серет) [Florescu 1970, 
р. 51-81; Дергачев 1986, с. 147, рис. 37:А], горліївсько- 
білогрулівську (лісостепове Побужжя) [Лысенко 
20026], києво-черкаську [Лисенко 2002в] групи 
пам'яток. Не до кінця ясна культурна належність

пам'яток, розташованих серед лісостепових ланд
шафтів басейна Десни (Чернігівське і Брянське 
Опілля), у басейні Сейму (наприклад, курган у 
Хар'ївці [Молодцов 1997]), а також пам'яток басейна 
Сули, не дозволяє відповісти на питання, чи є 
пам'ятки у трикутнику між Сулою та Сеймом най
більш східною групою Комарівської лінії ТКК, чи їх 
слід відносити вже до малобудківсько-бондарихін- 
ського або зрубного культурних масивів. Остаточно 
визначитися з цієї проблеми можливо буде тільки 
після проведення планомірних польових досліджень 
у цьому регіоні.

Використовуючи радіовуглецевий метод дату
вання і корегуючи його з даними стратиграфії та 
особливостям типології можемо на сьогодні датувати 
Східний масив ТКК в цілому періодом між 1800/1700- 
1000 ВС [Лисенко 2005]. Пережитки ТКК в значній 
мірі спостерігаються у чорноліській, ранній висоць- 
кій та ранній милоградській культурах перехідного до 
раннього залізного віку.
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Мельник Надія

СВІТОГЛЯДНО ПРО ВЧОРА Й ЗАВТРА 
(КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ У ЗАЛІЩИКАХ)

Від одинарного (одиничного) йдуть до загального. 
Не відступимо від цього й ми: для узагальненої роз
повіді про краєзнавчий музей у Заліщиках, що на 
Тернопіллі, дозволимо собі повністю навести уривок 
із книги Петра Мельника «Від колиски до Вітчизни».

«Історія пізнається по літописах або часописах те
перішньої доби -  газетах і журналах, по історико-кра- 
езнавчих працях, світоглядно відтворюється в музеях. 
Це добре знав і розумів заліщицький історик і збирач 
старовини -  книг, газет, журналів, монет, інших ра
ритетів -  Онисій Степанович Тур. Повоєнний капітан 
запасу, він не тільки вчив дітей азам науки, якою опі
кується муза Кліо, а й започаткував-створив у місті За
ліщиках історико-краєзнавчий музей. І хай чимало 
експонатів його -  відповідно до вимог влади -  відтво
рювали «здобутки і героїку більшовизму», він минув- 
щиною вабив (і тепер.вабить) до себе малих і старих, 
корінних жителів і гостей міста.

... Прикро, що таких музеїв нема в кожному селі. 
Думається і при кожній школі учителі історії повинні 
хоч б кімнату-музей за допомогою дирекції освітнього 
закладу та сільського голови відкрити. За експона
тами музеїв безпомилково можна говорити про 
смаки й характер краян, їхні думи й надії, їх любов до 
свого села, міста, до України, І -  повірте -  повсюди 
знайдуться свої Тури, Олійники4, Малєєви**, котрі не 
дадуть пропасти скарбам нашої історії, а попри них 
та біля них напишуть ще й хронікально-історичні саги 
про свою вітцівщину...

У музеях пізнавали б минуле діти і внуки наші, 
знайомилися б із терлицями, пряслицями, макетами 
водяних і вітряних млинів (адже на зміну їм прийшли 
уже електричні мукомельні), вивчали б моду минулого 
тощо. Тут засівали б світоглядно перші паростки пат
ріотизму, відчуття українізму, причетності до великої 
нації, гордості за Україну» [Мельник 2002, с. 8-9].

Як на мене -  здорово! Тепло і щиро, а найголов
ніше -  справедливо і мудро. Про музей взагалі й За
ліщицький зокрема.

Перші експонати музейної колекції в Заліщиках, 
справедливо віддаючи належне піонерам краєзнавчої 
роботи в Заліщицькому Наддністров'ї, почали фор

муватися на початку XX століття Григорієм Кузняком 
з Добрівлян. Однак Перша світова бойня перешко
дила ентузіасту^ народної пам'яті. І тільки у 20-х роках 
минулого віку при Заліщицькому відділенні Поділь
ського туристично-краєзнавчого товариства, яке очо
лював викладач учительської семінарії Йосиф Шварц, 
зародилася нова хвиля збирачів історичних і куль
турних пам'яток. На основі перших колекцій та зу
силлями цього історика, етнографа й археолога 
[Верига 1974, с. 10, 130,174-175; 3 любов'ю... с. 10,15; 
Куріло 2002, с. 238] у травні 1929 року в Заліщиках від
крився невеличкий музей [Гайдукевич, Зелена, Лав- 
ренюк 1989, с. 60-66; Куріло 2002, с. 76], а вже у березні 
1930-го у двох його кімнатах було представлено 715 
експонатів природи, археології та етнографії.

На жаль, не стільки літній вік автора краєзнавчого 
путівника «Заліщики і околиці» Иосифа- Шварца, 
який став директором музею, як соціальні і політичні 
негаразди на «всходніх кресах» Польщі, котрими була 
Західна Україна, в тому числі й подільське Наддні- 
стров'я із Заліщиками, а далі й Друга світова війна не 
сприяли розвитку музейної справи. А в 1941 році екс
понати історичної скарбниці Заліщиків були передані 
до Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

З екватору XX віку в краєзнавчій роботі в Заліщи- 
ках розпочалася ера Онисія Тура [Баженов 1993, с. 
380-381; 3 любов'ю... с. 17-20; Куріло 2002, с. 225]. Учи
тель Заліщицької середньої школи ім. О. Маковея 
створив історико-краєзнавчий іурток (староста Юрій 
Малєєв), учні якого зносили до школи не тільки ста
ровинний одяг, рушники та ікони бабусь, а й 
крем'яні, мідні і бронзові знахідки, котрих було чи
мало при відбудові зруйнованого війною.

Уже до середини 60-х років надбанню іуртківців 
стало тісно у шкільному класі-музеї (відкритому 17 
січня 1964 року), тому більшість експонатів зберігалися 
у запасниках-підвалах школи, а то й на квартирі учи
теля (книжки, газети, журнали, фотографії, монети).

Неоднорічні й багаторазові чолобитні походи до 
правлячих кабінетів міста й району, підтримка гро
мадськості й місцевого часопису «Колос» врешті увін
чалися успіхом: 17 вересня 1974 року експонати музею

4 Олійник В.І. -  історик, директор краєзнавчого музею у Заліщиках.
44 Малєєв Ю.М. -  кандидат історичних наук, дослідник Заліщанщини, доцент Київського національного університету 

ім. Т.Г. Шевченка.
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розмістили в знятій з реєтрації церкві Покрови пре
святої Богородиці. І вже до року -  2 липня 1975-го 
музей в Заліщиках заслужено отримав почесний ста
тус і звання «народного».

Тисячі відвідувачів «від Москви до самих до 
окраїн» колишнього Союзу, туристи з Болгарії, Руму
нії, Польщі, делегації з області-побратима Пензи та 
інших міст і країн побували тут і залишили свої спо- 
гади-враження. Як наслідок: із громадського, «народ
ного» у квітні 1978 року Заліщицький музей став 
відділенням Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею [Гайдукевич, Зелена, Лавренюк 1989, с. 60-66; 
Лавренюк 1993, с. 62; Куріло 2002, с. 76].

25 серпня 1989 року, звільнивши церкву для по
треб віруючих, музей перебазувався в районний Бу
динок народної творчості. Сьогодні у його експозиції 
виділено десять основних тем: найдавніша епоха, За- 
ліщанщина під владою Литви і Польщі, потім під опі
кою Австрії, далі Перша світова війна, період між 
війнами (1918-1939 рр.), Друга світова, ОУН-УПА в бо
ротьбі за волю України, наш край за радянської влади 
та за десятиліття незалежної України.

Основні фонди музею, котрий сьогодні очолює Ва
силь Олійник [Баженов 1993, с. 299-300; 3 любов'ю... 
с. 24-29; Куріло 2002, с. 187], складають близько 16 
тисяч експонатів (15771), а науково-допоміжний фонд 
нараховує 1538 одиниць зберігання колишніх і тепе
рішньої доби.

У різні часи на території Подністров'я в районі 
Заліщиків проводили дослідження видатні австрій
ські, польські, українські та російські археологи, що 
відображено й у фондах музею. З 1969 року в регіоні 
постійно проводить розкопки та тісно співпрацює з 
музеєм Дністровська археологічна експедиція 
Київського університету ім. Т.Г. Шевченка під керів
ництвом Ю.М. Малєєва. Впродовж десяти років на

території району проводила дослідження Верхньод- 
ністровська археологічна експедиція Інституту сус
пільних наук (тепер Інститут українознавства) АН 
України (м.Львів) очолювана В.М. Коноплею. З 1991
р. при музеї працює Південно-Тернопільська архео
логічна експедиція. У 1990 році на базі Заліщицького 
музею проведено Міжнародну наукову археологічну 
конференцію за участю науковців України, Росії та 
Польщі.

Окрім уже згаданих Йосифа Шварца (дослідив 
гробницю культури кулястих амфор у с. Слобідка та 
провів розкопки курганів скіфського часу біля с. Го
родок, найраніших у Західноподільській групі), Они- 
сія Тура й Василя Олійника, значний слід в організації 
роботи музею, поповненні його фондів та популяри
зації історичної спадщини Наддністров'я залишили 
(і залишають) краєзнавці Леонтій Скибіцький [Баже
нов 1993, с, 353; 3 лю бов'ю ... с. 15-17; Куріло 2002,
с. 214], Іван Бриндзола, історик Іван Дубецький та, 
особливо, Володимир Палагнюк, котрий 20 років очо
лював цю установу, у  книзі відгуків якої в 1984 році 
тоді заслужений артист України Іван Миколайчук за
писав: «Ніщо так не стверджує майбуття, як історія. 
Спасибі організаторам такого музею. Щиро вірю, що 
слава його настигне в близькому прийдешньому».

Як і архітектори дитячих душ -  учителі, творці му
зейної справи завше сіяли і сіють «розумне, добре, 
вічне». Повертали і повертають вчорашні й сьогоднішні 
покоління до правитоків своїх, збагачуючи знаннями 
роду і народу. Це -  врешті й покликання музею та його 
жерців, про що говорилося у пролозі нашої бесіди. То 
ж від одиничного ми таки прийшли до загального. І в 
цьому єднанні -  діалектика історії, на царині якої є по
мітною ніша Заліщицького краєзнавчого музею. У піз
нанні й вихованні, у збереженні й пам'яті. Світоглядно 
про вчора і завтра. Для мене. Для тебе. Для всіх.
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Володимир Назаров, Віталій Отрощенко

БРОНЗОВИЙ ніж  
З ОСТРОВА БЕРЕЗАНЬ

Юрій Миколайович Малєєв є відомим фахівцем у 
справі вивчення старожитностей доби пізньої бронзи. 
Серед векторів його наукових інтересів помітне місце 
займає металообробка цього періоду [Малеев 1976, с. 
232-240]. Тому вважаємо за можливе привернути увагу 
до найдавнішої бронзової речі з острова Березань.

У 1997 р. при розкопках святилища Афродіти на 
острові Березань знайдено невеликого бронзового 
ножа, що попередньо був визначений характерним 
для білозерської культури доби бронзи [Назаров 1997, 
с. 28; Назаров 2001, с. 160]. Місцезнаходження ножа 
відносно комплексу святилища можна визначити ви
падковим. Його було знайдено у верхньому шарі під 
гумусом на ділянці, що безпосередньо межує з пів
денного сходу із зовнішньою огорожею святилища, у 
контексті з типовим для пізньоархаїчних нашарувань 
Березанського поселення керамічним матеріалом.

Ніж має два леза та клинок листоподібної форми 
з похилими плічками та обламаним вістрям. Клинок 
розділено осьовою нервюрою, сплощеною за рахунок 
двобічного проковування. Нервюра плавно звужу
ється від основи черешка до вістря. У перетині клинок 
має сплощено ромбовидну форму з ледь помітним 
виступом нервюри з обох боків. Черешок ножа має 
сплощено прямокутну форму в перетині та розковану 
п'ятку. Вузькі грані черешка -  паралельні, а широкі 
розширюються при переході в клинок. Загальна до
вжина ножа -  98 мм, довжина клинка -  63 мм, че
решка -  35 мм. Ширина леза -  13-25 мм, черешка -  
7,5-10 мм. Глибина клинка ножа складає 1,5-3,5 мм, 
черешка -  2-2,5 мм (Рис. 1).

Пошуки аналогій ножеві з Березані утруднюються, 
зважаючи на його просту листоподібну форму. Ти
пологічно він потрапляє до групи плоских ножів з 
вузьким черешком, що існував на Південному Сході 
Європи від III тис. до н, е. [Шарафутдинова 1982, 
с. 117-119]. Наявність виразної прокованої нервюри 
дозволяє нам обмежити коло пошуків добою пізньої 
бронзи Надчорномор'я.

Найдавніші з аналогій походять з пам'яток, пов'яза
них з блоком культур Сабатинівка-Ноуа-Козлоджень 
та бережнівсько-маївською зрубною культурою. Є.М. 
Черних відносить такі ножі до кінцевого типологічного 
розряду (КТР) Н-12 (черешкові ножі з псевдоребром 
уздовж листоподібного клинка, що переходить у чере

шок). Він же наводить практично вичерпний перелік 
знахідок таких ножів, що можуть слугувати аналогіями 
знаряддю з Березані: Лобойківський скарб з Дніпропе
тровської області, скарб з Солонців на півдні Херсон
щини, поселення сабатинівської культури Волоське та 
Вищетарасівка Дніпропетровської області, випадкова 
знахідка з села Перевольшиного колишньої Полтавсь
кої губернії [Черных 1976, с. 115, табл. XXXIV, 24-26,28- 
30]. Додатково вкажемо на аналогію ножам Н-12 з 
Трансільванії -  могильник культури Ноуа Варгіш-Кра- 
чіунешти у верхів'ях р. Олт, округ Ковасна в Румунії 
[Florescu 1991, р. 159, fig. 209,5].

Іншу групу аналогій складають ножі, що вписуються 
в контекст заключної фази доби пізньої бронзи: ніж із 
Завадівки на Херсонщині, де знайдено найбільший 
комплекс ливарних форм білозерської культури в кон
тексті синхронного поселення [Шарафутдинова 1982, с. 
128, рис. 51,3]; ніж: з поселення білогрудівської культури 
Сандраки у Вінницькій обл. [Лагодовська 1954, рис. 4, 
4]; ніж зі зруйнованого поховання білозерської куль
тури у кургані № 2 біля селища Каланчак Херсонської 
обл. [Черных 1976, с. 115, табл. XXXIV, 27]. Таке досить 
широке коло аналогій з різних періодів та культур не 
дозволяє нам однозначно відносити знахідку з Березані 
до певної культури, але датування її може бути звужене 
до часів культурної трансформації (XIII—XII ст. до н. е.), 
зважаючи на проковування осьової нервюри, харак
терне вже для ножів білозерської культури з паралель
ними лезами, що особливо помітно на екземплярах з 
Дністро-Дунайського межиріччя [Vancugov, Subbotin 
2000, fig. 3,2; 4,3; 5,5; 6,2]. Однозначно можна наголошу
вати також на місцевій (Наддніпрянській) лінії роз
витку ножів КТР Н-12.

Ніж з теменосу Афродіти поповнює нечисленний 
перелік знахідок тієї доби, яка передує грецькій коло
нізації острова. Відомо, що раніше під час розкопок на 
Березані були знайдені: ніж та вістря дротика з кре
меню, два уламки шліфованих кам'яних сокир, орна
ментований виріб з кістки, кістяне та бронзове вістря 
стріл та декілька фрагментів керамічного посуду 
«ямно-катакомбного часу». Цілком слушним є припу
щення В.В. Лапіна про те, що якась частина кераміки 
доби бронзи могла зостатися непоміченою дослідни
ками, зважаючи на малу інформативність невиразних 
уламків ліпного посуду. [Лапин 1966, с. 57, 89].
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Взагалі ж, питання щодо наявності на острові Березань 
матеріальних решток, які вказують на існування до
нецького місцевого населення не є остаточно виріше
ним. Трактування деяких поховальних комплексів 
Березанського некрополя у якості догрецьких, запропо
новане свого часу М.Ф. Болтенком [1960, с. 39], на сучас
ному етапі досліджень не може вважатися вірогідним. Не 
має загальновизнаної оцінки й відомий факт знаход
ження у різних культурних шарах і комплексах Березані 
ліпної лощеної кераміки, близької до так званого кізил- 
кобінського типу або культури [Лапин 1966, с. 55-59; Мар
ченко 1988; Соловьев 1995, с. 31-39; Черняков 1996, 
с. 191-195]. Проте, це питання слід вирішувати окремо.

На сьогодні безперечною може вважатися лише 
наявність окремих знахідок доби бронзи, що трап
ляються на острові в античних культурних шарах. 
У цьому відношенні Березань не є винятком серед 
багатьох інших античних пам'яток регіону [Лапин 
1966, с. 46-47]. Знаходження тут у майбутньому за
лишків поселення білозерської культури, з огляду 
на непоганий в цілому стан археологічного дослід
ження різних ділянок території острова, малоймо
вірно. Проте, публікація навіть поодиноких 
знахідок може вважатися доцільною і буде сприяти 
повнішому вивченню відповідного періоду в історії 
півдня України.
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Юзеф Нікольченко

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПОЛЯ БЕРЕСТЕЦЬКОЇ БИТВИ 
ТА ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

І РЕСТАВРАЦІЇ ЗНАХІДОК
Прийнято вважати, що функції археології як 

науки, котра досліджує далеке минуле за матеріаль
ними пам'ятками, закінчуються у XIII ст. Більш пізні 
періоди нібито вичерпно висвітлені письмовими 
джерелами. Насправді історик, вивчаючи події XIV - 
XVII ст., постійно зустрічається з відсутністю ба
гатьох важливих документів, лаконічністю записів, 
тенденційним висвітленням подій, зробленими ав
торами, які керувались своїми класовими інтере
сами. Один з найбільш дошкульних недоліків 
середньовічних хронік, -  відсутність або побіжність 
повідомлень про життя і побут широких народних 
мас. Ця проблематика починає привертати увагу 
науковців, перш за все етнографів, лише з XIX ст. По 
суті нам невідома матеріальна культура населення 
України доби пізнього середньовіччя. У подоланні 
цих труднощів неоцінену допомоіу історикові спро
можна дати археологія, здобуваючи своїми мето
дами нові джерела.

Яскравим прикладом цього служать дослідження 
однієї з найважливіших подій Національно-визволь
ної війни українського народу 1648-1657 рр., Бере
стецької битви 1651 р., яка відбулася поблизу сіл 
Острів, Пляшева, Солонів сучасного Радивилівського 
району на Рівненщині. Про битву збереглося чимало 
тогочасних писемних свідчень, значною мірою одно
бічних і тенденційних, залишених переважно пред
ставниками польської шляхетської верхівки. 
Обмеженість письмових джерел не сприяла і появі 
спеціальних історичних досліджень Берестецької 
битви, оскільки вимагала не тільки нового, більш 
об'єктивного аналізу існуючих документів, але залу
чення інших джерел. Такими стали унікальні мате
ріали археологічних досліджень, які дозволили 
проаналізувати окремі повідомлення писемних дже
рел у співставленні з результатами розкопок.

У 1970 р. з ініціативи відомого українського архео
лога І.К. Свєшнікова (1915-1995 рр.) на місці Бере
стецької битви 1651 р. поблизу сіл Пляшева і Острів 
почала працювати археологічна експедиція Рівнен
ського обласного краєзнавчого музею. Ці розкопки 
стали першою спробою в Україні дослідити археоло
гічним методом історичну пам'ятку другої половини 
XVII ст. [Свєшніков 1993].

Саме на їх основі з'явилася можливість не тільки 
уточнити хід битви, а й дати характеристику побуту, 
озброєння, обладнання і організації козацько-селян
ської армії, ступеню розвитку багатьох ремесел. Чи
сельний, достовірний і докладно датований матеріал 
тепер служить для істориків і етнографів еталоном по
буту та озброєння населення України середини XVII ст.

Зіставлення письмових джерел, результатів розві
док і картографування знахідок окремих речей дозво
лило з'ясувати спірні питання локалізації місця 
переправи польсько-шляхетських військ через р. Стир, 
розташування королівського і козацького таборів, виз
начити безпосереднє поле битви та місце переправи 
козацько-селянських військ через р. Плящівку.

Результати розкопок суттєво перевищили усі очі
кування. Серед кількох тисяч зібраних предметів є 
речі всіх учасників битви: запорозьких і реєстрових 
козаків, селян, польської шляхти. Унікально те, що всі 
вони мають абсолютно достовірну дату свого вибуття 
з ужитку - 1 0  червня 1651 р.

Велику частину знахідок становлять вироби з 
шкіри і дерева: чоботи, постоли, пояси, сумки, га
манці, піхви для табель, кисети, сідла, вуздечки, че
праки, попруги, зброя і побутові речі з дерев'яними 
деталями, які звичайно серед археологічних матеріа
лів зустрічаються рідко. Тут вони природно були за
консервовані завдяки властивостям торфу, але 
опинившись на поверхні, незважаючи на подальше 
зберігання у запаяних пластикових пакетах, вони 
були приречені на поступову руйнацію.

Особливо гостро проблема збереження постала у
1971 р., оскільки у польові сезони 1970-1971 рр. кіль
кість таких речей суттєво зросла, до того ж особливий 
інтерес викликали нові чудові знахідки близько 20 ек
земплярів шкіряних чобіт [Свєшніков 1972, с. 394-395; 
1972а, с. 368-370].

У зв'язку з цим, наприкінці 1971 р. розпочався ін
тенсивний пошук методики консервації і реставрації 
виробів.

Перший позитивний результат з'явився весною
1972 р., коли 19-23 квітня в Одесі відбулася XV Нау
кова конференція Інституту археології АН УРСР за 
результатами польових археологічних досліджень 
1970-1971 рр., в якій також брали участь науковці
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Росії* Молдавії, Білорусії, Литви, Латвії, Грузії, Ка
захстану, Болгарії [Яковенко 1973, с. 89]. На конфе
ренції була представлена доповідь білоруських 
вчених Ю.В. Віхрова і С.Ю. Казанської «Збереження 
дерев'яних виробів з археологічних розкопок». В до
повіді наводилися результати роботи проблемної 
лабораторії модифікації деревини Білоруського 
технологічного інституту по консервації мокрих де
рев'яних виробів з археологічних розкопів, очолю
ваної професором В.Є. Віхровим [Вихров, Казанская 
1972, с. 371-373].

Лабораторія розробила методику надійної консер
вації житлових і господарських конструкцій та виробів 
з дерева, відкритих археологами у літописних містах 
Х-ХІІІ ст.: Новгороді, Бересті, Давид-Городку та інших. 
Вона базувалась на технології просочування мокрої де
ревини фенолспиртами, які у процесі згущення витіс
няють вологу і зберігають зовнішній вигляд виробів. 
Аналогічний метод можна було застосувати для 
об'ємних знахідок з поля Берестецької битви. Разом з 
тим співробітники лабораторії рекомендували кон
сервувати дрібні речі, проварюючи їх у розчині цукру, 
що було досить зручно в польових умовах.

Восени 1972 р. керівництво обласного музею звер
нулось до директора Ермітажу академіка Б.Б. Піот- 
ровського з проханням надати допомогу у консервації 
і реставрації виробів з шкіри. На той час в СРСР тільки 
реставратори Ермітажу ефективно працювали з «ар
хеологічною шкірою».

Серед зразків, представлених в Ермітаж для ре
ставрації були три чоботи і декілька дрібних шкіряних 
речей. До цього слід додати, що археологічні розкопки 
під Берестечком вперше в Україні виявили оригінальні 
козацькі чоботи середини XVII ст., досі відомі лише з 
ілюстрацій. А серед пам'яток матеріальної культури 
інших країн Європи XVII ст. (російських, польських, 
німецьких, французьких) чобіт є тільки декілька ек
земплярів [Свєшніков 1977, с.122]. На Берестечку воші 
з часом стали нахїчисленнішою знахідкою, а їх за
гальна кількість досягла 400 екземплярів, як цілих, так 
і їх фрагментів [Телєгін, Винокур, Титлова, Свєшніков, 
1997, с. 85]. Консервацію і реставрацію чобіт та інших 
виробів з шкіри у 1973 р. виконав реставратор вищої 
категорії Ермітажу Д.І. Марковський.

Разом з тим, методи консервації і реставрації ви
робів з дерева і шкіри мали цілий ряд недоліків. Ви
користання фенолспиртів було розраховано на 
проведення консервації археологічного дерева у ве
ликих об'ємах з використанням промислових тех
нологій і трудомістких процесів, А проварювання у

цукрі дерев'яних предметів дещо змінювало їх по
чатковий вигляд. Щодо методу реставрації виробів 
з шкіри, то він хоча і був на той час прогресивним, 
але досить складним, коштовним і не завжди ефек
тивним.

Зазначені обставини і необхідність термінової кон
сервації оригінальних та здебільшого унікальних 
речей, спонукали І.К. Свєшнікова особисто вирішу
вати цю проблему.

За короткий час він розробив власну методику 
консервації та реставрації виробів з дерева і шкіри. 
Вона була настільки універсальна, ефективна і до
ступна, що дозволяла вже після завершення чергового 
польового сезону оперативно проводити реставра
ційні роботи на самому високому науковому і профе
сійному рівні.

Вироби з дерева і шкіри, реставровані І.К. Свєшні- 
ковим, практично не втрачали початкового вигляду і 
зберігали чудовий фізичний стан.

До цього слід додати, що І.К. Свєшніков за особи
стою методикою здійснював реставрацію і виробів з 
різних металів, у тому числі озброєння та військового 
обладнання.

Особливим досягненням вченого є те, що він вперше 
у вітчизняній практиці здійснив реконструкцію вели
кої колекції добре датованих, оригінальних і унікальних 
речей, які належали різним суспільним групам і відоб
ражають матеріальну культуру населення України XVII 
ст., систематизував і науково опрацював їх.

Це, в свою чергу, дозволяє більш достовірно від
творити одяг і зовнішній вигляд українських козаків і 
селян у вказаний період, описи якого іноземцями у 
XVI-XVII ст. нечисленні, лаконічні та неточні. Описи 
складені Д.І. Яворницьким, базуються на переказах і 
згадках кінця XVIII -  початку XIX ст. і не відповідають 
інформації, здобутій розкопками місця Берестецької 
битви [Свєшніков 1991, с. 4 9 -5 2 ] .

Питання консервації, реставрації та реконструкції 
виробів з переправ висвітлювались І.К. Свєшніковим у 
фундаментальній монографії «Битва під Берестечком», 
численних наукових працях, дослідженнях, журналь
них публікаціях в Україні, Росії, Польщі, Німеччині 
[Свєшніков 1993; Макєєв, Пащук 1995, с. 10 -  22].

Реставровані І.К. Свєшніковим речі побуту, озб
роєння і обладнання козацької та польської армій, 
склали основу унікальної експозиції Державного істо- 
рико-меморіального заповідника «Поле Берестецької 
битви 1651 р.» в с. Пляшева на Рівненщині. Вони 
також' постійно викликають великий інтерес у відві
дувачів Рівненського обласного краєзнавчого музею.
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ФРАКИЙСКИЕ ПАМТНИКИ 
САХАРНЯНСКОЙ ЗОНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОДР МОЛДОВЫ
Во второй половине 40-ых годов XX в. в ходе разве

дывательных изысканий, предпринятых в зоне, про
стирающейся от с. Цыпова на юге до г. Резина на 
севере, был открыт ряд археологических памятников, 
в том числе и целая группа возле села Сахарна Веке: 
Сахарна Маре, Сахарна Микэ, Сахарна -  Ревекин, 
Стохная и др.

В 1946-1947 гг. Г.Д. Смирновым, при участии аспи
ранток А.И. Мелюковой, О.Д. Дашевской и А.В. Гу- 
саркиной, были проведены раскопки на городище 
Сахарна Маре и на примыкающему к нему поселении 
Сахарна- I  [Смирнов 1949, с. 93-96; 1949а, с. 194-292]. 
Посредством перпендикулярной траншеи был ра
скопан вал и расчищен ров. Небольшие раскопки 
проведены были также на самом городище и распо
ложенном к юіу от него поселении Сахарна-L  В ходе 
этих исследований были выявлены остатки печей и 
открытых очагов, различный инвентарь, а также 758 
фрагментов керамики [Arnaut 2000, s. 95]. И хотя ас
сортимент керамических изделий, впрочем, как и 
остальной материал немногочислен, он настолько вы
разителен, что впоследствии был положен в основу 
выделения Сахарно-Солонченской группы памятни
ков фракийского гольштата [Мелюкова 1954, с. 68; 
Крушельницька 1998, с. 7-12; Кашуба 2000, с. 3-20], 
Несмотря на то, что выявленный материал полностью 
так и не был опубликован, а дальнейшие изыскания 
здесь с 1947 г. не проводились, всё же большинство ис
следователей, рассматривающих данный период, ссы
лаются на материалы Сахарнянских памятников.

Для выяснения соотношения культурно-хроноло
гических горизонтов данных поселений, равно как и 
для изучения наиболее значимых памятников этого 
региона, кафедрой Археологии и Истории Антично
сти Молдавского Государственного Университета, на
чиная с 2001 г. были возобновлены исследования на 
городище Сахарна Маре и селище Сахарна- I  [Nicu- 
lita, Nicie 2002, s. 66-84].

Проведённые изыскания, хотя и находятся в на
чальном периоде, всё же позволяют сделать некото
рые корректировки, связанные как с характером 
расположения памятников, так и с их культурно-хро
нологическими напластованиями.

В зоне от с. Цыпова и до г. Резина археологиче
скими разведками установлено наличие 17 памятни

ков, из которых: 9 городищ, 4 поселения, содержа
щие фракийский горизонт, одно селище времени 
Сынтана де Муреш-Черняхов и слой, относящейся к 
средневековью.

В районе села Сахарна Веке и прилегающим к 
нему территориям Днестр обрамлён высокими и кру
тыми скалистыми берегами. Между ними и руслом 
реки находится нижняя терраса, представляющая 
узкую полосу шириной от 100/200 м до 1 км и более. 
На террасе расположена старая часть г. Резины, с. Са
харна Веке и другие населённые пункты.

Гетские укреплённые поселения размещены на 
высоком правом берегу Днестра вниз по течению, 
занимая наиболее удобные для защиты плоско
горья. Все они находятся на относительно неболь
шом расстоянии друг от друга в пределах 
видимости (Рис. 1-3). Почти к каждому городищу 
примыкает открытое поселение, которое, как пра
вило, значительно больше по площади. Интересно 
отметить, что многие селища значительно древнее, 
нежели укреплённые поселения, все они существо
вали с галынтаттского времени. На городищах Са
харна Маре, Сахарна Микэ, Сахарна-Ревекин 
выявлены материалы, относящиеся к разным хро
нологическим периодам: IX—-VIII, VIII-VI/V и IV—II 
вв. до н. э. А это предполагает появление на них 
фортификационных сооружений значительно ранее 
IV в. д. э., принятого как рубеж начала городищен- 
ского времени у фракийцев.

Исследования 2001-2002 гг. на территории горо
дища Сахарна Маре показали, что некоторые све
дения о нём, переходящие из одного издания в 
другое, недостаточно точны. Прежде всего, это от
носится к ориентации памятника. Мыс, на котором 
он расположен, отклонён от оси север-юг под 
углом 30°, а не как указано в существующих публи
кациях (Рис. 4). Недостаточно то’шо дано описание 
места расположения городища. В работах пока
зано, что оно находится в 2 км к западу от села Са
харна Веке [Arnaut 2000, s. 93] и в 1 км от правого 
берега Днестра [Смирнов 1949, с. 93]. Однако, по
скольку село расположено на нижней террасе пра
вого берега, между рекой и возвышающимся над 
ним мысом, то оно никак не может быть дальш е  от 
памятника, нежели река.
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В ходе изысканий на мысу Сахарна Маре, была 
изучена его вертикальная и горизонтальная про
странственная стратиграфия, равно как и наиболее 
мощного центрального бастиона городища (Рис. 4). 
С этой целью мыс был перерезан поперёк траншеей 
200 м в длину и 2 м в ширину с востока на запад. Ана
логичной траншеей, только длиной 32 м, была пере
резана посередине и внутренняя территория 
центрального бастиона и рва находящегося перед 
земляным валом (Рис. 4).

Сопоставление материалов раскопок прошлых 
лет с результатами работ 2001-2002 гг. показывает, 
что первоначально на сахарнянском мысу было рас
положено селище IX -  VIII вв. до н. э., большая часть 
которого находится в непосредственной близости от 
фортификационных сооружений. Селище, в основ
ном, занимало юго-восточную часть мыса. Неболь
шие раскопки, проведенные на нём, дали в основном 
керамический материал, большая часть которого по
крыта штампованным и нарезным орнаментом, из
вестным в последствии как характерный для 
Сахарна-Солоиченской и Козия-Стойканской групп 
памятников IX-VIII вв. до н. э. [Смирнов 1949, с. 95; 
Arnaut 2000, s. 102-103]. Материалы, позволяющие 
предполагать наличие иных культурных слоев, пока 
не был обнаружен. Что касается городища, то на нём 
были обнаружены материалы, относящиеся к раз
личным хронологическим периодам начиная от IX и 
вплоть до начала II вв. до н. э.

Раскопками 2002 г. собран материал, относя
щийся к IX—VIII вв. до н. э., который сосредоточен 
главным образом в юго-восточной части городища. 
В центральной части предметы этого времени встре
чаются спорадически, а в западной -  полностью от
сутствует. Если эти наблюдения подтвердятся 
дальнейшими исследованиями, то станет очевидно, 
что фортификационные сооружения были воздвиг
нуты значительно позже, нежели было основано се
лище Сахарна-I . Это подтверждается и тем, что в 
культурном слое центрального бастиона материал 
сахарно-солонченского времени представлен еди
ничными экземплярами.

Вместе с тем, юго-западная часть городища, где в 
основном и обнаружены материалы раннего пе
риода, окружена с запада и севера едва заметной 
траншеей, напоминающей ров. Возможно, перво
начально была укреплена только эта часть поселе
ния Сахарна-I . Позднее, по мере роста населения, а 
следовательно увеличение размеров поселения, 
была построена более сложная и продолжительная 
система оборонительных укреплений.

Общая протяженность земляного вала со рвом 
составляет 388 м (Рис. 4). Ширина вала у подошвы 
23 м [Смирнов 1949, с. 94]. В 33 м к западу от восточ
ной оконечности вала расположен вход в восточный 
бастион шириной 10 м. В 68 м от той же точки в вос

точной оконечности вала находится вход в цен
тральный бастион, а в 297 м -  в западный. В непо
средственной близости от вала проходит ров, 
имеющий ширину до 13 м и глубину до 4 м.

Бастионы распложены асимметрично, с таким 
расчётом, чтобы каждый имел свой диапазон об
стрела: восточный и западный бастион защищали 
фланги, а центральный, самый мощный, основную 
часть городища.

Восточный бастион представляет собой подково
образный вал со рвом. Высота вала бастиона при
мерно такая же, что и городища. Вал окружен рвом, 
который с обеих сторон соединён со рвом городища. 
Размеры бастиона 20 х 22 м.

Центральный бастион расположен в 168 м от вос
точной оконечности вала и на 115 м к западу от вос
точного бастиона. Он представляет собой такой же 
подковообразной формы вал различной высоты. 
Толщина вала варьирует от 4,5 до 4,6 м. Внутренняя 
часть бастиона составляет 24 х 32 м. Бастион обрам
лён широким рвом, соединенным со рвом городища, 
вместе с которым составляет единую оборонитель
ную систему.

Траншей длиной 32 м и шириной 2 м была иссле
дована внутренняя часть центрального бастиона и рва 
городища. Бастион соединялся с городищем посред
ством входа шириною 7 м. Ширина рва городища до
ходил до 11 м. На территории бастиона обнаружен 
культурный слой содержащий, преимущественно гет- 
скую керамику IV-II вв. до н. э.

Западный бастион не сохранился. Он был разру
шен при прокладке просёлочной дороги через горо
дище. От него остались лишь отдельные участки, 
позволяющие установить, что его форма была анало
гична другим бастионам, но меньше размерами. Дру
гие участки городища не требовали искусственных 
укреплений, поскольку располагались на высоких об
рывистых берегах скального мыса. Укрепленное 
таким способом городище Сахарна Маре было почти 
неприступным.

К западу на противоположном берегу большого 
оврага, находится другое укреплённое поселение -  
Сахарна Микэ, которое значительно меньше по пло
щади, но так же хорошо, укреплено мощным земля
ным валом и рвом. И хотя в настоящее время 
территория городища покрыта густым насаждением 
акаций, его фортификационные сооружения отчёт
ливо видны (Рис. 2,3).

К востоку от Сахарна Маре, на крутом берегу глу
бокого оврага Валул Крак, находится другое поселе
ние Сахарна Ла Шанц. Оно расположено на южном 
крутом берегу оврага Валул Крак. Городище имеет 
полуовальную форму размерами 180 х 65 м. С север
ной стороны поселение было защищено крутым бе
регом оврага, а с запада, востока и юга -  валом и рвом 
(?). Ширина основания вала -1 6 -1 7  м, высота -1 ,6 -1 ,7
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городища
селища
курганные погребения 
грунтовые погребения
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Рис. 1 Расположение гетских памятников по правому берегу Днестра 
в районе с. Сахарна Веке
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Рис. 4  План городища Сахарна Маре {по Смирнову-Арнэуту) 
с  корректировками
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м. В результате шурфовки на городище был найдена 
гетскал керамика, представленная различными ти
пами сосудов IV—III вв. до н. э.

Таким образом, городище Сахарна Маре вместе с 
фланкирующими его укрепленными поселениями 
Сахарна Микэ и Сахарна Ла Шанц представляют

глубинный эшелон в фортификационную систему 
берегов Днестра. В месте с городищами Офатинць, 
Рашков и другими на левобережья Днестра они со
ставляли единую систему укреплений, позволяв
шую контролировать как движение по реке, так и 
примыкающие к ней сухопутные торговые пути.
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Василь Олійник, Оксана Ротар

ПОСЕЛЕННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ БІЛЯ СЕЛА ЛИСИЧНИКИ

Поселення чернігівської культури знаходиться в уро
чищі Городище за 1,3 км на північ від хутора Миколаївка 
села Лисичники Заліщанського району Тернопільської 
області на першій надзаплавній терасі правого берега 
потічка Ярмівка. Багатошарове поселення (наявні арте
факти трипільської, комарівської, Ноуа, чернягівської 
культур і пізнього середньовіччя) площею 3,6 га розмі
щене на рівній мисоподібній ділянці правого берега да
ного потічка. Воно було відкрите у серпні 1964 року 
краєзнавцем B.I. Олійником, котрий періодично до 1990 
року проводив тут археологічні розвідки. З 1990 року в 
урочищі Городище здійснює розкопки Південно-Тер
нопільська археологічна експедиція Заліщанського від
ділу Тернопільського краєзнавчого музею.

Під час розвідок знайдено фрагменти гончарної 
кераміки, поверхня якої сірого кольору (Рис. 1: 4-10; 
Рис. 2:1). Один уламок горщика орнаментований під 
вінцем горизонтальними паралельними заглибле
ними лініями (Рис. 1:4). На інших уламках стінок є ор
намент у вигляді заглибленої хвилястої лінії (Рис. 1: 
7-8). Причому на одному фрагментові посудини він 
поєднується із заглибленими паралельними лініями 
(Рис. 1:8). На поселенні знайдено два уламки ручок по
судин (Рис. 1:6 і 9) та уламок стінки і денця горщика на 
кільцевому піддоні (Рис. 1:10). Виявлено також кам'яний 
брусок, довжиною 7,7 см і максимальною шириною 3 см 
(Рис. 1; 12). Становлять інтерес намистина із скляної 
пасти темно-синього кольору, д іаметром 1,8 см і товщи
ною 1 см (Рис. 1:11), а також бронзова арбалета фібула 
з підв'язною ніжкою, довжиною 4,3 см (Рис. 1:3). Фібула 
датується Ш-ЗУ ст. Прослежено, що знахідки черняхівсь- 
кої культури на орному полі урочища частіше трапля
ється в північній частині, поблизу схилу до потічка 
Ярмівка [Олійник 1993, с. 21].

Під час розкопок Південно-Тернопільської експе
диції у липні 1997 р. у квадраті 12-Є на глибині 60 см 
від рівня горизонту виявлено скупчення фрагментів 
сіро-глиняного кружального лощеного посуду чер-

няхівської культури, яке простежувалося до глибини 
80 см [Олійник 1998, с. 11-13, Рис. 16]. Воно включало 
велику кількість різнотипного посуду, який розподі
ляється наступним чином.

Кухонний посуд представлений принаймні чо
тирма горщиками. Шийка одного з них прикрашена 
валиком з 8 гранями, нижче якого по плічку про
креслено орнамент з 7 скісних канелюрів і 5 скісних 
заглиблених хвилястих ліній. Діаметр горловини гор
щика -  17,8 см (Рис. 2, 1). Розвал другого горщика 
складався з 7 фрагментів вінця і 8 фрагментів стінок. 
Край вінця горщик відігнутий, шийку відтіняє наліп
ний валик, нижче по плечику розташовується орна
мент з трьох смуг дрібно-хвилястих ліній. Діаметр 
горловини горщика -1 9 ,3  см. (Рис. 2,2).

Досить репрезентабельним є розвал горщика 
шийку якого оперізує валик, нижче якого розміщені 
дві заглиблені горизонтальні хвилясті лінії, між якими 
є скісні заглиблені хвилясті лінії, що в загальному тво
рять трикутники з вершинами кутів поперемінно 
вгору і вниз. Діаметр горловини горщика -  20,5 см, діа
метр дна 10,5 см, висоту 17 см (Рис. 2,5). Окремо можна 
зазначити фрагмент вінця горщика, орнаментованого 
під вінцем горизонтальним валиком, а нижче -  верти
кальними жолобчастими лініями (Рис, 2,3).

У зазначеному скупченні кераміки виявлено також 
розвали мисок. Два з них вдалося частково реставрувати. 
Миска була прикрашена валиком, її розміри: діаметром 
горловини -18 ,3  см, діаметром дна -  8,5 см, висота -10,5 
см (Рис. 2,7). Розвал другої миски налічував 8 фрагмен
тів, діаметр її горловини сягав 17см (Рис. 2, 6), Окремо 
визначається фрагмент вінця чорнолощеної миски (Рис. 
2,8) та невеличкий розвал миски жовтуватого кольору, 
діаметром горловини якої -  24,5 см (Рис. 2,4).

Слід відзначити, що крім фрагментів кераміки на 
поля зустрічаються також фрагменти перепалених 
людських кісток, що може свідчити про наявність на 
цій ділянці поховань черняхівської культури.
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Рис. і
Фібули, скляна намистина, гострильний брусок та кераміка з поселення біля с. Аисичники
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Рис. 2
Кераміка з поселення біля с. Лисичники
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Michał Parczewski

UWAGI O «SZKOLE KRAKOWSKIEJ»

Od dawna trwają zarówno profesjonalne, jak i ser
deczne przyjacielskie kontakty, które łączą Docenta Jurija 
Malejewa z grupą archeologów z Krakowa: nieodżało
wanym Kazimierzem Godłowskim, a także Markiem Ge- 
dlem, Janem Chochorowskim oraz autorem niniejszego 
tekstu. Bliskie związki Jubilata z krakowskim uniwersy
teckim ośrodkiem archeologicznym upoważniają do za
poznania Czytelników ukraińskich z interesującym 
fenomenem naukowym, który ujawnił się pod koniec lat 
1960-tych w starej stolicy Polski.

Wielowiekowa tradycja silnego ośrodka uniwersy
teckiego wytworzyła charakterystyczną dla Krakowa at
mosferą niezależności intelektualnej. W trudnych czasach 
drugiej połowy XX w. próbowano tutaj utrzymać własną 
linię postępowania badawczego, odmienną od «jedynie 
słusznej». Oparciem instytucjonalnym stała się Katedra 
(a od roku 1972 -  Instytut) Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jedyna w Polsce placówka archeolo
giczna, która ani formalnie, ani nieformalnie nie podle
gała warszawskiemu centrum dyspozycyjnemu. 
Twórcami szkoły krakowskiej byli uczniowie Profesora 
Rudolfa Jamki -  archeologa, a także Profesora Kazimierza 
Moszyńskiego -  wielkiego etnologa.

W sposób szczególny zasługuje na uwagę, kra
kowska szkoła archeologii historycznej. W odróżnieniu 
od speqalisty z zakresu pradziejów, archeolog czasów hi
storycznych opiera swoje wnioskowanie na analizie 
dwóch zupełnie różnych kategorii źródeł: wykopalisko
wych i pisanych. Przy tym to właśnie przekazy historycz
ne stanowią «punkt wyjścia i nić przewodnią dla 
interpretacji danych dostarczanych przez inne dyscy
pliny» (K. Godłowski), a więc i przez archeologię.

Początki krakowskiej szkoły archeologii historycz
nej należy datować na lata 1960. Dość szybko centralną 
postacią wśród młodych wówczas badaczy stał się Kazi
mierz Godłowski, ale -  i to jest chyba niezbędny wyróż
nik autentycznej szkoły naukowej -  każdy z uczestników 
zachowywał niemal nieograniczoną autonomią działania 
w zakresie programowym i metodologicznym. Za 
główne spoiwo łączące członków wspólnoty trzeba uznać 
akceptację identycznego systemu wartości w sferze etyki

zawodowej. Na plan pierwszy wybija się kilka ogólnych 
dyrektyw postępowania badawczego, z których istot
niejsze spróbuję tu zestawić:

Imperatyw pełnej swobody twórczej, szczególnie 
trudny do realizacji w warunkach panującego do roku 
1989 swoistego «centralizmu archeologicznego», ale prak
tykowany niezwykle starannie i konsekwentnie również 
w wewnętrznych relacjach kręgu krakowskiego.

Nadanie najwyższej rangi doskonaleniu umiejęt
ności oraz norm warsztatowych w pracy nad źródłami. 
Wszelkimi dostępnymi środkami musi się dążyć do za
pewnienia maksymalnej wiarygodności źródeł archeolo
gicznych, obejmując je należytą i skuteczną kontrolą na 
każdym etapie wprowadzania do obiegu naukowego. 
Wolno stosować tylko takie sposoby analizy źródłowej, 
które spełniając warunek perfekcji metodologicznej są 
jednocześnie całkowicie klarowne i w pełni dostępne we
ryfikacji w każdym stadium rozbioru.

Sceptycyzm względem takich prób uwikłania ar
cheologicznych norm badawczych w jakieś nie należące 
do tej nauki struktury teoretyczne (a bywają dziwne kon
figuracje ideologiezno-teoretyczne, dawniej narzucane 
siłą, obecnie zaś wymogami mody światowej), które nie 
ukazują czytelnej perspektywy rzeczywistej użyteczno
ści poznawczej w naszej dziedzinie wiedzy.

4. Traktowany z należytym krytycyzmem, ale jed
nak prymat źródeł pisanych nad wszystkimi innymi -  
łącznie z archeologicznymi -  na etapie rekonstruowania 
badanego wycinka dziejów.

Dodajmy do tego troskę o przejrzystość, dostęp
ność i jednoznaczność wypowiedzi, w tym unikanie pseu
donaukowego żargonu,czasami bardzo nadużywanego.

Jestem zdania,że twórczość naukowa najważniej
szych przedstawicieli krakowskiej szkoły archeologii hi
storycznej (Kazimierz Godłowski, Zenon Woźniak, 
Helena Zoll-Adamikowa) stanowi dobry przykład re
alizacji powyższych zasad. Ten zbiór wytycznych skła
da się zresztą napewno z haseł dośćoczywistych i 
banalnych, ale w Polsce dopiero w Krakowie na tot 
trudny czas sią odważnym kanonom postępowania na
ukowego.
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Олег Приходнюк

ДУЛІБИ ТА БІЛІ ХОРВАТИ 
ПОЧАТКОВОГО ЛІТОПИСУ

«Повість минулих літ» є найважливішим вітчиз
няним джерелом до вивчення історії слов'ян додер- 
жавної доби. Нестор-Літописець, опираючись на 
давні перекази та письмові твори своїх попередників, 
створив струнку концепцію дунайської теорії поход
ження слов'ян та їх розселення за межі Балкано-Ду- 
найського регіону.

У контексті етногеографії ранньосередньовічних 
східних слов'ян, важливим є питання про дулібів, 
адже їх інколи вважають тим осередком, навколо 
якого сформувалося антське міжплемінне об'єднання 
[Нидерле 1956, с. 16; Ключевский 1987, с. 122-124]. 
Оскільки цей етнонім має західно-германське поход
ження, то В.В. Седов висловився на користь того, що 
дуліби сформувалися у пізньоримський час десь по
близу від західних германців. Звідти вони розсели
лися в Чехію, Середнє Подунавья та Волинь [Седов 
1979, с. 133]. Л. Нідерле визначав розселення дулібів і 
у Південній Білорусії [Нидерле 1956, с. 156]. У Почат
ковому літописі говориться, що «Дуліби тоді жили по 
Буїу, де нині (за часів Нестора -  О.П.) волиняни» [Лі
топис... 1989, с. 8]. На території Волині за доби почат- 
ків середньовіччя, були поширені племена, що 
залишили пам'ятки празько-корчацького типу, які на 
відміну від аналогічних старожитностей Середнього 
та Верхнього Подністров'я, не мають зв'язків із попе
редньою черняхівською культурою. Тобто, на Волині 
людність, що залишила по собі празько-корчацькі 
пам'ятки VI-VII ст. не була місцевою, найімовірніше^ 
її слід пов'язувати із прийшлими туди дулібами.

У Нестора-Літописця є цікавий сюжет, пов'язаний із 
аваро-дулібськими відносинами за часів цісаря Іраклія 
(610-641 рр.). «Ці же обри воювали проти слов'ян і при- 
мучили дулібів, що (теж) були слов'янами і насильство 
вони чинили жінкам дулібським: якщо поїхати (треба) 
було обринові, (то) не давав він запрягти ні коня, ні вола, 
а велів упрягти три, або чотири, або п'ять жінок у воза і 
повезти обрина, -  і так мучили дулібів» [Літопис... 1989, 
с. 7]. Це повідомлення традиційно пов'язується із во
линськими дулібами. Однак, П. Басі показав, що цей 
текст про аварів, які примусили дулібів, відноситься до 
паннонських дулібів [Vaczy 1972, s. 20]. Цей сюжет Не
стор запозичив із листа патріарха Константинополь
ського Миколи Мистикоса до болгарського царя 
Сімеона (перша пол. X ст.) [Златарски, 1895].

Про східноєвропейських дулібів ще раз говориться 
у літописі під 907 р. Коли Олег пішов на греків, то 
«Узяв же він множество варягів, і словен, і чуді, і кри
вичів, і меря, і полян, і сіверян, і деревлян, і радимичів, 
і хорватів, і дулібів, і тиверців» [Літопис... 1989, с. 16]. 
Ці уривчасті згадки у літописі про волинських дулібів 
не дають підстав зробити висновок, що вони були 
сильним угрупованням, здатним очолити антський 
союз східнослов'янських племен.

На тлі географії розселень східнослов'янських 
«племен» виділяються білі хорвати, які у літописі не 
ідентифіковано з конкретною територією [Літопис... 
1989, с. 2, 8 ,16 , 68]. Тому відносно їхньої локалізації 
висловлювалися різні припущення. Одні вчені без
застережно пов'язували їх із територією Прикар
паття [Шафарик 1848, с. 347, 554, 403; Нидерле 1956, 
с. 155], інші ж категорично заперечували перебу
вання їх на цій території [Грушевський 1991, с. 210— 
211]. З огляду на таке становище, варто ще раз 
звернутися до першоджерел. Окрім Нестора, який, 
згадує білих хорватів як слов'янський народ, багато 
уваги їм приділив Костянтин Багрянородний (908- 
959 рр.). Білі хорвати «мешкають по ту сторону Тур- 
кіі (Угорщини -  О.П.), поблизу Франгіі (Саксонії -  
О.П.) і межують із слов'янами -  нехрещеними сер
бами [Константин Багрянородный 1989, с. 135]. Із 
цього випливає, що у середині X ст. територіальне 
ядро білих хорватів складали землі в Центральній 
Європі, найімовірніше, у межах сучасної Чехії. 
Лише проживаючи там, вони могли бути доступ
ними для грабунків зі сторони франків та мадяр 
[Константан Багрянородный 1989, с. 141]. Але то не 
була корінна хорватська територія, оскільки за Багі- 
варією (Баварією -  О.П.) вони мешкають з недавніх 
часів [Константин Багрянородный 1989, с.131]. Тобто 
туди вони переселилися з іншої місцевості, якою 
могло бути Українське Закарпаття. «Хорвати ж є су
сідами турків (мадяр -  О.П.) біля гір [Константан Ба
грянородный 1989, с. 33]. Саме перебуваючи там, 
білі хорвати могли вступати в родинні зв'язки і 
дружні стосунки з турками» [Константан Багряно
родный 1989, с. 131].

Загалом, білохорватська територія була досить 
значною, оскільки вони «володарі великої країни» 
[Константан Багрянородный 1989, с. 135]. З огляду на
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це, дуже ймовірною виглядає думка, що з хорватами 
пов'язане й Українське Прикарпаття. Підтверджує 
такий висновок повідомлення Константина Багряно
родного про те, що на початку X ст. Біла Хорватія 
зазнавала частих нападів із сторони печенігів, які 
займали пониззя Дніпра та Дністра [Константан Ба- 
грянородний 1989, с. 141]. Легкою їхньою здобиччю 
могла бути лише та частина хорватів, яка мешкала 
по цю сторону Карпат. Окрім того, лише на східно
слов'янських землях хорвати могли бути у сфері 
впливів київського князя. Відомо, що Олег залучав їх 
до походу на Візантію у 907 р., а Володимир Свято
славович у 993 р. здійснив похід проти хорватів, з 
метою присікти їхні сепаратистські прояви [Літо
пис... 1989, с. 16, 68].

Хорватів «Повісті минулих літ» можна розміщу
вати лише на Прикарпатті, оскільки, з одного боку, 
усі інші східнослов'янські територій добре прив'язані 
у літописі до того чи іншого угруповання слов'ян, а з 
іншого -  вони мали входити у єдину білохорватську 
спільність, ядро якої на середину X ст. було у Середній 
Європі. Звідси випливає, що в Українському Прикар
патті та Закарпатті у останній чверті І тис. н. е., най
імовірніше, мешкали білі хорвати.

Отже, можна вважати, що дуліби Західної Волині 
та білі хорвати Українського Передкарпаття були ча
стинами двох етнополітичних утворень, що сформу
валися у Середній Європі. В процесі розселення вони 
потрапили на наші землі, де їх і зафіксував Нестор- 
Літопісець.
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Василь Луцке

РАРИТЕТНІ ТИПИ ХРЕСТІВ- 
ЕНКОЛПІОНІВ З КРУТИЛОВА

Знахідки металопластики доби Київської Русі 
дуже розпорошені, і порахувати їх, а тим більш на
лежно систематизувати, надто важко, якщо взагалі 
можливо. Одначе кілька поколінь дослідників знач
ною мірою призвичаїлись до певних серій витворів 
київського походження, навчились правильно їх дату
вати і визначати ареал поширення в межах Наддні
прянщини і на західних землях. Тому належною 
мірою сприяли видання зразків з їх типологічними 
варіантами [Ханенко 1899; Ханенко 1900; Нечитайло 
2001]. За таких умов стає можливим нині помічати 
досі незнані моделі, здебільшого чимось прикметні й 
варті уваги в якості нового матеріалу для історії ху
дожнього ремесла. Саме до цієї категорії виробів на
лежать два бронзові хрести-енколпіони з Крутилова, 
про які тут йдеться.

М. Ягодинська подала детальний опис хрестів-ен- 
колпіонів XII—XIII ст., знайдених під час досліджень 
поганських капищ біля с. Крутилів Гусятинського 
району Тернопільської області, слушно зазначивши, 
що точних аналогій їм немає і що витвір з примітив
ним зображенням Розп'яття міг бути виготовлений в 
місцевій майстерні [Ягодинська 1993, с. 67, рис. 1 :6,7]. 
Особисто я маю завдячувати дослідниці за знімки цих 
і кількох інших виданих нею енколпіонів із Західного 
Поділля, що дозволило набути більше адекватне уяв
лення щодо пластичної якості творів, ніж це дозво
ляють відчути графічні малюнки, котрі фіксують 
лише загальну типологію. Дослідники самих капищ 
також приділяли увагу цим хрестам-енколпіонам. 
Той, що походить з капища N2 1, вони не зовсім пра
вильно визначили щодо зображень, але при тому під
креслили високу мистецьку якість; інший, з капища 
N2 3, з огляду на архаїчність форми наважуються 
зближати з виробами першої половини XII ст. [Руса
нова, Тимощук 1993, с. 57-58, рис, 33:1,4]. Отже ці зна
хідки з капищ № 1 і № 3 на городищі Звенигород, як 
це можна помітити, були сприйняті неоднозначно. 
Спробуємо уважніше придивитися до цих витворів, 
поки не наголошуючи на їх унікальності. Йдеться про 
два типи хрестів-енколпіонів збірки Тернопільського 
краєзнавчого музею, інв. №№А 2901 і А 3893.

Перший з цих хрестів (N2 А 2901), розміром 7,2 х 3,5 
см (висота без вушка -  5,3 см), прямокутнокінцевої 
форми, з рельєфним зображенням з обох сторін (Рис.

1:1). На одній стороні -  велика струнка постать на зріст 
Христа Пантократора, з погрудними фронтальними 
образами, розташованими обабіч, в рукавах хреста; з 
другої -  подібно розміщені півфіїури двох святих по 
бокам зображеного на зріст в центрі св. Миколая. Тра
диція прикрашати площину стулок хреста-енкол- 
піону великими зображеннями Розп'яття і 
Богородиці-Оранти простежується від середини X ст. 
[Маріанович-Вуйович 1987, №№ 12,14-16,20], але най
більш поширена у ХІ-ХИ ст. Відомі також приклади 
розташування з обох сторін таких же збільшених по
статей святих і архангелів [Маріанович-Вуйович 1987, 
№N2 42-45]. Ще ближче за загальною композицій
ною схемою видається рельєфне зображення зворот
ної сторони київського бронзового хреста-енколпіону 
XI ст., а також його помітно спрощених відтворень 
XII—XII ст., одне з яких походить й з Крутилова [Яго
динська, 1993, с. 68, рис 4 :1]. В центрі цієї композиції 
постать Христа Пантократора, досить вишукана, з 
характерним ракурсом правої ступені, а обабіч по
грудні образи царя Костянтина і його матері Олени, 
вгорі -  великомученика Георгія [Hlavavckova 1993,
р. 310-313]. Таким чином, композиційна схема ен- 
колпіона є значною мірою звичайною, хоча вона тут 
має свої особливості. Вони потребують нашої уваги.

Перше, що слід підкреслити, фігури вдало розмі
щені у площині хреста, без зайвих прогалин. Неве
личкі розміри не стають на перешкоді, коли майстер 
вправно моделює поверхню рельєфу зображень, пе
реважно з помітно збільшеними головами. Виклю
чення становить лише іконографія постаті Христа. 
Його образ не лише відомий у візантійському мистец
тві від кінця IX ст., але й репрезентований елітарними 
творами царградського пластичного мистецтва, а 
саме: яшмовою камеєю з ім'ям імператора Лева VI 
(886-912) і різьбленим триптихом з слонової кістки 
другої чверті X ст., що зберігаються у Музео дель Па
лаццо Венеція в Римі [Beckwith 1961, р. 80-82, figs. 102, 
97]. Це зображення Христа Антифоніта, з благосло
вляючою правицею, обгорнутою краєм гіматія 
[Mango 1959, р. 142-148; Расолкоска-Николовска 1975,
с. 217-229]. Його відтворення досить рідкісне для віза
нтійсько-київської металопластики. Постать помітно 
видовжено за рахунок нижньої частини, більш схема
тизованої, з маленькими, на перший погляд, а на
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справді навіть пропорційно дещо збільшеними сту
пенями, трактованими цілком професійно. Те саме 
слід сказати стосовно відтворення мальовничих змор
щок одягу. На превеликий жаль, риси обличчя Хри
ста в рельєфі не мають нині відповідної чіткості, бо 
неначе стерті. Одначе видовжена форма голови з май
стерно узагальненим пасами волосся і бороди не за
лишає сумніву в тому, що все виконано вельми 
вправно. Це відчувається й у розробці поверхні німбу 
з його хрещатим означенням, і тут варто пригадати 
добре знаний твір київської металопластики початку 
XIII ст.: стулку бронзового хреста-енколпіона з по
грудним зображенням Христа Пантократора в оточені 
символів євангелістів (Рис. 2:1). Попри дрібні розбіж
ності, викликані особливостями індивідуальної ма
нери ремісника, можна впізнати ту ж саму мистецьку 
течію, а відповідно й залучити витвір до певного кола 
відомих виробів. Звичайні монограми ІС ХС вміщені 
над фііурою, на самому верхньому кінці хреста.

На зворотній стороні крутилівського енколпіона в 
центрі, як вже було зазначено, постать св. Миколая, 
звичайного іконографічного типу, себто в єпископсь
кому літургійному вбранні, з благословляючою попе
реду правицею і кодексом на вкритій краєм фелону 
лівій руці. Чітко окреслено широкі смуги епітрахілі та 
омофору з ледь помітними хрестами, прямими і круг
лястими рівнобіжними лініями відтворено збірки фе
лону з довгим подолом. В цілому це зображення 
подібне до відомих на візантійських різних стеатито
вих іконах [Kalavrezou-Maxeiner 1985, №№ 4,13,14]. 
Воно є відповідним також до живописних взірців. В 
стилістичному відношенні, щоправда, наявна одна 
особливість: помітно збільшено розмір голови святи
теля, і тому його фігура, неначе затиснута шириною 
планки хреста, видається приземкуватою. Обличчя з 
виразними крупними, добре модельованими рисами, 
німб гладкий, підвищений понад тілом. У супровод
жуючому написі читається лише: КОЛ. На прикладі 
зображення св. Миколи можна визначити, що по
верхню рельєфу хреста пророблено різцем.

Енколпіони з подібним великим зображенням 
цього святителя відомі у поодиноких випадках, і за ти
пологією вони дещо відрізняються від крутилівського. 
Насамперед слід згадати енколпіон з медальйонами на 
кінцях, виготовлений у Києві близько 1200 р., зі збірки 
Угорського Національного музею у  Будапешті [Lovag 
1971, р. 162, fig.7; Пуцко 1998, с. 312, табл. III]. Цей ен- 
колпіон розмірами 11,0 х 7,7 см, прикметний тим, що 
на його чільній стороні в п'ятьох медальйонах репре
зентовано деїсусну композицію з двома архангелами, 
а на зворотній стороні зображено св. Миколая на по
вний зріст та інших трьох святителів у медальйонах 
(Рис. 2:3). Власно, це варіант тієї ж схеми і того самого 
стилістичного напрямку, генетично пов'язаного з віза
нтійською столицею. Інші випадки пов'язані з бронзо
вими енколпіонами ХП або початку XIII ст., розмірами

6,7 х 5,1 або ж 8 х 5 см, прикрашеними різними зобра
женнями святителя у в манері контурної лінії [Тимаш- 
кова 1991, С.122; Ханенко 1899, №  117]. Саме вони за 
своєю загальною іконографічною типологією най
ближчі до зображення на енколпіоні з Крутилова, і це 
доводить ймовірне використання спільного джерела, 
котре дістало з боку різних ремісників несхожого тлу
мачення. Цікаво, що у більшості випадків наявні гре- 
кизовані слов'янські супроводжуючі написи, котрі 
свідчать на користь приналежності до того ж періоду.

Дивне враження справляють, зокрема, супровод
жуючі написи на енколпіоні з Крутилова: належним 
чином відтворено лише монограми Богородиці (МР 
©У), тоді як щодо змісту інших написів можна лише 
здогадуватися [Ягодинська, 1993, с. 67]. Та не зважаючи 
на це, можна стверджувати, що поруч з Христом зоб
ражено у фронтальних позах Богоматір і Іоана Пред
течу, а поруч з св. Миколаєм -  святих безсрібників 
Косму і Даміана. Узагальнена манера виконання і дріб
ненький пошкоджений рельєф витвору суттєво обме
жує можливості іконографічного аналізу, хоча 
визначальні риси не підлягають сумніву. Щойно І. 
Мовчан опублікував знайдену ним при археологіч
ному дослідженні Києва кам'яну іконку із зображен
ням святих Косми і Даміана, в цілому традиційної 
візантійської іконографії, але неначе з рисами роман
ського стилю (рис 3, 4). Таке враження часом спра
вляють також пластичні твори грецьких майстрів, до 
творчого доробку котрих, напевно, належить і ця зна
хідка, котру є всі підстави з огляду на стиль порівняти 
з описуваним хрестом-енколпіоном з Крутилова. Щоб 
надалі вже не повертатися до питання його іконогра
фічних схеми, належить зазначити, що постать Хри
ста Пантократора на зріст якраз з'являється на 
київських енколпіонах, крім наведених прикладів, ще 
в кількох варіантах з цієї ж доби (Рис. 3 ,5; 6). Розмаїття 
свідчить про популярність образу, котра спонукала до 
його розробки. Друге, на що належить також звернути 
уваїу, -  це поширення типу київського енколпіона з 
великою центральною фііурою і меншими обабіч і 
вгорі, мабуть близько 1200 р. Яскравим прикладом 
того є зображення Богородиці Агіосоритіси з анге
лами і Христом (Рис. 3: 2) що стало найдавнішою іко
нографією Покрови [Пуцко 1982, с. 355-373; Пуцко 
1988, с. 209-225; Пуцко 1994, с. 30-37]. Проте існування 
зазначеної схеми у металевому виробництві не стало 
тривалим: невдовзі виникають спрощені варіанти 
[Пуцко 1994, с. 31; Нечитайло 2001, №9].

Стилістична характеристика візантійсько-київсь
кого художнього ремесла початку XIII ст. часом стає 
досить складною справою, з причин еволюції і наяв
ності яскравих індивідуальних творчих манер майстрів 
[Пуцко 1996, с. 376-390; Пуцко 1998, с. 305-319]. Одначе 
було б помилковим вважати, ніби в цій галузі пану
вало цілковите безладдя. Напевно, невдовзі після 1204 
р., коли Константинополь захоплено й пограбовано
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хрестоносцями, кілька вельми кваліфікованих царго- 
родських ремісників дісталися до Києва. Один з них 
належав до елітарного прошарку майстрів придвор
ного кола. Саме він виконав чудові, мініатюрні за роз
мірами, стеатитові іконки, на одній з яких зображено 
Запевнення апостола Фоми, а на другій погруддя св. 
Іоана Богослова (Рис. 2:2). Твори вражають вишукані
стю форм і правдивою елінистичною експресією. Без 
перебільшення можна стверджувати, що до такого ви
сокого рівня вдалося піднятися лише поодиноким се
редньовічним митцям. Це мистецтво пластики мало 
впливати на металеві вироби, і в тому доводиться пе
реконатися, звертаючись до певних моделей київських 
енколпіонів (Рис. 2 :1 , 3). Останні репрезентують сти
лістично спрощений варіант, часом з певними архаїч
ними елементами, котрі стають органічною 
складовою частиною нової мистецької течії. Загальну 
картину ще більше ускладнюють наявні поруч з 
живою спадщиною XII ст. паростки нового стилю, ко
трий стає визначальним дещо пізніше, за доби Па- 
леологів (Рис. 3:1). Варто порівняти хоча б зображення 
на хресгі-енколпіоні Богородиці Агіосоритіси (Рис. 3:2) 
з її ж зображенням на невеличкій, розмірами 7,8 х 
3,6 см, стеатитовій іконці з Куршумлі, яку датують кін
цем XII або початком XIII ст. (Рис. 3: 3). Чи не нагадує 
їх співставлення тенденції, якими позначені на енкол- 
піоні з Крутилова фііури Христа Пантократора і св. 
Миколая? Тож виходить, що це цілком нормальне 
явище для ремісничих виробів зазначеного часу.

На сьогодні чи навряд можливо переконливо до
вести, де саме виконано описаний енколпіон з Крути
лова. Зрештою така локалізація не здатна внести щось 
надто суттєве у розуміння справи, адже для виготов
лення такої продукції, при наявності відповідної мо
делі, було потрібне порівняно нескладне обладнання. 
Це доводять знайдені археологами залишки ювелір
них майстерень. За загальною типологією і стилі
стичними ознаками твір, одначе, помітно 
наближається до витворів київського кола першої 
третини XIII ст. Начебто на перешкоді такому вис
новку стає відсутність аналогічних взірців серед власне 
місцевих знахідок у Києві та його околиці. Але чи всі 
вироби нам відомі? Досить порівняти нагромаджене 
на початку 1900-их років з тим, що знайдено впро
довж наступного століття, і часом трапляється нині. 
У будь-якому разі крутилівський енколпіон № А 2901 
неможливо вилучати з візантійсько-київського кола.

Зовсім інше враження справляє другий енколпіон 
(№ А 3893) розміром 5,8 х 3,5 см, асиметричний, з різко 
розширеними кінцями. На чільній стороні майже всю 
поверхню виробу займає рельєфне зображення 
Розп'яття; зворотна сторона, себто нижня стулка, 
гладка, і тому виразніше виявляє порушення геоме
тричних пропорцій та примітивізм роботи [Ягодин- 
ська 1993, с. 67, рис. 1, 7]. Пряму, непропорційну 
фігуру розп'ятого Христа, з розпростертими прямими

руками і трохи повернутою вліво головою, простіше 
за все витлумачити як фольклорний варіант більш до
сконалого взірця, незрозумілого простому реміснику. 
Можливо що так і слід сприймати наявне зображення, 
але не варто поспішати з кінцевими висновками. Тим 
більше усвідомлюючи те прикре явище, що вивчення 
давньоруської металопластики часто відбувається 
майже без залучення широкого порівняльного мате
ріалу, який іноді може дати раннє європейське се
редньовіччя, передусім на західнослов'янських землях. 
Звичайно, для нас особливим цікавим уявляється ре
гіон, пов'язаний з діяльністю моравської місії.

Завдяки публікаціям археологічних знахідок з Ве
ликої Моравії, знаємо, що у її межах побутували як 
енколпіони східно-християнського походження, так і 
золоті, срібні та олов'яні хрестики зовсім іншого типу, 
з рельєфними або різним зображенням розп'ятого 
Христа у колобії [Holcvik 1984, s. 257-269; Dekan 1993, 
s. 91-97; Kolnik 1994, s. 125-147]. Важко не помітити у 
них загальні типологічні паралелі щодо схеми 
Розп'яття на енколпіоні з Крутилова (Рис. 1: 2). Ска
жімо, на олов'яному хрестику IX ст. (з грецьким на
писом на звороті) з угорського Градіща-Садов 
Христос зображений з прямими простертими ру
ками і великою, розташованою вище перетину хре
ста, ледь похиленою головою. Те саме бачимо у 
відлитому з срібла хрестику, начебто із Злате Мо- 
равце, зображення взагалі орнаментоване, колобій ж 
ледь досягає колін. Якщо уважніше придивитися до 
крутилівського енколпіону, то можна дійти висновку, 
що маємо на ньому також скоріше за все такий самий 
коротенький колобій, а не пов'язку навколо стегон. Це 
стає очевидним при кількаразовому фото збільшенні. 
Слід згадати й про ареал поширення хрестиків з так 
званим «грубим зображенням розп'ятого Христа», які 
досі залишаються предметом суперечки щодо давн
ьоруського або скандинавського їх походження [Седов 
1988, с. 63-67; Мусин 1994, с. 154-163]. В будь-якому 
разі варті уваги знахідки цих витворів значно східніше 
Західного Поділля.

Найдавніші хрести, як відомо, були прикрашені 
дорогоцінним камінням і перлами, тоді як із зобра
женням розп'ятого Христа стають поширеними лише 
від другої половини VI ст., чому значною мірою мав 
сприяти трактат Анастасія Синаїта, спрямований 
проти монофізитської партії акефалів, з долученим до 
тексту зображенням з супроводжуючими написами 
[Belting, Belting-Ihm 1966, S. 30-39, Taf. 4-6]. Слід зазна
чити, що типологічні варіанти з Христом в колобії і на- 
бедреній пов'язці існують в другій половині І тис. ніби 
синхронно на Сході і Заході, аж поки у латинському 
світі не набуває великої популярності образ розп'ятого 
тріумфуючого Христа з його певними відмінностями 
[Christs romans, 1963; Gamulin, 1983]. До їх числа, зо
крема, належить той легкий поворот голови, котрий 
звертає на себе увагу у вельми узагальненому рельєфі
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кремлівського енколпіону. Непомітно тут звичайного 
хрестоподібного позначення на німбі, що часом трап
ляється таки в західних витворах, де часом відсутній 
німб взагалі [Kovacs 1961, р. 155-185]. До числа наведе
них прикладів можна ще додати зображення на сріб
ному зміевику першої половини XII ст. з Новгороду з 
незвичайною іконографією Розп'яття: Христос в ко
роткому колобії, обабіч хреста двоє ангелів [Древній 
Новгород 1985, № 44]. Цьому зображенню існують 
певні скандинавські, хоча й дещо віддалені паралелі, 
але воно співпадає також із зображенням на кам'яній 
іконці (розміри 6,7 х 4,8 см) з Наддніпрянщини, дато
ваної XII—XIII ст. [Нечитайло 2001, № 680]. Щоправда, 
сама іконка потребує ретельного вивчення, бо викли
кає деякий сумнів занадто очевидна подібність її зоб
раження до згаданого змієвика.

Отже, зображення на енколпіоні з Крутилова (Рис. 
1:2) явно зобов'язане певній іконографічній традиції. 
Якій саме? Відомо, що близько 1200 р. тип Розп'яття 
близький до образу тріумфуючого Христа наявний 
також в елітарній продукції київських ремісників 
[Пуцко 1988, с. 209-210, рис. 1], а також на енколпіо- 
нах з Овруча, Сахновки і Княжої Гори (Рис. 3: 7-9),

тобто з Наддніпрянщини. Всі вони безперечно є ва
ріаціями спільної моделі, адаптованими, радше за 
все, у хронологічних межах першої третини XIII ст. 
Здається, що в цьому колі крутилівська знахідка у роз- 
копі з керамікою XII—XIII ст. не знаходить собі місця. 
Занадто мало часу, аби дійти до такого узагальненого 
спрощення, а тим більш до надто радикальної адап
тації самої типології. Форма хреста не настільки 
давня, щоб вбачати тут витвір якоїсь ранньої доби. 
Але вона вже відома у XI ст. Якщо не наполягати на 
тому, що визначальна архаїзація тут стає обов'язко
вою ознакою пізнього походження, ці хрести слід да
тувати, принаймні, у  межах XII ст., не виключаючи 
приналежність навіть до його першої половини. В та
кому разі й відгомін західного оригіналу у місцевому 
демократичному середовищі цілком ймовірний.

Не варто тут ще шукати відповідь на запитання 
стосовно причини, котра спонукала приносити хре- 
сти-енколпіони на поганські капища. Як відомо, 
таким чином ще давні християни освячували місця 
античних культів, часом в досить надзвичайний спо
сіб, чому є досить доказів. Не виключено, що саме так 
діяли і їх далекі подільські послідовники.
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Олександр Симоненко

НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ МЕЖІ 
ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ САРМАТІЇ

Сармати з'явились у Північному Причорномор'ї в 
II ст. до н.е. Згідно повідомленню Страбона, племенні 
союзи роксоланів та язигів опанували землі «між Та- 
наісом та Бори сфеном». Цим даним відповідає масив 
ранньосарматських поховань ІІ-І ст. до н. е. в степах 
Дніпровського Лівобережжя та поодинокі пам'ятки 
цього часу на правому березі Дніпра [Симоненко 
1991]. Проте згодом античні автори Овідій та Діон 
Кассій повідомляють про мешкання язигів поблизу 
дунайського кордону Римської імперії вже на початку 
І ст. н. е. Ймовірно, просування сарматів на землі між: 
Дніпром та Дністром почалося наприкінці І ст. до н. 
е. після розкладу держави Буребісти (загинув 44 р. до 
н. е.), що стримувала шлях сарматів на захід.

Пам'ятки язигів часів Овідія у Подністров'ї репре
зентовані похованнями з орієнтацією у південному 
секторі (Острівець, Киселів, Безени, Буряківка, Товс
те), Вірогідність ідентифікації південноорієнтованих 
поховань II ст. до н. е. -  першої половини І ст. н. е. 
саме як язигських підтверджується пам'ятками сар
матів Угорської рівнини, де язиги впевнено локалі
зуються багатьма античними джерелами. Угорські 
поховання I-IV ст. н. е. орієнтовані майже виключно в 
південному секторі, в той час, як в Північно-Західному 
Причорномор'ї ця орієнтація зникає з середини І ст. 
н. е. (час переселення язигів до Угорської рівнини). 
Мабуть, відносна ізоляція угорських язигів від решти 
сарматських племен спричинила до консервації в їх 
середовищі архаїчної орієнтації предків.

Крайню північно-західну групу сарматських 
пам'яток Північного Причорномор'я складають мо
гильники біля сіл Острівець [Смішко 1962], Киселів 
[Винокур, Вакуленко 1967], Ленківці та Кельменці [Ме
люкова 1953; Смирнова 1991] на правому березі Дні
стра та поховання біля сіл Буряківка [Малєєв, Піоро 
1973], а також села Товсте [Малєєв, Симоненко 2002] 
на лівому березі. Ця група поховань помітно ізольо
вана від головного масиву сарматських пам'яток, най
ближчі з яких розташовані майже на 200 км на схід.

Досліджувані пам'ятки знаходяться вже у перед
гір'ях Карпат, тоді як решта сарматських поховань 
України зосереджена у степовій і частково в лісосте
повій зонах. Лише у Ленківцях та Кельменцях похо
вання здійснені в курганах, решта могил -  без 
зовнішніх ознак, що являє собою одну з особливостей

сарматських пам'яток регіону. Проте питання про від
сутність від початку курганних насипів на цих мо
гильниках не вирішується однозначно.

В літературі поширене визначення Острівецького 
могильника як ґрунтового [Вязьмитина 1986]. Це при
звело до висновків про перехід певної частини сар
матських племен вже в І ст. н. е. до осілого способу 
життя, причиною чого, перш за все, стали тісні кон
такти з місцевим населенням. Що стосується остан
нього, то навіть найтісніші контакти кочової та осілої 
культур недостатні для зміни такої консервативної і 
традиційної сторони суспільного побуту, як похо
ронний обряд. Як свідчать етнографічні дослідження, 
найчастіше причиною осідання кочовиків було зубо
жіння, і за першої ж нагоди мінімального підвищення 
рівня життя осілі роди та родини намагаються по
вернутися до кочування [Крадін 1992]. Цей спосіб 
життя був не тільки звичним, але й соціально-пре
стижним, що охоронявся давніми ідеологічними уяв
леннями та різноманітними традиційно-правовими 
нормами.

Повертаючись до предмета розмови, зазначимо, 
що про осілий спосіб життя свідчить, насамперед, на
явність поселень. їх у нашому випадку немає. Однією 
з головних типоутворюючих ознак достовірно ґрун
тових могильників є їх більш-менш регулярне плану
вання: розташування могил в один чи кілька рядів, 
або настільки компактно, що наявність курганних на
сипів виключена. Крім того, ґрунтові могильники зви
чайно знаходяться в інших топографічних умовах -  на 
схилах пагорбів, других терасах, іноді в заплавах. По 
цих ознаках у середньосарматский час достовірно ви
діляються три пам'ятки: Киселів, Товсте та Селиште 
в Молдові. В Острівці такі явища не спостерігаються. 
Нарешті, цей могильник був розташований на підви
щенні -  зольнику культури Ноа. Очевидна безсум
нівна тенденція до здійснення поховань у якомусь 
пагорбі, що, швидше за все, сприймався як курган. 
Якщо це так, то ми маємо справу зі своєрідним 
«впускним комплексом» у культовій свідомості. Се
мантично цей могильник близький Чегемському кур- 
гану-цвинтарю на Північному Кавказі. Ідеологічна 
природа таких пам'яток поки не з'ясована і, ймо
вірно, це перебуває за межами можливостей архео
логії. Поки що перераховані обставини, до яких
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можна додати типово кочівницький інвентар могил в 
Острівці, не дають підстав однозначно визначати цей 
могильник як ґрунтовий.

До напевно грунтових могильників за переліче
ними морфологічними ознаками можна віднести дві 
пам'ятки: Киселів та Товсте. Перший містився на під
несеній ділянці берега струмка, другий -  на вододіль
ному мисі. На Киселівському могильнику поховання 
розташовувалися, швидше за все, у три ряди (через 
руйнування пам'ятки досліджений один ряд з 5 могил 
і по дві могили в інших рядах) за віссю ПнС -  ПдЗ; у 
могильнику Товсте -  в один ряд. Усі поховання 
являють собою тілопокладення у відкритих підпря- 
мокутних ямах. В обох могильниках поховані орієн
товані у південному секторі.

Датуючий матеріал Киселівського могильника дає 
досить широку дату - 1—II ст. н. е. [Винокур, Вакуленко 
1967]. Дзеркало з одного поховання, виходячи з ма
люнка, має виступ для кріплення ручки (?). Такі дзер
кала не типові для сарматів, тому киселівський 
екземпляр не піддається більш-менш точному дату
ванню. Червонолаковий келих типологічно невизна- 
чений. У Товстому знову таки широку дату, І ст. н. е., 
дають аметистові та кришталеві намистини і амфо- 
роподібні підвіски, люстро Хазанов VI, вотивна чор- 
нолощена зарубинецка мисочка. До ранньої, не 
пізніше третьої чверті І ст. н. е., дати обох могильни
ків схиляє південна орієнтація похованих, що прак
тично зникла в Північно-Західному Причорномор'ї з 
відходом язигів до Угорської рівнини.

Отже, сармати (скоріш за все, язиги) означеної те
риторії практикували як курганний (Ленківці, Кель- 
менці), так і грунтовий (Киселів, Товсте, Буряківка) 
обряд поховання. Проміжне положення займає 
Острівецький могильник, де спостерігається своєрід
ний перехід від курганного до грунтового обряду.

Дата сарматських пам'яток розглядуваної терито
рії не виходить за межі І ст. н. е. До того ж, враховуючи 
архаїчну для Північно-Західного Причорномор'я пів
денну орієнтацію, її можна здогадно обмежити пер

шою половиною століття. Це підтверджують знахідки 
у Острівці фібули боїв з ажурним приймачем та у 
Ленківцях наконечника піхов гладіуса типу Помпеї. 
Зрозуміло, для впевнених стверджень даних замало, 
але як варіант ця гіпотеза має право на існування.

З півночі з сарматами цієї території межували 
пшеворські племена. Сармато-пшеворські етнічні 
контакти повинні були мати місце, якщо виходити з 
безпосереднього сусідства обох культур. Проте, їхні 
археологічні сліди ледь вловимі. Мабуть, єдиною 
пам'яткою, де вони простежуються, є могильник 
Гоєва гора під Звенигородом. Там у декількох похо
ваннях знайдені цілі і фрагментовані дзеркала, нами
сто і зігнутий за пшеворським звичаєм сарматський 
меч з кільцевим навершем. Цікаво й те, що поховання 
були здійснені за обрядом ініумації.

У безпосередній близькості від своїх земель, 
трохи західніше, сармати Верхнього Подністров'я 
мали сусідами людей, що залишили пам'ятки групи 
Звенигород-Колоколин-Чижиків. Етнічна належ
ність могильників цієї групи дискусійна. їх  вва
жають належними населенню липицької культури 
(дакам/костобокам) або змішаному дакійсько-пше- 
ворскому населенню [Щукин 1994]. Є ще одна точка 
зору, відповідно до якої ці пам'ятки належать тим 
бастарнам, про яких Тацит писав, що їх «...вигляд 
через змішані шлюби стає все потворніше і вони 
здобувають риси сарматів». Поодинокість цих зна
хідок змушує або чекати появи більш представ
ницької їх кількості, або визнати рідкість і 
спорадичність контактів сарматів з північно-захід
ними сусідами.

Пізніше рубежу І—II ст. н. е. пам'ятки сарматів на 
цій території не зустрічаються. Це може бути ще 
одним доказом належності їх язигам, які близько се
редини І ст. н. е. відкочували до Угорської низовини. У 
пізньосарматський час (друга половина II—IV ст. н. е.) 
сармати мешкали південніше, у Молдові та Буджаку, 
а розглядувана територія, як й вся центральна части 
України, належала племенам готського союзу.

Л ІТ Е Р А Т У Р А

Винокур И.С., Вакуленко Л.В. Киселевский могильник I—II вв. н. э. // КСИА. 1967. Вып.112.
Вязьмитина М.И. Сарматское время //Археология Украинской ССР. Киев, 1986. Т. 2.
Крадін М.М. Проблеми формаційної характеристики кочових суспільств // Археологія. 1992. № 2. 
Малєєв Ю.М., Піоро І.С. Сарматське поховання в с. Буряківка на Тернопільщині // Археологія. 1973. № 12. 
Малєєв Ю .М., Симоненко О.В. Сарматські поховання на півдні Тернопільщини. // Матеріали і дослід

ження з археології Прикарпаття і Волині. Львів, 2002. Вип. 8.
М елюкова А.И. Памятники скифского времени на Среднем Днестре // КСИИМК. 1953. Вып.91. 
Симоненко О.В. Роксолани (пошук археологічник відповідностей) // Археологія. 1991. № 4.
Смирнова Г.И. Курганы у сел Ленковцы и Кельменцы в Среднеднестровском Правобережье (эпоха бронзы 

и сарматы) // Древние памятники культуры на территории СССР. Санкт-Петербург, 1991.
Смішко М.Ю. Сарматські поховання біля с. Острівець Станіславської області // МДАПВ. 1962. Вип. 4. 
Щ укин М.Б. На рубеже эр. Санкт-Петербург, 1994.

149



Галина Смирнова

О РЕДКОМ ТИПЕ КОСТЯНЫХ 
ГРЕБНЕЙ ИЗ РАННЕСКИФСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ ЛЕСОСТЕПИ

Костяные гребни скифской эпохи долгое время не 
привлекали особого внимания исследователей. Тем 
отраднее является выход работы Е.Е. Фиалко, посвя
щенной немногочисленным костяным гребням из 
скифских памятников. Ею представлена не только 
первая сводка в целом редких изделий из Северного 
Причерноморья, но и дана их классификация. Выде
лены два типа таких предметов: сложносоставные 
двусторонние и монолитные односторонние. Относи
тельно последних, имеющих трехфризовое членение 
(нижний ряд состоит из редких зубьев, средний -  в 
виде фриза с резным орнаментом и верхний -  с ажур
ным изображением какого-либо животного или 
части его фиіурьі), устанавливается, что они относятся 
ко второй половине V-IV вв. до н э. [Фиалко 1999, с. 
254-259, рис. 1: 2].

Эту группу гребней-расчесок уместно дополнить 
недавно опубликованной находкой костяного гребня- 
расчески из кургана № 14 могильника Новозаведен- 
ное-И [Петренко, Маслов, Канторович 2000, с. 246, 
рис. 2: А]. Хотя более простой экземпляр из Новоза- 
веденное-П не имеет ажурного зооморфного изобра
жения, по другим признакам: сравнительно широкая 
гладкая спинка и крупные зубья, -  его уверенно 
можно относить к группе монолитных односторон
них гребней-расчесок (Рис. 1: 2). Предложенная дата 
кургана № 14 конец VII -  начало VI в. до н. э. свиде
тельствует, что односторонние костяные гребни из
вестны были уже в раннескифское время.

Если образец из Новозаведенное-П входит в ос
новную группу монолитных односторонних гребней, 
то об обойденном вниманием Е.Е. Фиалко костяном 
гребне из кургана № 2 у с. Перебыковцы в Среднем 
Поднестровье такого сказать нельзя (Рис. 1: 1). Глав
ной особенностью этого предмета, вырезанного из од
ного фрагмента плоской кости, является наличие 
длинной ручки, отходящей от середины верхнего 
края спинки. Конец ручки оформлен в виде стилизо
ванной головы птицы, точнее, грифона. Длина этого 
десятизубчатого изделия 15,4 см [Смирнова 1979, с. 
48-50, рис. 9 :1 ; 1993, с. 112, рис. 7:1].

Не находя прямых аналогий, до последнего вре
мени я говорила об этом полностью сохранившемся 
гребне как единственном экземпляре такого вида 
скифских гребенок. Но сравнительно недавно, рабо

тая над публикацией скифской коллекции Неми- 
ровского городища, памятника многослойного, я об
ратилась к материалам древнерусского слоя этого 
укрепления, хранящимся не у меня, а в другой сек
ции Отдела археологии Восточной Европы и Си
бири Эрмитажа. В древнерусскую коллекцию явно 
ошибочно оказался включенным значительный 
фрагмент монолитного гребня из кости с обломан
ной вертикальной ручкой и утраченными десятью 
редкими зубьями (Рис. 1:3). По многим параметрам 
(вертикальная ручка, широкая спинка и ее форма, 
редко посаженые зубья, а также основные пропор
ции и размеры) немировский экземпляр похож на 
гребень из кургана № 2 у с. Перебыковцы. При этом 
есть все основания полагать, что ручка немировского 
образца могла иметь зооморфное навершие. Во вся
ком случае, второй экземпляр такого же костяного 
гребня из Немировского городища, найденный Б.И. 
Лобаем в 50-60-е годы и ставший мне известным не
давно, имел зооморфное завершение ручки. (Дан
ный гребень находится в экспозиции Винницкого 
краеведческого музея, приношу глубокую благодар
ность заведующему Сектором охраны памятников 
археологии Винницкой области М.В. Потупчику за 
сведения об этом предмете).

Таким образом, вместо одного экземпляра ныне 
мы располагаем тремя одинаковыми предметами 
этого вида, что дает право относить их к особому ва
рианту монолитных односторонних гребенок, глав
ной специфической особенностью которых является 
наличие удлиненной, вертикальной по отношению к 
спинке, ручки. Все изделия происходят из лесостеп
ных скифских памятников, из них два найдены на Не- 
мировском городище и третье, что очень важно, из 
закрытого погребального комплекса. Примечательно, 
что гребень из Перебыковцев лежал на полу камеры 
в одном нетронутом грабителями скоплении пред
метов, явно мужских по своему характеру: железные 
секира, шампур, тесловидный топор с крылышками и 
пара бронзовых жертвенных ножей [Смирнова 1979, 
с. 49, 50, рис. 9: 3, 5, 6 ,10,11].

После имевших место уточнений, весь комплекс на
ходок, сопровождавших богатого конного воина в кур
гане № 2 в Перебыковцах, можно датировать 
последними десятилетиями VII -  самым началом VI в.

ISO



Ювілейний збірник на честь 60-річчя Юрія Миколайовича Малеева

Рис. і
Односторонние костяные гребни: 1 -  Пребыковцы, курган М2; 
2 -  Новозаведенное II, курган М 14,34 -  Немировское городище.
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СТАРОЖИТНОСТІ ВЕРХНЬОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

до к. э. [Смирнова 1993, с. 113-116]. К этому или близ
кому времени в пределах второй половины VII -  на
чала VI вв. до н. э. правомерно относить и немировские 
гребни с вертикальной ручкой.

Опираясь на полноценное исследование Н.И. Со
кольского о деревообрабатывающем ремесле в антич
ных городах Северного Причерноморья [Сокольский 
1971, с. 138-149], Е.Е. Фиалко находит полное сходство 
греческих гребней, правда, сделанных не из кости, а из 
дерева, с двусторонними гигиеническими гребнями из 
скифских погребений [Фиалко 1999, с. 258, рис. 1 :1 ,2]. 
Но если греческий прототип сложносоставных греб
ней у нее не вызывает сомнений, то происхождение 
монолитных односторонних гребенок она связывает со 
скифами. Основные доводы Е.Е. Фиалко: эта разно
видность туалетных гребней не характерна для грече
ских памятников и, вместе с тем, их прототипы с 
ажурным навершием известны из закрытых погре
бальных комплексов Тувы VII-VI в. до н. э. [Фиалко 
1999, с. 258, рис. 1:3-7; 2:1-6]. С этими доводами нельзя 
не согласиться.

Встает вопрос, откуда ведут свое начало гребни с 
вертикальной ручкой? Судя по довольно полному 
своду гребней Н.И, Сокольского, прямые аналогии им 
в античных городах Северного Понта отсутствуют. 
Н.И. Сокольский отмечает лишь одну находку костя
ного прядильного гребня с рукоятью, обнаруженного 
в Херсонесе [Сокольский 1971, с. 146, табл. XVI: 18]. 
Херсонесский экземпляр имеет 36 мелких частых зуб
чиков, что говорит о его ином функциональном ис
пользовании. Этот предмет существенно отличается 
от наших туалетных принадлежностей с 9-10-ю круп
ными сравнительно редко расположенными зубцами.

В свое время я говорила о весьма отдаленном сход
стве гребня из Перебыковцев с гребнеобразным пред
метом с навершием в виде плоского овального щитка,

найденном на Жаботинском поселении [Смирнова 
1971, с. 50]. Последний отличается простотой испол
нения и аморфностью за счет отсутствия спинки и 
четко отходящей от него вертикальной ручкой [По
кровская 1973, с. 175,176, рис. 4:23].

По сравнению с жаботинским экземпляром с ше
стью тонкими зубьями ложечка-гребень из ранне
скифского кургана 4/3 в Красногоровке на Нижнем 
Дону выполнена более тщательно, но на ней, как и 
на жаботинском образце, характерная для односто
ронних скифских гребней спинка не обозначена [Бес
палый, Парусимов 1991, с. 190, рис. 6]. При учете 
малого количества зубцов на этом предмете, всего 
четыре, возникают сомнения в использовании его в 
качестве гребня. Скорее всего, он мог служить как 
вилкой, так и ложкой.

Таким образом, описанные изделия с зубцами из 
Жаботина и Красногоровки ничего или почти ничего 
не дают для решения вопроса о прототипе гребню из 
Перебыковцев и ему подобным из Немирова. При
нимая во внимание сходство по четырехугольной 
форме и пропорциям нижней половины рассматри
ваемых гребней (спинка с зубьями) с монолитными 
односторонними гребнями, особенно с ранним по 
времени костяным экземпляром без ажурного фриза 
из Новозаведенное-П, можно допустить, что они вос
ходят к этим односторонним изделиям, дополнен
ным, видимо, для удобства пользования, длинной 
вертикальной ручкой. Возникает предположение, что 
такие гребни являлись расческами для бороды.

К сожалению, круг источников ограничен греб
нями, вырезанными из кости. В скифских памятниках: 
лесостепной зоны Северного Понта находки деревян
ных гребней единичны [Сокольский 1971, с. 148, 149, 
табл. XIX: 10]. Они должны были быть в употребле
нии, но, очевидно, не сохранились.
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Михайло Сохацький

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ 
В ПЕЧЕРАХ НА ПІВДНІ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
Придністровський карстовий район належить до 

важливих світових печерних регіонів. У Борщівському 
районі Тернопільської області знаходиться найдовша 
гіпсова печера світу -  Оптимістична. На сьогоднішній 
день загальна довжина підземних лабіринтів цієї ве
личезної порожнини становить 220 км. Крім того тут 
зосереджені й інші значні печери. Серед них: Озерна 
-  120 км, Млинки -  27 км, Кришталева -  22 км. Зага
лом на даний час, завдяки наполегливій праці декіль
кох поколінь археологів, спелеологів і краєзнавців у 
межиріччі Збруча і Серету виявлено і досліджено 
понад 100 великих і малих печер.

Особливу уваїу привертають підземні порожнини 
(печери, гроти, навіси), які здавна використовувалися 
людьми. Саме тут найраніше зосереджувалась жит
тєдіяльність людей і, відповідно, інтенсивно та кон
центровано накопичувались сліди їхньої діяльності. 
Пізніше, завдяки специфічності внутрішнього сере
довища, ці сліди природнім шляхом консервувались 
та зберігались тривалий час.

Проте серед багаточисельних пам'яток історії та 
археології печерні пам'ятки Західного Поділля скла
дають порівняно невелику частку, що обумовлено не
достатніми та епізодичними археологічними 
дослідженнями за останні 100 років, У зв'язку з цим 
історію польових археологічних досліджень не мож
ливо розділити на окремі етапи чи періоди. Зупини
мось на конкретних пам'ятках, відповідно до їх 
культурно-хронологічної приналежності.

У Подністров'ї знаходиться цікавий і своєрідний 
тип геоморфологічної будови -  підземний карст у 
верхньотортонських гіпсах. Печери переважно сухі, 
коридорного типу, горизонтальної структури з вели
кою кількістю залів і галерей. Але, поки що, ні в одній 
з таких печер не виявлено слідів перебування палео
літичної людини. Загалом гіпсові печери Поділля па- 
леоархеологами докладно не досліджувалися, хоча є 
опосередковані дані про можливість виявлення слі
дів палеолітичних поселенців у  таких печерах. Так, у 
печері Кришталевій (с. Кривче) знайдені рештки піз- 
ньоплейстоценових дрібних тварин, головним чином 
сіноставців та рукокрилих [Татаринов 1965, с. 4]. В кар
стовій порожнині, яка відкрилася внаслідок діяльно
сті кар'єру, неподалік Борщева (урочище Лиса гора) в 
1957 р. робітники виявили значне скупчення кісток.

Серед них був кістяк волохатого носорога. Пізніше, 
упродовж двох років тут були знайдені також рештки 
таких викопних ссавців, як: мамонт, олень північний, 
баран, сіноставець та ін. Кістки розміщувались на гли
бині 8-9 м від поверхні грунту. Тоді ж К.А.Татаринов 
детально обстежив місце знахідок [Татаринов 1961, с. 
13-21]. Аналогічну ситуацію вчений зафіксував і у пе
чері Синяково біля Чорткова. Але в жодному випадку 
не було ніяких підстав, чи аргументованих доказів які 
б пов'язували фауністичні рештки з результатами 
життєдіяльності первісних людей.

В останні два роки нами проведено археологічні 
обстеження на місці знахідок кісток викопних тварин. 
Зокрема у гіпсовому кар'єрі неподалік Борщева до
сліджено щілиноподібний печерний хід. Після про
копування щільної трьохметрової глиняної пробки 
вдалося натрапити на досить високий та вузький хід. 
В розрізі глиняної стінки виявлено шар вугликів тов
щиною 3-5 см. Інших слідів перебування людей не ви
явлено. У печері Кришталева, на місці збору кісток 
викопних тварин, вдалося зробити стратиграфічний 
розріз заповнення печерного ходу. У верхній частині 
відкладів чітко простежується культурний шар по
тужністю 0,3-0,5м, який містить у собі вуглики, золу 
та дрібні фрагменти кісток.

Місцезнаходження ашель-мустьєрського часу з 
археологічними матеріалами безпосередньо в пече
рах регіону не зафіксовані, за винятком навісу у Кас- 
перівцях. Тут у 1930-ті роки відомий геолог і 
археолог Ю. Полянський детально дослідив му- 
стьєрську стоянку. Як одна з найцікавіших пам'яток 
середнього палеоліту Східної Європи, вона увійшла 
у наукову літературу. Культурний шар, що залягав 
під товщею лесових відкладень, був частково розми
тий і перевідкладенний ще у плейстоценовий пе
ріод, але незважаючи на це, горизонт виявився 
багатим на знахідки [Ситник 1998, с. 19]. Колекція 
знахідок включає кварцитові нуклеуси, скребла, 
різці, пластини і відщепи. Виявлено і значну кіль
кість фауністичних решток: кістки мамонта, волоха
того носорога, зубра, коня, благородного оленя та 
вовка [Полянський 1929, с. 24, 49-53].

Більшість дослідників вважає, що завершення фор
мування гіпсових порожнин Полілля відноситься до 
середнього плейстоцену. Тому малоймовірно, що на-
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селения доби палеоліту не знало про існування при
родних підземних порожнин. Перспективними ви
даються пошуки зразків палеолітичного мистецтва у 
далеких від входу залах і галереях. Підтвердженням 
тому є гіпсова печері біля села Баламутівка на пра
вому березі Дністра, де О. Черниш 1951 р. відкрив ан
тропоморфні, зооморфні і лінійні рисунки виконані 
чорною фарбою на стінах і стелі печери. Ці зобра
ження він відніс до доби мезоліту [Черниш 1975, с. 
125]. Деякі автори піддавали сумніву датування ма
люнків Баламутівської печери [Формозов 1969]. 
Проте, отримані результати визначень віку вторинних 
карбонатних утворень уран-торієвим методом дово
дять, що вік деяких гіпсових печер Поділля дійсно пе
ревищує 100 тисяч років [Рідуш 1996, с. 4].

У енеоліт природні підземні утворення подекуди 
використовували носії трипільської культури. Хоча 
карстові печери не є природним середовищем типо
вим для мешкання землеробів і скотарів, але вже вда
лося виявити матеріали трипільської культури у 
чотирьох печерних порожнинах.

Поблизу села Ланівці в урочищі Замчисько, на ви
соті 60 м над рівнем р. Нічлава, знаходиться невелика 
печера із заваленим кам'яними брилами входом. 
Поряд зафіксовано ще кілька гротів. У середній ча
стині площадки перед печерою закладено шурф 1 x 2  
м. На глибині 0,9 м від поверхні досягнуто кам'яної 
основи площадки. Культурний шар зафіксовано на 
глибині від 0,25 до 0,65 м. У відкладах виявлені фраг
менти типової кераміки етапу В-ІІ, остеологічні 
рештки собаки і великої рогатої худоби та крем'яні 
вироби. Цікаво, що у сарматських вапняках, з яких 
складений печерний комплекс, фіксуються видо
вжені лінзи плитчастого альбського кременю. Саме з 
такого матеріалу й виготовлені знаряддя, знайдені у 
шарі. Це свідчить, що придатна для використання 
крем'яна сировина була поблизу пам'ятки [Сохаць- 
кий, Дудар 1997, с. 132].

На уваїу заслуговують і знахідки на пункті Мель- 
ниця-Подільська. Тут печерна порожнина у гіпсах 
розташована за 1 км на захід від села, у скелях лівого 
берега Дністра. На площадці перед печерою було за
кладено шурф 1 х 2 м, доведений до скельної долівки 
отвору. У нижньому пласті відкладів на глибині 50-60 
см від поверхні зафіксовано фрагменти розписаної ко
ричневою фарбою трипільської кераміки етапу С~І 
[Артюх 1995, с. 4].

У скельній частині правого берега р. Серет на пів
ніч від села Лисичники знаходиться печера Лисичка, 
де розвідкою В.І. Олійника засвідчена наявність куль
турного шару з трипільською керамікою етапу В—II.

Очевидно, що зазначені невеличкі печери і гроти 
за доби енеоліту були місцями короткочасного відві
дування людьми і не мали якогось спеціального при
значення. Про це свідчать як слаба виразність 
культурного шару, так і невисока кількість у ньому

речових матеріалів, представлених майже виключно 
поодинокими знахідками фрагментів кераміки. До 
того ж, над кожною печерною порожниною, у без
посередній близькості, розташовані великі трипіль
ські поселення, матеріали з яких аналогічний 
виявленому у печерах.

Окремо в цьому ряду стоїть печера Вертеба, роз
ташована за 2 км на північний захід від села Більче- 
Золоте Борщівського району. Значну площу 8 км 
цього підземного лабіринту тривалий час використо
вували трипільці. Перше письмове повідомлення про 
відвідування печери відноситься до початку XIX ст. У 
1820 р. Я. Хмелецький побував у підземеллі, знайшов 
сліди вогнищ, череп'я, людські кістки, глиняний 
посуд [Nakwaska 1862, s. 21]. Вперше археологічні до
слідження тут проводив 1876 р. А. Кіркор, який 
разом з С. Козібродським проник через вузький отвір 
до печери. Вибравши місце, де висота сягала двох ме
трів, розпочав розкопки. На глибині 45 см ними були 
знайдені два скелети з старанно покладеними вздовж 
тіла руками. Окремі кості покрилися гіпсовим наро
стом, а довкола лежало багато товчених уламків ліп
них посудин. Оглянувши заплутаний лабіринт, 
Кіркор зробив докладний опис правої частини пе
чери [Kirkor 1879, s. 34-37].

Новим кроком в археологічному вивченні Вертеби 
стали роботи членів Антропологічної комісії Кра
ківської академії Г. Оссовського і Л. Сапіги. У 1890 р. 
вони пройшли печерою в одному напрямку 312 м, в 
іншому ще 526 м, але кінця так і не досягли. їхнім ста
ранням було обладнано вхід до печери. Недалеко від 
входу, на глибинні 2 м у намулі, натрапили на за
лишки великого вогнища, навколо якого було багато 
кісток оленя, вола, дикого кабана, ведмедя, а також 
цілі і потрощені орнаментовані посудини, дрібні 
крем'яні знаряддя, лощило з оленячого рогу і кілька 
кам'яних сокир. Серед знахідок були й мідні речі: сер
поподібний ніж, кинджал, чотиригранне шило [Os
sowski 1891, s. 4]. В результаті майже трирічних 
досліджень Оссовський склав досить точний план пе
чери Вертеба [Ossowski,1892-1893].

У 1898-1904 рр. і 1907 р. додаткові розкопки Вертеби 
проводив В. Деметрикевич. Крім речей трипільської 
культури він виявив посуд лінійно-стрічкової кераміки 
і детально дослідив невідому ліву частину підземелля 
[Demetrykiewicz 1900, s. 7-8]. За кількістю і науковою 
цінністю знахідок печера Вертеба не мала собі рівних 
на Поділлі і її називали «Наддністрянською Помпеею» 
[Janusz 1919, s. 78]. Спочатку усі матеріали зберігалися 
у палаці Л. Сапіги в Більче-Золотому, а згодом їх ви
везли до музеїв Кракова і Відня [Janusz 1918, s.149]

Літом 1914 р. археологічна експедиція Львівського 
університету під керівництвом Я. Чекановського про
довжила дослідження. Тоді були виявленні нові цікаві 
матеріали доби енеоліту. У цій експедиції приймали 
участь молоді археологи В. Гребеняк і Я. Пастернак.
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У 1928 р. О. Кандиба в трьох різних місцях печери 
заклав шурфи, завдяки яким зафіксував у шарі два 
хронологічні горизонти трипільської культури, а 
також виявив значну кількість цінного археологічного 
та антропологічного матеріалу [Кандиба 1937, с. 6-9]. 
На основі типологічного аналізу посуду, насамперед 
його орнаменту, Кандиба виділив два періоди -  А і В, 
з відповідними фазами у розвитку культури мальова
ної кераміки, що на той час стало проривом у питанні 
їх класифікації і згодом було взято за основу періоди
зації трипільської культури. Всі знахідки, одержанні 
під час розкопок, він передав до музею НТШ у Львові 
[Пастернак 1933, с. 253].

В 1956 р. науковий співробітник Львівського істо
ричного музею І.К. Свєшніков заклав у печері на від
стані 80 м від входу невеликий шурф [Свєшніков 1959, 
с. 8]. Тернопільський спелеолог В.О. Радзієвський 1967 
р. під час топографічної зйомки підземного лабіринту 
виявив у дуже віддаленій частині черепки горщика, 
покриті наростом гіпсових кристалів і керамічну фі
гурку бичка [Радзієвський 1967, с, 26].

Треба визнати, що багаторічні розкопки Вертеби 
проводились без будь-якої системи. Археологи різних 
поколінь заклали тут десятки шурфів, але ні на плані 
печери, ні в інший спосіб надійно не фіксували місць 
розкопок. В результаті багаторазового перекопування, 
культурний шар, що залягав на глибинні 0,15-2 м від 
долівки печери, пе.ретворився в перемішану масу 
землі, каміння, фрагментів посуду і кісток. До того ж, 
здійснення різних земляних робіт, наприклад: поглиб
лення проходів і залів для екскурсійного маршруту на 
рубежі ХІХ-ХХ ст., а також самовільні розкопки місце
вих жителів, -  все це привело до повного знищення 
культурних нашарувань у ближній частині печери.

Починаючи з 1995 року археологічною експеди
цією Борщівського краєзнавчого музею здійснюються 
комплексні дослідження як самої пам'ятки, так і при
леглої до неї території в радіусі 30-40 км. Метою ар
хеологічних розкопок, які проводяться у печері 
Вертеба є вивчення стану збереження культурного 
шару в різних ділянках підземного лабіринту, визна
чення перспективних напрямків досліджень, застосу
вання новітніх технічних засобів і сучасних методик 
при детальному вивченні печерних відкладів, а також 
дослідження території поверхні, біля входу.

У восьми різних ділянках печери були закладені 
розвідкові шурфи. Глибину усіх шурфів доведено до 
2-2,5 м, але скельного дна зафіксувати не вдалося. 
Одержані результати підтвердили повне порушення 
послідовності залягання культурних нашарувань, а 
також: їх відсутність в окремих ділянках печери. Лише 
біля стінок та у вузьких щілинах ще збереглися не
значні залишки печерних відкладів. В цих місцях тов
щина культурного шару незначна, всього 3-5 см. За 
наявністю культурних решток вдалося визначити 
приблизні межі освоєння трипільцями восьмикіло-

метрового лабіринту. Важливими є результати одер
жані на розкопі № 7, закладеному на відстані 250 м від 
входу. В основній частині розкопу послідовність на
шарувань була порушена, лише біля природної стіни 
печери вдалося зафіксувати залягання прошарків in 
situ. За генетичними ознаками печерні відклади пред
ставлені в основному глинисто-делювіальними наша
руваннями з включенням уламків гіпсу і вапняку.

Безсистемна розкиданість археологічного мате
ріалу в одних місцях і скупчення його в інших пояс
нюється ще і тим, що потоки дощової і снігової води, 
проникаючи через карстові лійки, заливали печеру. 
Тому кістка, кераміка і кремінь могли бути перенесені 
водою з високих ділянок печери на більш низькі. За 
результатами досліджень можна припустити, що роз
мивання культурних нашарувань відбувалося і в пе
ріод перебування тут трипільців. Коли намулом 
заносило окремі зали і гроти, люди на деякий час не 
відвідували ці місця, а потім знову поверталися. Про 
це свідчать прошарки «стерильної» нанесеної водою 
глини. Очевидно, що лише крайня необхідність за
ставляла трипільців миритися з такого роду незруч- 
ностями і перебувати у край несприятливих умовах: в 
холоді, вогкості і темноті.

Нагромадження наносних шарів землі через кар
стові лійки продовжувалось і у пізніший час. В окре
мих місцях проходи і досить широкі зали занесені 
тепер намулом (товщиною 1,5-2 м) майже до самої 
стелі. В результаті досліджень тут виявлено потужний 
культурний шар і зібрано унікальну колекцію мате
ріалів. Серед знахідок досить значний відсоток, по
рівняно з наземними житлами, належить старанно 
виготовленому і орнаментованому керамічному по
суду, художньо обробленим кістяним виробам, цін
ним речам з міді. Відзначимо, що усі знаряддя праці 
у завершеному вигляді, мабуть спеціально відібрані. 
Такі факти можуть свідчити про те, що у печері пере
ховувались від ворогів, зберігаючи тут найбільш кош
товні речі. Не виключено також, що у цій підземній 
порожнині знаходився і культовий центр, справля
лися відповідні обряди і захоронения. На базі страти
графічних спостережень і типологічного поділу 
кераміки попередньо виділено три хронологічні го
ризонти, що репрезентують три локальні групи три
пільської культур: Шипинецьку, Кошиловецьку і 
Касперівську [Сохацький 2000, с. З -10]. Результати 
минулих досліджень, а також сучасних дозволяють 
попередньо визначити функціональне призначення 
печери Вертеба за доби енеоліту. Очевидно, що пе
чера відвідувалась людьми велику кількість разів, 
лише у критичних ситуаціях, але упродовж досить 
тривалого періоду.

Слід зазначити, що на величезній території по
ширення трипільської культури більше не виявлено 
випадків активного освоєння носіями даної культури 
печерних порожнин. Печера Вертеба, а також ви
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ще^гадані малі гроти означеного регіону скоріше є 
унікальними винятками, ніж закономірністю. Кіль
кість речових знахідок з Вертеби, які належать до піз
ніших часів, порівняно невелика. Варто згадати про 
знахідки бронзового і залізного наконечника списів, 
та срібної монети римського імператора Адріана 
[Оссовский 1895, с. 78].

У давньоруський час значного поширення набуває 
створення штучних підземних порожнин як для вій
ськових цілей, так і культових, але рази з цим часто 
використовуються практично всі доступні природні 
печери і гроти.

Важливою пам'яткою давньоруського часу є пе
чера Вітрова на околиці с. Королівка Борщівського 
району. В 1934 р. місцева жителька Феліція Цнью- 
товна випадково натрапила на людські поховання у 
печері. Про незвичайну знахідку вона повідомила по
вітове староство у Борщеві. Згодом археологи Т. Сулі- 
мірський (Львівський університет) та Т. Рейман 
(Польська академія наук) провели тут розкопки. На 
відстані 100 м від входу у двох невеликих залах печери 
лежали 14 людських кістяків, а біля них різноманітні 
давнині речі. Після досліджень усі знахідки потра
пили до археологічного музею у Кракові, де перебу
вають і тепер.

Автор ознайомився з колекцією матеріалів з Ві
трової. Найчисельнішими є керамічні вироби. Крім 
двох цілих горщиків, які добре збереглися у печер
ному середовищі, представлена збірка фрагментів 
гончарного посуду ХІЇ ст. Залізні речі під дією підви
щеної вологості зазнали значної корозії. Серед них: 
фрагменти залізних предметів (10 шт.), бойова со
кира, куски залізної криці. Скляні вироби представ
лені браслетами (4 шт.) і намистинами (2 шт.). Добре 
збережені: бронзове кільце, срібний перстень і десять 
срібних підвісок [Ze zbiorow Muzeum Archeologicz
nego w Krakowie: № 6764 -  6789).

Характер знахідок та умови їх виявлення дають 
підстави говорити про захоронения в печері Вітрова, 
але не виключено, що це могли бути і рештки жертв 
ворожого нападу.

У південній околиці села Більче-Золоте розташо
ване велике городище часів Київської Русі з добре збе
реженими трьома рядами оборонних валів. Стрімкий 
берег і високі скелі надійно захищали дитинець з пів
нічної сторони. Саме тут у вапнякових скелях видні- 
ються два входи до підземелля. Ще 1878 р. А. Кіркор, 
обстежуючи городище, звернув уваїу на невелику пе
черу. На його думку, -  це вхід або вихід з мережі під
земних лабіринтів, які обов'язково повинні бути під 
городищем. У привхідній частині печери дослідник 
знайшов чотиригранний бронзовий предмет з пе
телькою для носіння. [Kirkor 1879, s. 37).

Нами 1995 р. проведено детальне спелео-археоло- 
гічне обстеження печерної порожнини. Визначено, 
що підземний хід карстового походження простяга

ється у бік городища на 15 м. Далі високий щілино
подібний прохід завалений камінням. Шурфуванням 
у печері зафіксований культурний шар з численною 
керамікою XII ст.

Особливу та найпоширенішу категорію печерних 
пам'яток доби середньовіччя складають християнські 
культові печери та печери-сховища.

У с. Монастирок Борщівського району добре збе
рігся до наших днів скельний храм. Він розміщений 
на позначці 80 м від рівня р. Серет. Храм являє собою 
печеру, витесану в природному гроті, який утворився 
внаслідок вивітрювання вапняку. Невелика площа пе
чери розділена кам'яним стовпом, що водночас слу
жить і опорою печерному склепінню. Такі самі три 
кам'яні стовпи підпирають величезний камінь, що 
наче карниз нависає з правого боку над входом. Пе
чера має єдине відгалуження -  вузький лаз довжиною 
4 м, що виводить до стрімкого урвища. На стінах 
храму збереглися чисельні пази і заглиблення для за
кріплення дерев'яних конструкцій. На основі аналізу 
розміщення пазів можна зробити висновок, що храм 
був обшитий деревом, мав дерев'яну підлоіу і мож
ливо опалювався. У другій половині XVII ст. внаслідок 
пожежі храм припинив своє існування.

Перед печерною церквою є вапнякова плита-жер- 
товник, що стоїть на трьох каменях-підпорах. Вона 
має діаметр 4 м і товщину 0,6 м. Зверху на жертов
ному камені вибито зображення рівнобічного хреста. 
На торцевій поверхні плити збереглися літери, нане
сені кирилицею. Напис повідомляє, що камінь був 
притягнутий і встановлений на цьому місці ченцями, 
а також, що 1772 р. вони залишили монастир.

Археологічні дослідження скельного храму і тери
торії навколо нього здійснювали на рубежі ХІХ-ХХ ст. 
А. Кіркор, В. Деметрикевич і Б. Януш, [Kirkor 1879, 
s. 307; Demetrykiewier 1903, s. 71-73; Janusz 1908, s. 245, 
250]. У 1967 p. розвідкові розкопки тут здійснив 
І.С. Винокур [Винокур 1972, с.165].

Скельна церква на першому етапі свого існування 
визначалася дослідниками як місце перебування 
ченця-відлюдника, а згодом вона стала монастирсь
ким храмом. Кам'яну плиту вважали язичницьким 
жертовником, що пізніше використовувався для хри
стиянських потреб. У 1993-95 рр. археологічна експе
диція під керівництвом М.М. Стріхаря провела 
розкопки як в храмі, так і на території перед ним. Все
редині печерної церкви зафіксовано культурний шар 
з керамікою XVII ст., вугіллям і розплавленим склом. 
На площадці перед храмом виявлено матеріали XV 
ст. Під кожною опорою плити-жертовника знайдено 
по одній монеті, -  соліду XVII ст. Матеріали з розко
пок у Монастирку зберігаються у фондах Борщівсь
кого обласного краєзнавчого музею.

Печера Кошова розміщена за кілька кілометрів на 
північ від с. Лисичники Заліщицького району. Вхідний 
коридор з'єднується з печерним залом. В кам'яних сті
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нах залу вирубані довгі ніші-лежанки. Над нішами ви
бито 10 зображень хрестів (5 на східній і 5 на західній 
стінах підземелля). З внутрішньої сторони печери, 
біля великого входу, вибиті виїмки-пази. Можливо, це 
сліди кам'яних плит, якими був колись закладений 
вхід до підземної порожнини [Малєєв, Олійник 1995, 
с. 52]. Кілька сезонів печеру досліджувала археологічна 
експедиція Київського державного університету 
спільно з краєзнавцями с. Лисичники. У підземеллі та 
на прилеглій території знайдено уламки горщиків, 
скляні бусини, бронзова сережка, залізна стріла, 
людські і тваринні кості. Результати розкопок засвід
чили, що найбільше печера Кошова служила людям, 
як сховище наприкінці XYII ст. [Малєєв 1981, с. 279].

Зразу за селом Голігради Заліщицького району, в 
урочищі Дятлів нами проведено обстеження неве
личкої підземної порожнини. На лівого берега р. 
Серет, у прямовисній скелі на висоті 5,2 м від під
ніжжя знаходиться вхід до печери. Вхідна частина 
являє собою зал довжиною 3 м і висотою 2,5 м. Вста
новлено, що вапнякові стіни природної щілини під
тесані людиною. На праву сторону від входу у 
вапняковому моноліті видовбана ніша-лежанка. Ви
сота ніші 1 м, ширина -  2,2 м. Вхід як до самої печери, 
так і до ніші-лежанки закривався дерев'яними две
рима. Про це свідчать пази і вруби у місцях приля

гання до скель дерев'яних конструкцій. Біля входу і в 
самій печері виявлено п'ять хрестів, висічених у ка
мені. Зображення трьох рельєфних хрестів однотипне 
і виступає над поверхнею скелі. Висота хрестів 1 м, а 
ширина 0,58 м. Два хрести, навпаки, вирізані в скелі. 
Вони менші за розмірами.

Ближче до лівої стіни вхідного залу у кам'яній до
лівці знаходиться поховальна ніша, що має вигляд ви
рубаного у скелі коритоподібного заглиблення 
довжиною 1,8 м, шириною 0,55 м і глибиною 0,45 м. 
Прямокутної форми саркофаг орієнтований по осі 
північ -  південь. У самому заглибленні, а також до
вкола хаотично лежало декілька людських кісток. На
явність чорної кіптяви на стелі дозволяє припустити, 
що печера служила людині протягом тривалого часу. 
Мабуть печера-келія використовувалась у пізнє се
редньовіччя як житло і культове приміщення одно
часно [Сохацький 2000, с.19].

Наведені приклади засвідчують, що печерні 
утвори на лівобережжі Середнього Подністров'я ак
тивно використовувалися людьми, починаючи від па
леоліту і до сучасної епохи. Необхідне подальше 
проведення комплексних та широкомасштабних ар
хеологічних досліджень печер регіону, що безперечно 
збагатить історичні знання про його минуле і дозво
лить повніше розкрити ряд історичних проблем.
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Богдан Строценъ

ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ 
НОЖІВ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ)

Західне Поділля займає південну частину Волинсько- 
Подільської плити. Його північно-східний край обмеже
ний кряжем Товтр, а на півночі межує з Малим Поліссям, 
південна межа проходить по долині Дністра, а західна 
між Стрипою та Серетом. До складу регіону входять: пів
денна частина Золочівського і Бродівського районів 
Львівської області, Зборівський, Козівський, Теребов- 
лянський, Чортківський, Гусятинський, Заліщицький, 
Борщівський, частини Збаразького, Підволочиського і Бу- 
чацького районів Тернопільської області та Чемеровець- 
кий, Кам'янець-Подільський і частина Городоцького 
районів Хмельницької області. Загальна площа становить 
біля 14 тис. кв. км [Физико... с. 187-188].

Із залізних виробів на черняхівських поселеннях 
регіону найчастіше'трапляються ножі. Це було уні
версальне знаряддя, необхідна приналежність чолові
ків і жінок, землероба, ремісника, воїна і мисливця 
[Пачкова 1968, с. 85]. Дослідниками робилися спроби 
класифікації ножів для культур рубежу нашої ери та 
першого тисячоліття. [Вакуленко, Приходнюк 1984, с. 
111; Козак 1984, с. 34; Пачкова 1968, с. 111]. Проте на
копичення матеріалу вносить свої корективи і тому на 
сьогодні є потреба у більш повній класифікації.

Пропонуємо свій варіант розробки типології 
(Табл. 1). Для цього взято кілька ознак. Перша -  
форма клинка. (У зв'язку з тим, що слово «лезо» може 
означати як частину ножа від черешка і до кінчика, 
так і робочий край, то для зручності будемо викори
стовувати наступні терміни: робочий край -  лезо, 
протилежний йому -  спинка, а для найбільшої ча
стини від черешка і до кінчика -  клинок). Форма 
клинка є підставою для визначення типів ножів. Друга 
-  розміщення клинка відносно черешка, для визна
чення підтипу. Наприклад черешок розміщений по
середині полотна (підтип А) або нижній край 
черешка співпадає з лезом чи спинкою (підтип Б).

Для визначення варіантів взято довжину черешка 
та його співвідношення щодо довжини леза.

Таким чином, на основі наявного матеріалу, можна 
вивести три типи ножів:

І -  з прямою спинкою; II -  з горбатою; III -  з три
кутним полотном. Для позначення підтипів викори
стаємо букви, а для варіантів арабські цифри.

Тип І -  ножі з прямою спинкою. Спинка пряма, 
лезо плавно піднімається до верху, утворюючи таким 
чином кінчик ножа. В окремих випадках кінчик 
спинки може бути скошений, але не більше 1/7 до
вжини клинка.

Пілтип А. Черешок розміщений посередині ос
нови полотна. Характерними є різкі уступи при їх 
з'єднані.

Варіант 1. Короткий черешок. Поділяється на два 
підваріанти 1а і 16.

Варіант 1а. Трикутний черешок, загострений по 
краю. Виявлено два екземпляри, обидва в Бакоті. їх 
довжина 14 см, черешків близько 4 см, полотна -  10 
см. Отже на черешок припадає приблизно 28,6 % до
вжини виробу. Напрям осі клинка та черешка спів
падають.

Варіант 16. Черешок підпрямокутний, навіть 
злегка розширений на кінчик. Товщина черешка до- 
рівнюється товщині леза. В регіоні знайдено два ек
земпляри. Один, довжиною 11 см, в Очеретному (Рис. 
1: 2), другий (13 см) -  у Соколі. Довжина черешків не 
перевищує 1/4 загальної довжини виробів. Проти
лежний від клинка край черешка ледь піднятий до 
лінії спинки, так, що вісь черешка і вісь клинка утво
рюють кут близько 175°. Виготовлений з легко проко
ваного, прошарованого «пакетного» металу [Винокур, 
Горішний 1994, с. 26].

Варіант 2. З довгим черешком (Рис. 1: 3-5). Пред
ставлений трьома екземплярами: два з Кобилля і 
один з Очеретного. Черешки довгі та вузькі (вдвічі 
вужчі від клинка). Характерними є вузькі уступи під 
кугом 45-90° у місці переходу клинка в черешок. Вісь 
черешка зміщена в сторону спинки. У двох, майже по
вністю збережених виробах, при загальній довжині 
ножів 10 і 11 см, довжина черешків відповідно стано
вить 3,9 та 4,2 см, тобто більше половини довжини 
клинка. Така конструкція ножа обумовлена, мабуть, 
тим, що при його використанні більше навантаження 
йшло на кінчик або на прикінцеву частину леза. Вра
ховуючи незначну ширину черешка, можна припу
стити, що його забивали у дерев'яну ручку. Щодо 
варіанту 1, то, мабуть, при використанні більше на
вантаження було саме на середню частину, або ту, що
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зн|ходилася ближче до руків'я. Ножі варіанту 1а про
сто забивали в дерев'яну ручку, а для варіанту 16 
могли використовувати накладки чи розколювати 
край рукоятки.

Підтип Б, У місці переходу черешка в клинок, з 
боку спинки, характерний різкий уступ, близький до 
90°, а нижній край співпадає з лезом. Черешки ши
рокі. Скажімо, у двох випадках вужчі від леза на 0,2 
см, а в одному на 0,5 см (для підтипу А ця різниця ста
новить 0,8-1 см). За формою прямокутні, ледь звужені 
до тильної частини. Кінчик ножа утворюється скосом 
спинки (до 0,5 см) та дещо піднятим лезом. Варіанти 
на основі наявного матеріалу виділити важко, тому 
що в одному випадку обламаний кінчик ножа, а в ін
шому черешка. У збереженому повністю екземплярі 
(загальна довжина -1 0 ,5  см) черешок (3,5 см) займає 
1/3 довжини ножа. Ширина полотна (в тильній сто
роні) коливається від 1,1 до 1,6 см. Всі три екземпляри 
походять з Кобилля (Рис. 1: 6-8). Мабуть, сюди також 
варто віднести й ніж з Сокола, викуваний з високо вуг
лецевої сталі, доброї якості і загартований [Вакуленко, 
Приходнюк 1984, с. 26].

Тип I I . Ножі зі скошеною спинкою. Спинка пряма 
або майже пряма тільки до середини, а далі почина
ється плавний нахил в сторону леза. Клинок, зі сто
рони леза, починає звужуватися відразу біля черешка. 
Кінчик ножа практично співпадає з віссю черешка і 
клинка. Мають місце тільки знахідки підтипу А, тобто 
коли черешок розміщений по центру полотна. Виді
ляється два варіанти.

Варіант 1. Коротким черешок. Загальна довжина 
виробу сягає 10,5 см, найбільша ширина 1,5 см. На че
решок припадає приблизно 1/5 загальної довжини і 
він у два рази вужчий від клинка, у місці переходу є 
різкі уступи. На Західному Поділлі знайдено два 
таких ножі: у Бакоті та в Кобиллі (Рис. 1:9).

Варіант 2. Довгі широкі черешки, на які припадає 
більше 1/3 довжини ножа. Ширина черешка стано
вить 2/3 ширини клинка. У місці переходу, зі сторони 
спинки різкі уступи, а з боку леза вони плавніші. За
гальна довжина виробів -  13-15 см. Знайдено три ек
земпляри у Кобиллі (Рис. 1 :10-11,14). Мабуть, сюди 
варто віднести і ще два фрагменти: один з Кобилля, 
другий з Очеретного.

Тип III. Підтрикутні. Відразу біля місця з'єднання 
полотна і черешка полотно починає плавно і рівно
мірно звужуватися. Загальна довжина цих ножів сягає 
9,5-12 см.

Підтип А, варіант 1. Короткий і вузьким черешок 
займає 1/3 довжини та 1/4 ширини виробу. Харак
терні різкі уступи, близькі до 90° зі сторони спинки та 
з боку леза. Черешок звужується до краю, утворюючи 
гострий кінчик. Знайдено тільки один екземпляр у Ба
коті.

Варіант 2. Короткий, заокруглений черешок (Рис. 
1:12). Клинок тонкий -  0,2 см, симетричний, кінчик

ножа заокруглений. Перехід у черешок підкреслений 
уступами близькими до 90°, але разом з тим краї по
лотна в цьому місці заокруглені. Сам черешок вузь
кий (1/2 ширини клинка), злегка звужується до краю 
і на відстані 1,5 см від основи його ширина становить 
0,5 см. Тут же він розширюється у форму еліпса (1,2 х 
0,5 см). Довжина ножа 14,5 см, на черешок припадає 
З см (1/5). Сюди ж можна віднести і фрагмент черешка 
з таким же заокругленням, але на відміну від попере
днього, в центрі його є кругла дірка для заклепки діа
метром 0,3 см. Обидва екземпляри знайдені у 
Кобиллі.

Варіант 3. Довгий та широкий черешок, який зай
має майже 1/3 довжини, має ширину близько 2/3 ши
рини клинка і більше (Рис. 1: 13). Перехід більш 
плавний, ніж у попередньому варіанті (близько 45°). 
Кінчик ножа негострий. Можливо, навіть заокругле
ним або утворений стиком леза і спинки під кутом, 
близьким до прямого. Не виключено, що характер
ною ознакою цього варіанту була б значна товщина 
спинки -  0,4-0,5 см. Сюди відносимо два ножі, обидва 
з Кобилля.

Виготовляли ножі з спеціальних заготовок, близь
ких за розмірами до готової продукції [Гопак, Хавлюк 
1972, с. 94]. Таку заготовку знайдено у Кобиллі, неда
леко від майстерні з обробки металу (Рис. 1:1). Заго
товка клинок має ланцетоподібну форму в плані та 
прямокутну у перетині, а на місці черешка прямо
кутну в плані і квадратну у перетині. Загальна до
вжина 11,5 см, ширина -  1,2, товщина -  0,5 см, 
довжина клинка -  6,5 см, черешка -  5 см.

Отже, ми розглянули 37 ножів, як цілих так і їх 
фрагментів: Бакота -  5 екз., Сокіл -  2 екз, Очеретне -  2 
екз., Кобилля - 1 1  екз. З них піддаються класифікації 
тільки 20. На основі викладеного вище можна зро
бити наступні висновки та припущення.

Ножі усіх типів, тобто з різною формою клинка, 
мають як довгі, так і короткі черешки.

Ножі з коротким черешком (варіант 1) поширені 
по всій території регіону, але найбільше їх зустріча
ється на півдні, особливо у Бакоті. Тут зафіксовано 
тільки такі вироби. Ножі варіанту 2 (довгий черешок) 
переважають на півночі. У Кобиллі, наприклад, з 11 
екземплярів, які піддаються класифікації, 8 належать 
саме до цього варіанту.

3. Розміри, а точніше співвідношення довжини че
решка і клинка очевидно пов'язані із призначенням 
виробу. Так, побутові ножі, на леза яких було порів
няно невелике навантаження, яке розподілялося 
більш-менш рівномірно, мали короткий черешок. 
При його виготовленні ковалі на черешку економили 
метал.

Ножі другого варіанту служили, мабуть, для ви
робничих потреб і тому, незважаючи на високу вар
тість заліза, давні майстри змушені були робити все 
ж таки довгі черешки, тому що чим довший черешок,
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Рис. 1. Заготовка для ножа (і) та ножі з черняхівеьких поселень 
Західного Поділля: 2-тип ІАІв; 3-5 - ІА2; 6-8 - ІВ; 9  - ІІАІ; 10,11 - 
ІІА2;І2 - ША2; 13-14 - ІІІАЗ. 1, 3 , 4, 6-14 -Кобилля, 2-5 Очеретне.

161



СТАРОЖИТНОСТІ ВЕРХНЬОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

Табл. І Схема класифікації ножів*

тим краще тримався ніж на ручці. Підтвердженням 
цього можуть служити ножі типу III варіант А2, де до
вжина черешка сягає приблизно половини довжини 
виробу, а клинок, при порівняно невеликій довжині, 
має товщину 0,4г-0,5 см, тоді як максимальна товщина 
клинків усієї колекції не перевищує 0,3 см.

Не суперечать цьому припущенню і дані метало
графічного аналізу ножів з Сокола. Так, ножі типу I -  
А варіант 16 викуваний із слабо прошарованого 
металу, а ніж, віднесений до типу І -  Б2, виготовлений 
з високо вуглецевої сталі доброї якості, до того ж за
гартований [Вакуленко, Приходнюк 1984, с. 26].

На черешки, які мали загострений кінчик, ручка 
просто набивалася, а для варіанту 16 (короткий, але 
широкий черешок) рукоятку могли частково розко
лювати. Для довгих черешків руків'я, мабуть, також 
розколювали або використовували накладки, які

скріплювали змоченою шкірою, в окремих випадках 
з'єднували заклепками. Враховуючи те, що як на по
селеннях, так і у могильниках знаходять ножі пере
важно без ручок, можна припустити, що останні були 
в основному дерев'яними. А на прикладі ножа з кі
стяним руків'ям з Бакоти можемо відтворити і при
близний вигляді дерев'яних ручок. їх довжина 
становила приблизно 9-10 см, діаметр -  3-4 см. До 
речі, руків'я меча з Раківця-Чеснівського також має 10 
см у довжину [Iwanowski, Kokowski 1995, s. 229-230]. 
Вони могли навіть бути розширеними до тильної сто
рони, як у випадку з кістяною рукояткою з Бакоти 
[Винокур, Горішний 1994, рис. 37: 8].

Виділяються товщиною клинка і ножі типу ІІІА, 
варіант 16 -  із заокругленими закінченням черешка. 
Питання про його можливе застосування залиша
ється відкритим.
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МНОГОЯРУСНЫЕ ПОСТРОЙКИ 
КИЕВСКОГО ПОДОЛА XI-XIII ВВ.

С момента появления первых данных по массовой 
застройке древнерусского Киева исследователями ши
роко обсуждались проблемы связанные с рядовым 
жилищем. Наиболее спорной является проблема 
«этажности» построек. Первую четкую версию по дан
ной проблеме в 1913 г. высказал В.В. Хвойко. Он при
шёл к выводу, что постройки в древнерусских городах 
и поселениях «возводились в четырехугольном углуб
лении... судя по останкам жилища из соснового мате
риала. Стены их, несколько возвышаются над 
поверхностью земли, были сложены из толстых брё
вен, но особой прочностью отличались подвалины, 
представляющие собой основу стен и всегда закопан
ные в намеренно для этой цели котловане. Постройки 
эти имели форму правильного четырёхугольника, но 
иногда в одном их конце находились пристройки в 
виде бокового выстуйа, представляющий род сеней» 
[Хвойко 1913, с. 73 ]. В статье Г.Ф. Корзухиной, посвя
щённой анализу выписок разных авторов, главным об
разом А.А. Спицина из дневников В.В. Хвойко по 
раскопкам на усадьбе М.М. Петровского была поднят 
вопрос этажности построек. «...Если рассмотренные 
жилища и мастерская были действительно двухэтаж
ными, то из этого совершенно не следует, что все по- 
луземляночные жилища были подвальными этажами 
наземных построек. В настоящее время существует 
тенденция считать полуземляночные жилища лишь 
временными постройками, возникавшими в резуль
тате народных бедствий (пожар, война и пр.). Сторон
ники данной точки зрения не допускают мысли о том, 
что обычным, массовым типом жилища на огромной 
территории древней Руси было жилище именно по- 
луземляночное. Именно этот тип и был массовым 
типом построек рядового населения. Постройки с 
подвальным этажом -  явление редкое; судя по наход
кам, это были жилища знати и постройки производ
ственного назначения» [Корзухина 1956, с. 329]. Хотя 
именно в этой же работе при описании постройки 
автор пользуется термином «двухъярусная по
стройка» [Корзухина 1956, с. 324].

В 50-ых годах XX в. в связи с масштабными архео
логическими исследованиями Киева вопрос о массо
вой застройке древнерусских городов вновь стал 
актуальным. Раскопки В.А. Боїусевича на киевском По
доле, В.Л. Гончарова в Вышгороде и В.И. Довженка на

Райковецком городище показали сосуществование на
земных срубных жилищ с жилищами с углублённым 
полом. Но для окончательных выводов по проблеме 
конструкций древнерусских построек необходимо 
было большое количество объектов с хорошей сохран
ностью дерева. Такая возможность появилась после 
проведения археологических исследований на Подоле 
во время строительства второй линии Киевского ме
трополитена 1971-1975 гг. За этот период на трёх участ
ках работы Киевской экспедиции было зафиксировано 
50 построек жилого и хозяйственного назначения. В ре
зультате этого был сделан вывод: «...большинство же 
жилищ массовой застройки, вероятно имели под- 
клеты, использовавшиеся как подсобные хозяйствен
ные помещения» [Гупало 1981, с. 158].

Последние десятилетия стали наиболее продук
тивными в исследовании Киева и Подола в частности. 
Это стало возможным после создания в 1984 году По
дольской постоянно действующей археологической 
экспедиции, в активе которой, на период с момента 
основания до 2000 года, больше 70 раскопов, на кото
рых зафиксировано более 200 построек древнерус
ского времени. Среди них жилища и хозяйственные 
постройки с частичным углублением составляют 31%. 
В этой связи вопрос о терминологическом определе
нии этих объектов (учитывая давние споры об этаж
ности древнерусских жилищ) требует своего 
решения. Акцентировал внимание на этой проблеме 
и Ю.П. Спегальский: «Мы считаем, что неверная, или 
хотя бы приблизительная терминология может при
водить к ошибкам и заблуждениям не только чита
теля, но и исследователя, направить его на неверный 
путь и повредить исследованию. Говоря о древнерус
ских постройках, мы можем прибегать и к подлин
ным древнерусским терминам, и к современным 
терминам. Первые кажутся предпочтительными -  
введение в изложение истории древнерусской архи
тектуры архитектурно-строительных терминов на
шего времени подчас специалисту «режет ухо». 
Однако, всё же использование современных терминов 
не только допустимо, но и порой неизбежно, так как 
мы в достаточной мере не владеем древнерусским ар
хитектурным словарем» [Спегальский 1972, с. 88]. Не 
смотря на длительную дискуссию о термине «полу
землянка», в которой была рассмотрена история его
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появления и использования в современной науке [Ко
валевский 2001, с.180], а также применения в изуче
нии археологических объектов Подола Киева, он до 
настоящего времени используется по разному [Тара
ненко 2003, с.65].

При описании, как кажется, одних и тех же объек
тов используют термины: «полуземлянка», «жилище 
с подклетом», «жилище с углубленным полом», 
«верхний этаж с погребом». Если термин «жилище с 
углубленным полом» используется исключительно с 
целью описания конструкции, то термин «полузем
лянка» зачастую подразумевает социальную характе
ристику объекта. Об этом свидетельствует замечание 
А.Л. Монгайта который писал, что «применяемый ар
хеологами термин «полуземлянка», отражающий 
конструктивные особенности постройки, не должен 
вводить в заблуждение читателя, создавая непра
вильное представление о примитивности древнерус
ского жилища» [Монгайт 1955, с. 50].

Более подробно рассмотрим широко употребляе
мый термин «жилище с подклетом». По древнерус
скому словарю И.И. Срезневского «подклет» означает 
ярус, что позволяет интерпретировать постройки 
имеющие подклет как имеющие ярус. А поскольку, 
наличие подклета (яруса) предполагает наличие верх
него помещения (яруса), то мы имеем право опреде
лить данные постройки, как многоярусные. Нижний 
(первый) ярус может быть хозяйственным, мастер
ской, жилым помещением в зависимости от зафик
сированного вещевого комплекса и наличия 
отопительного сооружения. Установить археологиче
ски наличие второго яруса сложная задача и редкая 
удача для археолога. Это возможно при фиксации 
упавшей печи со второго яруса либо межярусного пе
рекрытия, либо галерей.

Первые постройки «с подклетом» на Подоле фик
сируются с первой половины X века -  постройка № 7 
по ул. Героев Триполья, раскопки 1975 г. Это был сруб 
сложенный из бревен диаметром 0,2-0,25 м. Под каж
дой из стен выявлены несколько фундаментных под
кладок, уложенных поперек стен. «Постройка имела 
клеть, которая скорей всего была погребом. Ее стены 
сложены были из колотых широких досок, разме
рами 1,2 х 1,5 м, углубление от уровня последнего 
венца сруба до пола клети 1,2 м» [Гупало 1975, с.70]. 
Для второй половины X века тоже существует один 
пример -  постройка № 7А по ул. Нижний Вал, 41 ис
следованная в 1987г. Она представляла собой сруб 
размером 4,1 х 2,8 м, углубленный в грунт более чем 
на 0,7 м от нижнего венца. (Точную глубину пола по
стройки не удалось зафиксировать из-за появления 
грунтовых вод) [Зоценко 1987, с.49]. Таким образом, на 
сегодня мы имеем на Подоле два примера построек 
X в. с углубленным нижним ярусом. Но столь скром
ная статистика не должна производить впечатление 
о минимальном количестве многоярусных построек

для этого периода. Поскольку именно грунтовые 
воды (в разных частях Подола от 2 до 6 м от совре
менной поверхности) не позволяют исследовать куль
турные горизонты ІХ-Х  вв. и тем самым получить 
более широкую базу данных.

Массовое появление построек данной конструк
ции можно отнести к первой половине XI века. Этим 
временем датируется 20 построек, которые составляют 
38% от общего количества многоярусных построек 
древнего Подола и 34% от его построек XI в. Харак
терным примером может служить постройка № 13 из 
раскопок 1985 г. по ул. Григория Сковороды, И.

Дерево срубной постройки № 13 сохранилось 
почти по всей площади, лишь ее юго-восточная часть 
прорезалась другим объектом. Постройка была ори
ентирована стенами по сторонам света и имела раз
меры -  3,9 х 3,9 м. Концы бревен сруба уложенные «в 
обло», выступали за замок не менее, чем на 0,18 м. 
Пол был неровным и фиксировался на глубине 0,5-0,7 
м от уровня дневной поверхности. На нем находился 
развал печи в виде отдельных кусков зеленой глины с 
обоженной поверхностью, горелых прослоек интен
сивно черного цвета, мелких кусков печины и углей. 
Под развалом находилась прослойка песка светло-се
рого цвета мощностью 0,03-0,04 м. Никаких кон
струкций печи больше не обнаружено, при этом в 
заполнении по всей площади постройки были за
фиксированы отдельные массивы и куски зеленой 
глины и обожженной глины. Мы можем предполо
жить, что печь упала с верхнего яруса. Необходимо 
отметить наличие отмостки шириной 0,15 м вдоль 
восточной стены. Керамический комплекс из запол
нения постройки датируется первой половиной -  се
рединой XI века. Таким образом, постройку № 13 
можно считать многоярусным жилищем с хозяйст
венным подклетом [Сагайдак 1985, с.29].

XII век представлен 39 многоярусными построй
ками, что составляет 62% от количества объектов дан
ной конструкции древнерусского времени и 40 % от 
общего количества этого периода. Примером может 
служить постройка № 12 из раскопок 1988 г. по ул. Во- 
лошской, 16.

Постройка представляла собой подквадратное в 
плане пятно заполнения, к которой примыкала с за
пада прямоугольная яма (вход в нижний ярус). Кот
лован с размерами стен 3,5 х 4 м, глубиной 1,4 м, 
ориентированный стенами по сторонам света, пол 
ровный земляной. Нижний ярус имел каркасно-стол
бовую конструкцию. В углах зафиксированы столбо
вые ямы диаметром от 0,25 м до 0,4 м. Остатки 
деревянных стен (запазованные в столбы плахи) сох
ранились по периметру постройки (кроме южной 
стены), их розмеры 3-3,25 м. От верхнего яруса оста
лись в верхней части заполнения фрагменты лаг с на
стилом и печной развал, который находился сверху 
них. Он состоял из остатков пода подбитого керами-
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к<Ж, и свода печи со следами от деревянного каркаса. 
Одним из доказательств того, что печь упала с верх
него яруса, является то, что ее развал частично выхо
дил за пределы заполнения постройки с северной 
стороны. На полу нижнего яруса в южно-западном 
углу, челюстями на север, с правой стороны от входа 
находилась печь. Она имела подквадратную форму с 
размерами 1,2 х 1,2 м и сохранилась на высоту 30 см. 
Центральная часть куполообразного свода лежала на 
полу. По периметру она имела деревянную обноску 
-  горизонтальные, стоящие на ребре доски шириной 
0,2 м. По форме и вещевому материалу можно пред
положить, что печь носила производственный харак
тер. Постройка погибла в результате наводнения. По 
керамическому комплексу и вещевому материалу по
стройку № 12 можно датировать первой половиной 
XII в. [Тараненко 2001, с. 61-63]. Таким образом, этот 
объект можно считать многоярусным жилищем с 
подклетом-мастерской.

Построек датируемых первой половиной ХПІ в. по 
сравнению с XI и XII веками значительно меньше. 
Всего их выявлено 5 из 24 древнерусских объектов 
этого периода, что составляет 20% от их количества. 
Примером может служить постройка № 4 из раско
пок 1990 г. по ул. Оболонской, 6 .

Постройка подпрямоугольная в плане размером 
2,5 х 3,2 м, ориентированная углами по сторонам 
света. Пол -  горизонтальный углубленный на 0,8 м. В 
заполнении -  серая золистая супесь, У западного угла 
прослежены остатки горелых конструкций стен в виде 
удлиненных массивов древесного угля по краю кот
лована постройки. Ширина углистых пятен соста
вляет 0,15-0,2 м. По длине они сохранились на 1,4 м у 
северо-западной стены и на 3,7 м у юго-западной, У 
юго-западной стены углистое пятно на 0,4 м выходит 
за пределы угла постройки, а затем под прямым 
углом состыковывается с третьим углистым пятном 
шириной до 5 мм и длиной около 80 см. В целом, го
релая облицовка стен постройки № 4 образует пря
моугольник длиной 3,5 м и шириной не менее 2,75 м. 
Остатки двух углистых пятен, пересекающихся под 
прямым утлом, также прослежены в заполнении по
стройки на протяжении 3,8 м вдоль стен западного 
утла. Перед северо-западной стеной выявлены остатки 
двух горелых бревен или плах, расположенных па
раллельно стене на расстоянии 0,45-0,8м.

В заполнении южной части постройки, против се
редины юго-восточной стены был расчищен массив

зеленой печной глины. Его толщина 0,5-11 см. Мас
сив имел форму полукольца шириной 0,3-0,6 м и 
диаметром 1,2 м. Такой порядок залегания остатков 
печи привел автора раскопок к выводу, что она упала 
с верхнего яруса, и позволил ему классифицировать 
постройку № 4 как многоярусное жилище с хозяйст
венным подклетом [Бидзиля 1990, с. 15].

Исследованные многоярусные постройки позво
ляют выделить три группы по отношению уровня 
пола нижнего яруса к уровню дневной поверхности:

-  0,4-0,6м. Эта группа составляет 50% от общего ко
личества всех многоярусных построек (Рис. 1в);

-  0,8-1,2м. Эта группа представлена 32% от общего 
количества (Рис.іа);

-  1,5м и глубже. Самая небольшая группа -  18% 
(Рис. 16).

Проведённый предварительный анализ 200 древ
нерусских построек киевского Подола позволяет 
утверждать о существовании здесь многоярусных зда
ний, встречающихся также при раскопках других 
древнерусских городов.

Так, при исследовании древнерусского Берестья 
было выявлено, что все вскрытые постройки отно
сятся к типу наземных однокамерных сооружений 
срубной конструкции, рубленых в обло. И только в 
одном случае (постр. № 39Д ) можно предположить 
«остатки подклета двухъярусной избы, перекрытого 
обрушившимся настилом с глинобитной печью на 
нем» [Лысенко 1985, с. 179]. На посаде г. Воинь было 
исследовано семь построек, из которых четыре были 
углублены на 0,4 м [Довженок 1966, с. 64]. В Ново- 
грудке, где «первоначальной застройке посада при
суще преобладание наземных построек северного! 
типа и существование наряду с этим некоторого ко
личества углубленных жилищ, возникших под влия
нием южнорусской домостроительной традиции» 
[Гуревич 1981, с. 120]. В Старой Рязани глубина ниж
него яруса в постройках колеблется от 0,7 м до 1,1 м 
[Монгайт 1955, с. 50]. Зафиксированы многоярусные 
конструкции при исследованиях Клецка [Поздняков 
1991, с. 12], Дорогобужа [Прищепа 1998, с. 8], Перея
славля [Колыбенко 1999, с. 11].

При глубоком анализе данных массовой застройки 
древнерусских городов и при четкой их хронологиче
ской датировке, можно будет проследить наиболее 
ранние и массовые появление многоярусных по
строек, тем самым определить время и ареал появле
ния этого типа жилищ.
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Marzena Szmyt

CHRONOLOGIA KULTURY AMFOR 
KULISTYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ

I WSCHODNIEJ (STAN BADAŃ)*
Wszelkie jubileusze stają się doskonałą okazją do pod

sumowania dorobku nie tylko jubilata, ale i jego kolegów 
oraz uczniów. Dają też możliwość spojrzenia z dystansu 
na problemy, w które jesteśmy głęboko zaangażowani na 
codzień. Nie inaczej jest i obecnie. Jubileusz Doc. Jurija 
Malejewa jest dla mnie okazją do ponownego rozważe
nia problematyki związanej ze wschodnioeuropejskim 
osadnictwem kultury amfor kulistych (dalej: КАК), tym 
bardziej stosowną, iż kwestie te mają znaczące miejsce w 
dorobku Jubilata [Малеев 1971,1980,1986,1996; Кадрув, 
Малеев, Шмит 2000; Maleyev, Pryshchepa 1996; Малеев, 
Якубовский 1974].

W niniejszej pracy skoncentruję się na problemach 
chronologicznych, ściślej: na aktualnym stanie badań nad 
datowaniem absolutnym КАК na terenie Europy Środ
kowej i Wschodniej. Na szerszym tle przestrzennym po
staram się uwypuklić pewne kwestie związane z 
chronologią osadnictwa КАК na Podolu, w którego ba
daniach Jurij Malejew brał przez wiele lat czynny udział.

1. Podstawy źródłowe
W przypadku КАК, podobnie zresztą jak w odniesie

niu do większości kultur neolitycznych i z epoki brązu, 
chronologia absolutna może być oparta przede wszystkim 
na datowaniach radiowęglowych. Tylko w wyjątkowych 
sytuacjach możliwe jest wykorzystanie dendrochronolo
gii. Dotychczas oceny dendrochronologiczne przedsta
wiono dla reliktów osadnictwa КАК w rejonie Żuławki 
Małej nad środkową Notecią w Polsce [Krąpiec et al., 
1996]. Drugą taką możliwość mamy w Sipplingen nad Je
ziorem Bodeńskim w Niemczech, gdzie materiały z pew
nymi elementami КАК usytuowane są w lokalnej 
sekwenqi kultury Horgen, dla której uzyskano serię den- 
drodat [Kolb 1999].

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło znaczne poszerze
nie naszej wiedzy o chronologii radiowęglowej КАК na 
prawie całym obszarze jej występowania, tj. w obrębie jej 
trzech grup terytorialnych: zachodniej, środkowej i 
wschodniej. Nowe, obszerne serie dat 14C łącznie z towa
rzyszącymi im propozycjami periodyzaqi regionalnych, 
pozwalają obecnie na całościowe ujęcie porównawcze 
chronologii omawianej kultury. Wszystkie serie datowań 
zostały szczegółowo omówione w kilku najnowszych pu
blikacjach [Miiller 2001; Szmyt 1999; 2001].

Datowania 14C dla КАК zostały wykonane z różnych 
materiałów, zarówno tzw. krótkożyciowych (np. z kości), 
jak i tzw. długożyciowych (np. z drewna czy węgli drzew
nych). Różnorodne były też konteksty kulturowe, z któ
rych pochodziły próbki przekazane do datowania (groby, 
obiekty osadowe, tzw. pochówki zwierzęce oraz «war
stwy kulturowe»). Rzutuje to na wiarygodność i możli
wości interpretacji datowań, do czego wrócę w części 2.

Najliczniejsza seria opublikowanych dotąd datowań 
(ok. 100) pochodzi z obiektów grupy środkowej КАК 
[Szmyt 2001, tam dalsza literatura], Z tego 61 oznaczeń 
wykonano dla materiałów z Kujaw. Dla źródeł z Ziemi 
Chełmińskiej wykonano co najmniej 7 datowań (infor- 
maqa p. prof, dr hab. Stanisława Kukawki, za którą ser
decznie dziękuję), z rejonu środkowej Noteci -  12, znad 
środkowej Odry -  2, z Wyżyny Sandomierskiej -  12 (w 
tym 8 dla tzw. kultury złockiej), z rejonu rzeki Kamien
nej (Krzemionki Opatowskie) -  Z, z Płaskowyżu Nałę
czowskiego -  2, ze wschodniej części Wyżyny Lubelskiej 
-  6, znad górnej Narwi -  1, a także 2-3 daty z Pojezierza 
Mazurskiego [Gumiński 1997, s. 181-184].

Seria oznaczeń 14C związanych z zachodnią grupą 
КАК liczy obecnie 23 daty [Miiller 2001]. 19 pochodzi 
znad środkowej Łaby i Solawy, 3 z obszaru Meklembur
gii, a 1 z terenu Kotliny Czeskiej [Breunig 1987]. Opubli
kowano nadto 4 datowania dla stanowisk kultury 
Wartberg, na których wystąpiły materiały КАК [Raetzel- 
Fabian 2001a, Tab. 2] oraz 1 datę dla mieszanego zespołu 
kultury hawelańskiej i КАК [Miiller 2001].

Dla obszarów Europy Wschodniej dysponujemy 22 
oznaczeniami radiowęglowymi związanymi bądź to z 
«czystymi» źródłami КАК, bądź też ze strukturami syn- 
kretycznymi [Szmyt 1999]. Są to: 4 daty z rejonu połu
dniowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku, 1 - z dorzecza 
Niemna, 1 -  znad górnego Dniepru, 4 -  z północnej części 
środkowego Naddnieprza, 7 -  z Wołynia i 5 -  z Podola.

Szczegółowe wyniki analizy i propozycje interpreta
cji wspomnianych serii datowań zrelacjonowano w przy
woływanych już pracach [Muller 2001; Szmyt 1999]. W 
tym miejscu wspomnę tylko, iż zbiorcze rozkłady ozna
czeń wskazują na najdłuższą, potwierdzoną radio wę
glowo, chronologię grupy środkowej, a w jej obrębie -  na 
Kujawach. Bezpośrednio z migracjami z rejonu Kujaw

* Praca napisana w trakcie pobytu na Otto-Friedrich-Universitat w Bambergu, fundowanego przez Alexander von H u m b o ld t 
-  Stiftung. Za wszechstronną pomoc dziękuję E prof, dr habil. Johannesowi Miillerowi.
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związane jest osadnictwo na Ziemi Chełmińskiej, poja
wiające się tam ok. 3100 lub raczej później (ok. 3000 BC). 
Ok. 3000 BC osadnictwo КАК pojawia się również we 
wschodniej części Wyżyny Małopolskiej (Wyżyna San
domierska), a nieco później (2950-2900 BC) na Wyżynie 
Lubelskiej. W tym też czasie zasiedlane jest Podlasie. Ok. 
2900 BC notowane jest osadnictwo КАК w dorzeczu 
środkowej Odry oraz środkowej Noteci; w obu regionach 
może jednak zaczynać się wcześniej. Datowania dla naj
starszych zespołów grupy zachodniej, ściślej znad środ
kowej Łaby i Solawy, przypadają ok. 3200 BC, aczkolwiek 
sądzić można, iż w trakcie dalszych badań powinny one 
zostać przesunięte wcześniej.

Najstarsze ślady КАК w Europie Wschodniej można 
sytuować na Wołyniu ok. 2900 BC. Nieco później, ok. 
2900-2850 BC, osadnicy КАК dochodzą na Podole. W 
rejon południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku wzorce 
КАК docierają ok. 2900-2850 BC. Najpóźniej ok. 2600 BC 
relikty obecności КАК odnajdujemy nad środkowym 
Niemnem, ok. 2600 BC nad środkowym Dnieprem, a ok. 
2500 BC w dorzeczu górnego Dniepru.

2. Możliwości i ograniczenia interpretacji oznaczeń 
radiowęglowych.

Przykład datowania КАК na Podolu
Z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy zaryso

wana wyżej, a szczegółowiej uzasadniona w innych pu
blikacjach [Miiller 2001; Szmyt 1999; 2001], interpretacja 
serii datowań dla КАК wydaje się najbardziej wiary
godna. Nie jest jednak jedyną możliwą, co wynika z sze
regu przyczyn, w tym przede wszystkim z samej natury 
datowania radiowęglowego, zawiłości krzywej kalibra- 
cyjnej i probabilistycznego charakteru kalibracji oznaczeń 
14C, trudności wynikających z datowania różnorodnych 
materiałów, zakresu błędów standardowych, a wreszcie 
-  last but not least -  archeologicznej wiedzy o kontekście, 
w jakim pobierana była próbka przesłana później do la
boratorium. Wszystkie te przyczyny, a dodatkowo jesz
cze nieuchronny element, jakim bywają błędy 
laboratoryjne, powodują, iż każde oznaczenie musi być 
poddane analizie krytycznej. Nie rozpatrując w tym miej
scu głębiej zasygnalizowanych kwestii, w ostatnich latach 
szczególnie często omawianych w pracach różnych auto
rów [np. Jansma 1977 et al.; Kadrów 1994; Raetzel-Fabian 
2001b; Waterbolk 1983; Weninger 1997; w publikacjach 
tych cytowana jest dalsza szeroka literatura], skupię się 
obecnie na kilku kwestiach, szczególnie aktualnych dla 
chronologii absolutnej КАК na Podolu.

Serię 5 oznaczeń (tab. 1) dla tutejszej aglomeracji КАК 
(podgrupa podolska wschodniej grupy КАК) uzyskano 
datując wyłącznie kości ludzkie znalezione w grobow
cach w formie skrzyń kamiennych [Szmyt 1999] na czte
rech stanowiskach: Worwulincy, Lośniw, Dowge oraz 
Chartoniwcy, grób 2 [Swieśnikow 1983; Maleyev 1996]. Z 
próbki pobranej z tego ostatniego grobu wykonano 2 da
towania. Wszystkie grobowce zawierały szczątki kilku 
zmarłych (od 3 do 6). Żadnego z wymienionych obiek

tów nie można obecnie w uzasadniony sposób określić 
jako jednofazowego, tj. użytkowanego tylko jeden raz. W 
przypadku grobów z Worwulinców oraz Chartoniwców 
bardziej wiarygodna jest teza przeciwna, przyjmująca ich 
wielofazowość. Na podstawie analizy ceramiki określono 
przybliżoną (ze względu na możliwość wielofazowości) 
chronologię względną 3 obiektów: Worwulincy = faza PA, 
Dowge i Chartoniwcy = faza PB [Szmyt 1999]. W przy
padku grobu z Lośniwa było to niemożliwe.

Uzyskane oznaczenia radio węglowe należą do dato
wań o średniej precyzji (błędy standardowe ±50-70 lat). 
Sekwencja ich pozostaje zasadniczo zgodna z cytowa
nymi wyżej wynikami datowania względnego: najstarsze 
pochodzi z grobu datowanego na podolską fazę A (PA), 
młodsze -  z obiektów datowanych na fazę PB (ściślej: 
podfazę PB1). Łączna kalibracja oznaczeń (z prawdopo
dobieństwem 1 sigma = 68%) zawiera się w przedziale 
2830-2560 BC. Na podstawie dodatkowych założeń su
geruję jednak usytuowanie cezur max. ok. 2880-2500 BC 
[Szmyt 1999].

Podkreślić należy, iż są to pierwsze datowania radio
węglowe dla podolskiej КАК i jedne z niewielu uzyska
nych dotąd dla wschodnio-eropejskiego osadnictwa tej 
kultury. Wartość ich nie podlega zatem dyskusji. Myśląc 
o przyszłości warto jednak zwrócić uwagę zarówno na 
pozytywne jak i na negatywne doświadczenia.

Pierwsze z nich związane jest z doborem próbek prze
kazanych do datowania. W większości przypadków nie
możliwe było uzyskanie pełnych informaqi, które 
pozwoliłyby na ścisłe powiązanie analizowanych kości z 
towarzyszącym im kontekstem (np. określenie, z którego 
szkieletu znalezionego w grobie wielopochówkowym po
chodzi dana kość). W tym sensie dotychczasowy dobór 
próbek uznać należy za przypadkowy.

Ma to swoje znaczące konsekwencje, które wiążą się z 
przesłankami sugerującymi niejednoczasowość składania 
zwłok w grobach. Otóż nie jesteśmy w stanie określić, 
którą z ewentualnych faz użytkowania datują posiadane 
oznaczenia. Tymczasem sporo obserwacji, zarówno z in
nych regionów osadnictwa КАК, jak i dotyczących innych 
kultur, wskazuje na możliwość stosunkowo długotrwałego 
wykorzystywania podobnych grobowców [Szmyt 2001].

Omawiane daty pochodzą z obiektów datowanych 
prawdopodobnie tylko na dwa odcinki periodyzacji КАК 
na Podolu: fazę najstarszą, tj. PA oraz pierwszą część fazy 
środkowej, tj. PB1. Brakuje nam zatem oznaczeń dla póź
niejszych odcinków: podfazy PB2 oraz fazy ostatniej, tj. 
PC. Tymczasem oceny typologiczne sugerują funkqono- 
wanie КАК na Podolu jeszcze ok. 2400 BC [Szmyt 1999, s. 
60-62]. Tak więc znaczna część dziejów КАК na Podolu 
może jeszcze nie posiadać ewidencji radiowęglowej.

Ostatnia kwestia dotyczy relacji posiadanych ozna
czeń radiowęglowych do krzywej kalibracyjnej. Otóż 
krzywą tę, zwłaszcza w interesującym mnie okresie 
schyłku IV i całego III tys. BC, charakteryzuje naprze
mienne występowanie obszarów wypłaszczeń (plateata) i
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skbków. Położenie datowań względem owych wypłasz- 
czeń i skoków ma istotne znaczenie dla ich interpretacji 
[Raetzel-Fabian 2001b]. Bardzo precyzyjne datowanie jest 
bowiem możliwe wyłącznie w odniesieniu do oznaczeń 
przypadających na wąskie czasowo odcinki skoków krzy
wej. Natomiast interpretacja datowań położonych w ob
rębie plateawc wymaga bardziej żmudnych zabiegów i nie 
zawsze prowadzi do oczekiwanych (tj. precyzyjnych) re
zultatów. W szczególności trudna jest analiza serii dato
wań usytuowanych w ramach tego samego plateau. 
Zasadniczo jeśli brak przesłanek z zakresu stratygrafii, 
dendrochronologii itp. jednoznaczna kolejność poszcze
gólnych datowań w serii jest niemożliwa. W takiej sytu- 
aqi przyjęcie określonego wariantu uszeregowania zależy 
od wyjściowych założeń (opartych np. na typologii ze
społów). Z kolei nader istotne dla interpretacji jest za
wieranie się dat w odrębnych wypłaszczeniach. Pozwala 
to bowiem na bezdyskusyjne stwierdzenie zróżnicowa
nia chronologicznego badanego zjawiska.

Patrząc z tego punktu widzenia datowania dla КАК na 
Podolu usytuowane są w obrębie 2 następujących po sobie 
plateaux krzywej kalibracyjnej: 2880-2560 BC (Worwulince,

Lośniw i starsza data z Chartoniwców) oraz 2620-2470 BC 
(młodsze oznaczenie z Chartoniwców oraz data z Dowge). 
Problematyczna jest pozycja oznaczeń z Chartoniwców, 
które rozdzieliły się między 2 wypłaszczenia. Przeprowa
dzona analiza jednoznacznie wskazuje jednak na zróżni
cowanie czasowe osadnictwa КАК na Podolu.

3. Zakończenie
Przedstawione w niniejszej pracy podsumowanie 

obecnej wiedzy o chronologii absolutnej КАК pozwala 
na określenie najbardziej efektywnych kierunków dal
szych badań. Pozostając przy szerzej omówionym przy
kładzie podolskiej aglomeracji tej kultury wskazać należy 
na bezdyskusyjną konieczność uzyskania następnych da
towań radiowęglowych, przede wszystkim ze współcze
śnie dobrze badanych obiektów. Najbardziej korzystne 
byłoby kontynuowanie dotychczasowego programu 
[Klochko, Kosko, Szmyt 1999], polegającego na datowa
niu materiałów krótkożyciowych, głównie kości. W przy
padku materiałów z grobów niezbędna jest jednak 
współpraca z antropologami w celu dokładnego rozpo
znania sekwencji pochówków i doboru optymalnych 
prób przesyłanych do laboratorium radio węgłowego.

Tabela 1»
Datowania radiowęglowe grobów kultury amfor kulistych z Podola (wg Szmyt,, 1999; kalibracja wg Weninger 1997).

Stanowisko Materiał Obiekt Nr lab. BP BC (cal, 1 sigma)

Worwulincy kości ludzkie grób Ki-5008 4220±70 2890-2680

Lośniw kości ludzkie grób Ki-5006 4150±55 2840-2640

Chartoniwcy 2 kości ludzkie grób Ki-5586 4130+70" 2830-2600

Chartoniwcy 2 kości ludzkie grób Ki-5587 4060±60 2780-2520

Dowge kości ludzkie grób Ki-5009 4040±60 2730-2500

Stanowisko Materiał Obiekt Nr lab. BP BC (cal, 1 sigma) Worwulincy kości ludzkie grób Ki-5008 4220±70 2890-2680 
Lośniw kości ludzkie grób Ki-5006 4150±55 2840-2640 Chartoniwcy 

2 kości ludzkie grób Ki-5586 4130±70 2830-2600 Chartoniwcy
2 kości ludzkie grób Ki-5587 4060+60 2780-2520 Dowge kości ludzkie grób Ki-5009 4040+60 2730-2500
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Роман Чайка

ЛІТОПИСНИЙ УДЕЧІВ 
НА ВЕРХНЬОМУ ПОДНІСТРОВ'Ї

Вперше Удечів (сучасна назва м. Жидачів) на Львів
щині згадується у Воскресінському літописі під 1164 
р. Цим роком датований запис про велику повінь у 
Галичині, від якої загинуло понад 300 чоловік, що 
йшли зі сіллю з Удечева. Отже, перша назва міста 
була Удечів, або, як це записано в Іпатієвському літо
писі, де розповідається про цю ж саму подію, Удеч 
[Літопис... 1989, с. 286]. З цих слів виходить, що це 
місто було значним торговим центром сіллю.

Завдяки вигідному географічному розташуванню 
на важливих водних та сухопутних шляхах, місто віді
гравало досить значну роль в економічних зв'язках Га
лицько-Волинської землі з Київською державою, 
західними і східними країнами. Місто було пов'язане 
через судноплавний Дністер з Галичем та придунай- 
ськими містами. Про те, що в давнину Дністер був 
судноплавний і Жидачів мав річкову пристань свід
чить назва старого русла річки Стрий -  «Короблище», 
яке підходить близько до міста. Жидачів в XIV ст. фі
гурує, як один з важливих центрів солеваріння на 
Прикарпатті [Грабовецький 1982, с. 38].

Початок формування Жидачева припадає на IX ст., 
ймовірно його друїу половину. Наявні археологічні 
знахідки поки що недостатні для визначення вужчого 
часу. Навряд чи підлягає сумніву, що зародок май
бутнього Жидачева був невеликий і тому потрібні по
дальші ретельні розкопки. Важливим фактором, що 
сприяло зародженню Жидачева, можливо, була тор
гівля сіллю. Первісне селище знаходилось в тому 
місці, де річка Стрий обминаючи узгір'я, робить ве
лику петлю і тому доцільніше було більш ніж удвоє 
скоротити дорогу до Дністра сухопутним шляхом. В 
Жидачеві могли зупинитись торговці, які везли сіль з 
верхів'їв р. Стрий. Залишки літописного міста знахо
дяться на північний захід від сучасного міста -  на пра
вому березі р. Стрий, в урочищах, що називаються 
Базиївка та Замок.

На території Жидачева і його околиць проводи
лись розкопки, які очолював львівський дослідник 
О. Корчинський на поч. 90-х років [Корчинский 
1985, с. 295, 296].

Основні роботи велися на згаданих вище примісь
ких ділянках берегів ріки, зокрема на Замку. Це висо
кий мис, який інтенсивно використовувався у часи 
Галицько-Волинського князівства і наступні століття

як місце для захисту. З цією метою тут були прове
дені великі земельні роботи, викопані глибокі захисні 
рови, підсилено легкодоступні схили. Як був забудо
ваний замок, як виглядали оборонні дерев'яні укріп
лення напевно визначити зараз важко. Але потужній 
верхній шар грунту з будівельними залишками на
ступних століть вказує, що це була потужна фортеця.

Під цим шаром іноді зустрічаються навіть речі ра- 
ніші за XIV ст. Навколо міста розміщувалися будівлі 
приміського населення, що займалося продажем солі, 
різними ремеслами, торговці, що завозили ремісничі 
вироби з Галича та інших міст. Свідченням того, що 
місто над Стриєм було густо забудоване і багатолюдне 
є знахідки численних побутових, переважно, пошкод
жених речей. Це, насамперед, гончарні вироби, зо
крема горщики, які іноді мають на днищах клейма, 
найчастіше: коло з вписаним у нього хрестом. Про 
призначення цих клейм вчені висунули різні думки, 
але поза сумнівом вони свідчать про високий рівень 
розвитку гончарства в період Київської держави.

В місті існували кузні, в яких виготовлялись різні 
побутові речі, зокрема кресала, ножі, сокири, ри
бальські гачки, обручі до дерев'яних відер. В місті ви
роблялись різні дерев'яні побутові речі, можливо 
ремонтували судна, будували вози, про які згадує лі
топис, В різних місцях на території міста знайдено за
лізні вудила, шпори, пряжки та інші деталі кінського 
спорядження. Знахідки залізних наконечників стріл, 
списів, фрагменти кольчуги свідчать про перебування 
в місті озброєних людей.

До міста прибували купці з Галича та інших міст 
держави, які завозили ювелірні речі, скляні різно
кольорові браслети, намисто, можливо, вина з причор
номорських міст, які почали активно поширюватися в 
цьому регіоні після прийняття християнства.

Особливої уваги заслуговує випадково знайдений у 
1982 р. у схилі крутого берету р. Стрий залізний меч. 
Він має непогану збереженість. Його загальна до
вжина становить 105 см, а довжина клинка -  90 см. 
[Корчинский 1985, с. 268-269]. Меч на ті часи був до
рогою зброєю. Важко точно відтворити перебіг подій, 
що спричинили до втрати його власником на березі 
річки. Можна припустити, що він був залишений в 
екстремальній ситуації, а його власник загинув під час 
стихійного лиха чи військової сутички.
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Рис. 1
Рельеф міста Удечів (Жидачів)
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 ̂ Приблизно у IX ст. на високому березі, зараз відо
мому як Замок або Замкова гора, виникло невеличке 
укріплене поселення. Місце було вигідне, придатне 
для захисту, кількість бажаючих оселитись тут зросла. 
Основну кількість його мешканців складали вихідці з 
навколишніх селищ. Б Х-ХІІ ст. місто зростало, зміц
нювався його центр, зводились нові земляні й де
рев'яні укріплення. Крім місцевих людей появились 
приїжджі купці з Галича та інших місцевостей, які 
привозили ювелірні речі, зокрема скляні багато
кольорові браслети, що скуповувались заможною вер
хівкою зростаючого поселення.

Основою існування жителів Удеча було землероб
ство, навколо були родючі землі, недарма ж літописець 
відзначав, що в той рік, коли була повінь ціни на хліб 
були великі.

Поруч з тим важливою місце серед джерел прибутку 
та засобів існування міста займали продаж солі та ри
бальство. В місті розвивались різні ремесла. Це, насам
перед, ковальство, яке забезпечувало інструментами та 
предметами повсякденного побутового ужитку не тільки 
власно мешканців міста, але й навколишніх селян.

Важливою галуззю ремесла також було гончарство. 
На території давнього Удеча часто трапляються уламки 
гончарного посуду, найбільш рані з яких датуються X 
ст. Цей посуд мало відрізняється від горщиків знайде
них у Галичі, Звенигороді. Можна припустити, що біль
шість глиняного посуду в Удечі виготовлялась 
місцевими майстрами, проте якась частина, переважно 
пишний столовий посуд та великі корчаги й амфори 
завозилися з інших міст Русі та Візантії.

Про побут жителів міста та його забудову поки що 
відомо мало. їх відтворення можливо переважно за 
аналогією з іншими давньоруськими містами. Можна 
припустити, що в Удечі також переважали невисокі 
заглиблені у грунт житла, які мали двосхилу покрівлю 
з соломою і опалювалися по-чорному.

Серед окремих знахідок, відомих на території 
міста, особливу увагу привертає бронзове писало 
(етилос). Ця знахідка доводить, що писемність була 
поширена не тільки у таких великих містах, як Київ, 
Галич, Володимир, Звенигород та інших, але й у не
величких містах.

Удеч, як і багато інших міст, розташованих на жва
вих торгових шляхах, мав добрі перспективи подаль
шого розвитку. За попередніми оцінками, загальна 
його площа разом з передмістями на час розквіту у 
першій половині XIII ст. могла охоплювати понад ЗО 
гектарів. Монголо-татарське лихоліття негативно по
значилося на розвитку міста, який, скоріше за все, у 
цей період суттєво загальмувався. На це побічно вка
зує відсутність згадок про нього у Галицько-Волин
ському літописі у другій половині XIII ст. І хоча місто 
в цей час продовжувало існувати, але через своє не
велике населення воно не займало помітного місця у 
тогочасному політичному та економічному житті Га
лицько-Волинського князівства, що й спричинило 
відсутність згадок про нього у літописах цього пе
ріоду. Разом з тим, наявність на його території знахі
док предметів датованих часом після Батиєвої навали 
незаперечно доводить про продовження життя тут й 
у цей час.
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Марина Ягодинська

НОВІ КУЛЬТОВІ РЕЧІ 
З ДАВНЬОРУСЬКИХ ПАМ'ЯТОК 

ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
Територія Західного Поділля була щільно заселена 

за часів Давньоруської держави, про що свідчать чис
ленні городища і селища Х-ХІІІ ст. Тому не дивно, що 
тут систематично зустрічаються різноманітні пред
мети християнского культу такі як: хрести-енколпіони, 
хрести-тільники і натільні іконки. Накопичений ма
теріал і зростаюча кількість нових знахідок робить 
актуальною необхідність укладання їх топографіч
ного зводу.

Окремі знахідки енколпіонів, хрестів-тільників та 
іконок у різний час були опубліковані Г. Власовою, 
О. Гаврилюком, В. Олійником, Я. Пастернаком, О. Ра- 
тичем, І. Русановою, Б. Тимощуком, авторкою та ін
шими дослідниками, проте узагальнюючого реєстру 
для цього регіону не існує. Спробою частково запо
внити цю лакуну і є дана публікація.

У статті представлені предмети християнського 
культу з фондів Тернопільського (надалі ТКМ), Бор- 
щівського (БКМ) та Заліщицького (ЗКМ) краєзнавчих 
музеїв, а також з приватних колекцій/ Тут пропо
нуються до розгляду культові речі (енколпіони, хрести- 
тільники та іконки), знайдені під час археологічних 
розкопок і розвідок, а також випадкові знахідки з на
ступних населених пунктів Тернопільської області:

Борщівський район: село Озерна (приватна са
диба); с. Мушкатівка, уроч. Замчисько; с. Устя, уро
чище Голятин.

Бучацький район: с. Рукомиш (приватна садиба).
Гусятинський район: с. Крутилів, урочище Звени

город.
Заліщицький району: с. Лисичники; Нирків, уро

чище Замок; с. Слобідка (приватна садиба).
Збаразький район: с. Старий Збараж, урочище 

Замкова Гора.
Зборівський район: с. Городище, урочище Бозок.
Монастирський район: с. Вістря, урочище Цвинта- 

рище.
Тернопільський район: с. Лозова, урочище Під 

Ланом.
Чортківського району: с. Біла, урочище Замок; с. 

Капустинці, урочище Городище (гора Скарби).

Картографія знахідок представлена (Рис. 1).

Х р ести -ен колп іо н и
Всього у зазначених населенних пунктах зафіксо

вано 11 знахідок енколпіонів. Усі вони зроблені з мід
них сплавів. Серед них виділяються декілька груп як за 
технікою виготовлення, сюжетом та композицією зоб
ражень, так і за формою закінчень перекладин і розмі
рами. За технікою виготовлення їх можна поділити на 
три групи: 1) рельєфні, 2) рельєфно-інкрустовані та 
3) інкрустовані. За сюжетом -  на хрести із зображен
ням Бориса і Гліба -  2 екз.; Розп'яття і Богородиці з від
критими долонями перед нею -  4 екз.; Розп'яття і 
Богородиці Одигітрії -  1 екз.; заготовка хреста з по
дальшою заливкою емалями -  1 екз. Всі вищезгадані 
хрести відносяться до першої групи хрестів -  рельєф
них. До другої групи, рельєфно-інкрустованих хрестів, 
належать енколпіони з Розп'яттям на лицевій стулці 
та нерівнораменним хрестом на зворотній (2 екз.). До 
третьої групи можна віднести мініатюрний енколпіон 
із зображенням хреста з обох сторін (1 екз.).

Рис. 2; 1.* ** Нижня стулка незакінченого енколпіона 
(розміри 7,1 х 3,9 см без вушка), нерівнораменна, кінці 
перекладин трохи розширені. По контуру хреста йде 
тонка рельєфна смуга, за допомогою якої по кутах пе
рекладин зроблені орнаментальні петлі. Орнамент 
геометричний: на перетині перекладин короткий 
косий хрест, на кінцях -  круги-медальйони, зовнішні 
кути хреста підкреслені заглибленими трикутними 
заглибленнями, біля нижньої пари вушок -  на пів- 
круг. Всі заглиблення мали заливатися різнокольоро
вими емалями. Медальйони горизонтальної 
перекладини зіпсовані пізніми наскрізними отво
рами. З внутрішньої сторони є хрестоподібне заглиб
лення для реліквій розміром 2,0 х 1,5 см. Подібні 
енколпіони фіксуються серед візантійської старовини 
VIII-X ст. [Auction 1993, табл. 67, № 1890]. Схожі за 
формою хрести датуються 20-60 рр. XIII ст. [Седова 
1981, с. 53, рис. 17:1,2; с. 58]. Аналогічний нашому хре
сту енколпіон з Галича датується XII -  XIII ст. [Луком- 
ський, Петегирич 1998, с. 620, рис. 1; с. 621, рис. 2].

* Автор висловлює подяку приватним колекціонерам О. Бойку, І. Бринзолі, В. Дударю, В. Наконечному, а також Бор- 
Щівському (директор М. Сохацький), Заліщицькому (директор В. Олійник), Тернопільському (директор М. Левчук, зав. 
відділом давньої та середньовічної історії О. Гаврилюку) краєзнавчим музям за надану можливість використати їх мате
ріали під час роботи над даною публікацією.

** Малюнки виконані О. Гаврилюком, Д. Скринник, А. Чернецем і М. Ягодинською.
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іДредставлені рельєфні енколпіони, -  це хрести з 
круглим закінченням перекладин. В нашій колекції їх 
7 екземплярів. Вони рівно- і нерівнораменні, відлиті з 
мідних сплавів. Закінчення перекладин таких хрестів 
оформлені круглими медальйонами із зображен
нями святих (рівнораменні мають по чотири медаль
йони, нерівнораменні по три). Всі хрести обведені по 
контуру і навколо медальйонів невисокими рельєф
ними валиками, прикрашеними короткими косими 
насічками. Поруч з медальйонами -  парні виступи 
«слізки».

Рис. 2; 5. Дві стулки найбільш широко відомого 
типу енколпіонів з характерним написом «Пресвя
тая Богородица, помагай» на лицевій стулці (без но
мера, 7,0 х 5,6 см без вушка). Хрести цього типу були 
широко розповсюджені по свій території Давньо
руської держави і за її межами. Вони виготовлялися 
в київських майстернях і за Б. Рибаковим датуються 
часом до 1240 р. [Рыбаков 1964].

Рис. 2; 2. Хрест -  енколпіон (без номера, розміри 
8,1 х 5,6 см) представлений двома окремими стул
ками, не скріпленими оглавієм. На верхній стулці зоб
ражена Богородиця з відкритими долонями, одягнута 
у традиційний одяг. Поруч з фігурою Богородиці на
креслені літери «МР» та «0V». В чотирьох медальйо
нах зображення святих євангелістів з німбами, з 
піднятою в благословляючому жесті правою рукою, а 
в лівій -  закриті Євангелія. Зображення Богородиці 
прекрасно збереглося, чітко проступає обличчя з до
вгим носом, очима та складки на одязі.

На зворотній стороні, в центральній частині хреста 
розміщене Розп'яття, з непропорційно схиленою 
вправо великою головою. Над головою німб, від пояса 
до колін -  довге переперезання, ноги спираються на 
прямокутну підставку. Руки з добре виділеними паль
цями доходять до медальйонів. Руки зображені на 
фоні хресного дерева. Тіло велике, ноги непропор
ційно короткі, ступні маленькі. В медальйонах гори
зонтальної перекладини зображені по традиції 
Богородиця і святий Іоан. Поруч з ними написів 
немає. Обличчя деталізовані, як і складки одяїу. У ме
дальйонах вертикальної перекладини фронтальні 
зображення півфігур архангелів Михаїла та Гавриїла. 
Над їхніми головами німби. У верхнього зображення 
(Михаїла) права рука піднята в благословляючому 
жесті, у нижнього (Гавриїла) -  руки складені на гру
дях. Обличчя деталізовані, непропорційні, одяг дра
пірований складками. По аналогії з енколпіонами з 
Болгарії [Дончева-Петкова 1985, с. 53, рис. 8], Києва 
[Пекарська, Пуцко 1989, с. 90, рис. 4: 1, 2], Поволжя 
[Полубояринова 1978, с. 64, рис. 2а, 26] цей хрест 
можна датувати першою половиною XIII ст.

Рис. 2; 4. Нерівнораменний хрест (ТКМ № А-6801, 
розміри 10,1 х 5,2 см з вушком; 8,0 х 5,2 см без вушка), 
цілий, з біконічним оглавієм. На верхній стулці зоб
раження Христа Пантократора в апостольському

одязі. Обличчя овальне з невеликим тонким носом, 
добре виділеними рисами обличчя. Над головою німб 
з подвійним хрестом. Права рука зігнута в лікті і під
нята у благословляючому жесті, в лівій руці Христос 
тримає закриту книіу. Права нога посталена прямо, 
ліва повернута на три чверті. Ноги стоять на прямо
кутній підставці. Площа хреста нижче підставки за
повнена гравіровкою у вигляді косих коротких ліній. 
Поруч з фігурою йдуть звичайні написи: з правої сто
рони «ІС» (вертикальне розташування), «ХС» (гори
зонтальне розташування). З лівої -  «МР» та «©У» 
(горизонтальне розташування). У верхньому медаль
йоні напівфігура Бога-отця з німбом над головою, у 
двох бокових -  Богородиця і святий Іоан. Напівфігури 
повернуті в три чверті, руки складені в позі «моління». 
Риси облич дрібні. Одягнуті в просторий одяг зі 
складками. Написів в медальйонах немає. Верхнє та 
нижнє вушка лицевої сторони оформлені у вигляді 
п'ятипелюсткової розетки.

На нижній стулці центральною фігурою є Богоро
диця долонями, розкритими перед грудьми. Вона зо
дягнута у звичний хітон та мафорій. Над головою -  
німб, прикрашений короткими насічками. З правої 
сторони від фігури йде напис «МР», з лівої -  «©У». З- 
під нижнього краю одягу виглядають кінчики ніг, що 
стоять на прямокутній підставкці. Над головою Бого
родиці знаходиться напівфігура святого з німбом. 
Його одяг та обличчя прочитати важко. По обидві 
сторони від центральної фігури є фронтальні напів
фігури святих з непропорційно великими головами 
та рисами облич. У лівого святого добре читаються 
вуса і борода. Обидві фігури зодягнуті у плащі, за- 
стібнуті фібулою. Датується хрест XII—XIII ст.

Рис. 2; 3. Хрест-енколпіон, прекрасної збережено
сті, зовсім не схожий на попередні хрести технікою 
виготовлення і невеликими розмірами (6,3 х 4,3 см). 
Він виконаний у низькому рельєфі з подальшим; 
проробленням різцем. Схожі на нього по техніці ви
готовлення сірійсько-палестинські хрести з Богоро
дицею Орантою [Куницький 1990].

Центральною фігурою на лицевій стулці є 
Розп'яття. Тіло пропорційне, голова схилена вправо. 
Обличчя добре виписано. Видно очі, надбрівні дуги, 
тонкий довгий ніс, коротка борідка і довге волосся. 
Руки зображені на фоні хресного дерева, ледь зігнуті 
в ліктях, пальці підкреслені різцем. Долоні рук захо
дять за медальйони. Фігура Христа зодягнута в переН 
поясання до колін, що прикрашене вибагливим 
орнаментом у верхній частині, а в нижній -  у 
«ялинку». Підкреслені м'язи грудей та живота. Пальці 
стоп так само підкреслені різцем майстра. На зап'яст^ 
ках рук і стопах ніг видно сліди цвяхів. Навколо го
лови Христа зображений хрещатий німб.

В двох бокових медальйонах знаходяться перед 
стоячі, а в медальйоні, що вище Розп'яття -  святий з 
довгим волоссям, вусами та бородою. Він одягнутий
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в одяг в складки, в лівій руці тримає закриту книіу, а 
правою благословляє. Нижче святого збереглися лі
тери «N» і «К». Можливо, фііура зверху належить свя
тому Миколаю.

Нижня стулка збереглася набагато гірше. Її по
верхня сильно затерта і залощена від довгого но
шення.

Центральною фііурою нижньої стулки є Богоро
диця на повний зріст з розкритими перед грудьми до
лонями. Фігура одягнута в хітон і мафорій, над 
головою -  німб. Риси обличчя затерті. Поруч з фігу
рою проглядають літери «МР» і «©У». В трьох ме
дальйонах також є написи: у верхньому -  «ІС ХС» з 
титлом, в лівому -  «МР» і «©У» також з титлом. В пра
вому медальйоні напис майже зовсім затертий. Точ
них аналогів цьому хресту не знайдено, датується 
ХІІ-ХПІ ст.

Рис. 3; 1. До рельєфних хрестів-енколпіонів з ме
дальйонами в округлих кінцях і з сюжетом Богоро
диці та Розп'яття відноситься енколпіон з 
Богородицею Одигитрією (без номера, розміри 7,3 х
6,8 без вушка).

Стулка була знайдена випадково у с. Рукомиш Бу- 
чацького району Тернопільської області під час ко
пання фундаменту під будинок, на місці 
давньоруського ґрунтового могильника. Датуючого 
супроводжувального інвентаря не зафіксовано, тому 
датування широке — XII—ХІПІ ст.

Збережена стулка добре, покрита зеленою благо
родною патиною. Добре читається обличчя Богоро
диці з невеликим носом, виділеними губами та 
очима. Так само чітко окреслене обличчя у малого 
Ісуса. Обличчя дитини зображене в фас, а вся фігура 
-  у профіль. Навколо голів Богородиці і немовля 
видно німби. Складки довгого одягу Богородиці та ди
тини добре промальовані. Гї права рука зігнута в лікті 
і притиснута до грудей. Напис з лівої сторони «МР», 
з правої -  «0У» нечітка. У верхньому та бокових ме
дальйонах зображені святі: добре помітні коротке во
лосся, великі носи, очі, а також бороди та вуса. Схожі 
енколпіона знайдені у Перемишльській землі [Пете- 
гирич 1996, с. 128, рис. 3], Болгарії [Дончева-Петкова 
1985, с. 42, рис. 2], Галичі [Пастернак 1998, с. 233, рис. 
69,4].

Рис. 3; 2, 4. Обидва енколпіони з зображеннями 
князів-мучеників Бориса і Гліба належать до фондів 
Борщівського краєзнавчого музею. Хрест з с. Устя 
(рис. 4,4, розміри 9,2 х 4,8 см з вушком; 7,7 х 4,8 см без 
вушка) відрізняється прекрасним збереженням і чіт
кими зображеннями. На верхній стулці -  князь Борис 
в довгому князівському одязі в складках, на плечі на
кинутий плащ, скріплений на правому плечі фібу
лою. На голові шапка. Довгий одяг князя 
прикрашений по низу горизонтальною каймою. В 
правій руці він тримає одноглавий храм. З лівої сто
рони фігури нанесені літери «Бо». Ноги показані схе-

матично. У верхньому і бокових медальйонах -  святі, 
добре видно дрібні деталі їх облич: коротке волосся, 
очі з зінницями, носи, вуста та одяг в складках.

На нижній стулці в центрі зображенно Гліба в та
кому ж довгому одязі в складках та у плащі, з застіб- 
кою-фібулою на правому плечі. На голові в Гліба 
князівська шапка з хутряною оторочкою. В лівій руці 
князь тримає трьохглавий храм, права рука напівзіг
нута в лікті. Ноги показані схематично. З лівої сто
рони святого напис «ГЛ». В трьох медальйонах 
горизонтальної та вертикальної перекладин розмі
щено святих з добре деталізованими обличчями.. 
Вони також одягнути в одіж з складками. Обидві, 
стулки з'єднані за допомогою шарніра з біконічним 
оглавієм, що складається з двох конусоподібних по
ловинок.

Другий енколпіона (с. Озеряни, розміри 7,1 х 5,2 
без вушка) гірше збережений, фігури не деталізовані, 
зображення в медальйонах схематичні. На лицевій 
стулці мощевика зображена фігура князя Гліба в до
вгому одязі і плащі, застібнутому на правому плечі 
круглою фібулою. В правій руці він тримав малий 
храм, поруч з ним, з лівої стороним є нечіткі літери 
«ГО» або «ГЛ». Ліва рука напівзігнута і притиснута 
розкритою долонею до грудей.

На нижній стулці нанесене зображення Бориса в 
князівській шапці, в довгому одязі з складками, в лівій 
руці він тримає великий трьохглавий храм. Права 
рука напівзігнута і розкритою долонею притиснута 
до грудей. З правою сторони біля фігури різцем на
несена напис «БО». Святі зображені в фас, обличчя 
схематичні, одяг в складках.

Хрести з постатями Бориса і Гліба були популярні 
на території Київської Русі та за її межами [Дончева- 
Петкова 1985, с. 46, рис. 1; Рибаков 1971, с. 79, рис. 102; 
Станчак 1993, с. 90; Фіголь 1997, с. 178]. Датуються вони 
ХІІ-ХІІІ ст.

Рис. 3; 3 ,5 . Група рельєфно-інкрустованих хрестів 
представлена лише двома екземплярами: 1) ТКМ 
Ш А-6276, розмір 7,6 х 4,2 з вушком; 6,1 х 4,2 см без 
вушка; 2) ТКМ Ш А-6950, розміри 7,3 х 4,1 см з вуш
ком, 6,1 х 4,1 см без вушка. Обидва хрести мають зао
круглені кінці перекладин і медальйони на кінцях, а 
такж парні виступи. Хрести цілі, стулки з'єднані з 
гранчастими оглавіями. Центральна фігура верхньої 
стулки -  Розп'яття. Зображення схематичне, фігура 
непропорційна, нижня частина більша за верхню. Го
лова схилена направо, німб над головою не позначе
ний, риси обличчя та деталі одягу не деталізовані. 
Ноги спираються на підставку. Контури обличчя, 
пальці на ногах і руках, края переперезання додатково 
пророблені різцем. Над Розп'яттям в овальному ме
дальйоні зображений нерівнораменний інкрустова
ний сріблом хрест, в медальйонах горизонтальної 
перекладини інкрустовані сріблом зображення свя
тих. В нашому випадку зображення святих погано чи-
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т^ються, але подібні є на хрестах Перемишльської 
землі [Петегирич 1996, с. 127, рис. 2, 9].

На нижній стулці в центрі інкрустований сріблом 
шестиконечний хрест з променями. Всі перекладини 
центрального хреста на кінцях роздвоюються. На кін
цях обох перекладин енколпіона є медальйони з на
писами і титлами: на горизонтальній -  «NH» «КА», 
на вертикальній -  «ІС» «ХС». Хрест, написи, обводи в 
медальйонах виконані способом інкрустації. Подібні 
енколпіона були поширенні не тільки у південно-за
хідних землях Давньоруської держави [Станчак 1993, 
с. 89,90, рис. 1,5,6; Ратич 1957, с. 94, табл. ХП, 39; Терсь- 
кий 1998, с. 365, рис. 7], але й у Болгарії та Чехії [Дон- 
чева-Петкова 1985, с. 51, рис. 6; Рыбаков 1948, с. 325, 
рис. 207 ,1а]. Можливо, ці хрести вироблялись в май
стернях Києва. Нема єдиної думки щодо їх датування, 
Г.Ф. Корзухіна датує їх другою половиною XII ст. 
[Корзухина 1958, с. 133], М.В. Седова -  рубежем ХІ-ХІІ 
ст. [Седова 1981, с. 57], Л.А. Голубєва і Д.Дончева-Пет- 
кова -  першою половиною XIII ст. [Голубєва 1968, с. 
29; Дончева-Петкова 1985, с. ЗО].

Рис. 3; 6. Інкрустовані мініатюрні енколпіони пред
ставлені нижньою стулкою (без номера, розмір 3,1 х
1,9 см без вушка) нерівнораменною, з криноподіб- 
ними закінченнями рамен. Подібний хрест знайде
ний у Галичі і датується XII ст. [Фіголь 1997, с. 202; 
Корзухина, Пескова 2003, с. 133.]

Натільні хрестики
За матеріалом вони діляться на: металеві, кам'яні, 

бурштинові, а також хрестики, зроблені з іншої сиро
вини.

Металеві хрестики виготовлялися у двохсторонніх 
ливарних формочках з мідних, свинцево-олов'яни- 
стих сплавів та білону.

Рис. 4; 1. Хрестик з ромбоподібним середохрестям 
(розміри: 1,8 х 1,6 см). Кінці перекладин заокруглені у 
вигляді кульок. Подібні хрестики знайдені під час роз
копок Водянського [Полубояринова 1978, с. 81,82, рис. 
17: 2] та Чорнівського городищ [Возний 1998, с. 114, 
фото 99:1] і датуються XII—XIII ст.

Рис. 4; 2,3. Два майже однакових двосторонніх хре
стики. Один з них (ТКМ № А-6953, розміри 2,2 х 1,8 
см) рівнораменний, другий (ТКМ № А-6172, розміри 
2,6 х 1,75 см) нерівнораменний, середохрестя підква- 
дратної форми. На ньому та на кінцях перекладин імі
тація зерні. Аналогічний хрест відомий із Зеленча 
[Ратич 1957, с. 94, табл. XII, 28] та з Чорнівського горо
дища [Возний 1998, с. 114, фото 89]. Д.А. Біленька 
датує такі хрести часом не раніше другої половини XII 
ст. [Беленькая 1976, с. 89, рис. 1,5]. В.П. Даркевич -  пер
шою третиною XIII ст. [Даркевич, Пуцко, 1981, рис. 
2,5], М.В. Седова -  XII -  серединою XIII ст. [Седова, 
1981, с. 52, 53, рис. 17,4]. Хрестик № 6953 був знайде
ний під час археологічних досліджень разом з кера
мікою початку -  середини XIII ст.

Рис. 4; 4. Хрестик (ТКМ № А-6183, розміри 2,1 х 1,5 
см) рівнораменний двосторонній з підквадратним се- 
редхрестям, в центрі якого і на кінцях перекладин імі
тація зерні. На середхресті по 5 круглих кульок, на 
кінцях -  по три. На поверхні всіх перекладин є дрібні 
рубчики. Схожий хрестик знайдений у Галичі [Ратич 
1957, с. 94, табл. XII № 2, 6]. Датується XII—XIII ст.

Рис. 4; 5. Хрестик (ТКМ № А-5785, розміри 2,1 х 1,7) 
рівнораменний, двосторонній з квадратним середх- 
рестям, в центрі якого косий хрест. На кінцях пере
кладин круглі кульки. Нижня частина вертикальної 
перекладини відламана. Подібні хрестики були знай
дені в Галичі [Лукомський 1998, с. 582, рис. 8 :2 ; Ратич 
1957, с. 94, табл. XII Ш 27; Фіголь 1997, с. 159], Зеленчі 
[Власова 1962, с. 256, рис. 6, 4], Дніпровському [Коз- 
ловський 1990, с. 59, рис.31, 24], Полтаві [Ляпушкін 
1949, с.63, рис.5], Нефедьєво [Макаров 1990, с. 211, 
табл. XXVI № 22] і датуються ХІІ-ХІП ст.

Рис. 4; 6. Хрестик розмірами 2,7 х 2,0 см двосто
ронній, рівнораменний. Середохрестя ромбоподібне, 
на кінцях перекладин і біля середохрестя короткі пе
ретинки. Аналогічні хрестики відомі з Зеленча [Вла
сова 1962, с. 255, рис. 6 :6 ,7 ] та Автуніського поселення 
[Моця 1997, с. 212, рис. 2]. Датуються ХІІ-ХІІІ ст.

Рис. 4; 7. Хрестик (ТКМ Ш А-5784, розміри 2,1 х 1,5 
см) двосторонній, рівнораменний, з квадратним се- 
редхрестям, в центрі якого косий хрест. Кінці пере
кладин закінчуються плоскими колами з циркульним 
орнаментом. На перекладинах є дрібні рубчики. Ана
логічний йому, але більших размірів хрестик (рис. 4, 
8: ТКМ № А-7062, розміри 1,5 х 2,15 см) знайдений на 
тому ж городищі Бозок біля с. Городища. Подібні хре
стики були знайдені під час розкопок Київського По
дола [Сагайдак 1991, с. 88, рис. 43, 15]. Київський 
екземпляр датується другою половиною XII ст.

Рис. 4; 9. Хрестик (ТКМ № А-5786, розміри 2,2 х 1,4 
см) рівнораменний, двосторонній, в центрі середхре- 
стя коло, поверхня перекладин рубчаста. Кінці пере
кладин розширені. Хрестик явно бракований: верхня 
частина вертикальної перекладини тоньша від інших 
і зміщена відносно центру. Аналогій ему не знайдено. 
Датується ХІІ-ХІП ст.

Рис. 4; 10. Хрестик (без номера, розміри 3,2 х 1,9 
см), двосторонній, рівнораменний. Середхрестя 
оформлено у вигляді ромбу з заштрихованим полем, 
по кутах середхрестя чотири променя. Кінці пере
кладин краплеподібні з маленькими перетинками. 
Аналогов не знайдено. Датируется ХІІ-ХІІІ вв.

Рис. 4; 11. Хрестик (без номера, розміри 3,3 х 2,25 
см), двосторонній, рівнораменний. Середхрестя ква
дратне, в центрі якого косий хрест або чотирьохпе- 
люсткова розетка. Кінці перекладин мають квадратну 
форму з ромбами. Аналогів не знайдено, датується 
ХІІ-ХІІІ ст.

Рис. 4; 12. Хрестик (ТКМ № А-6746, розміри 1,2 х
1,9 см) білометалевий, односторонній, рівнорамен-
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ний, верхня частина відламана. Кінці перекладин 
мають трьохпелюсткове криноподібне закінч ання, се- 
редхрестя чітко не виділено. Схожий на хрестик знай
дений у Новгороді. Датується XIV-XV ст. [Седова 1981, 
с. 54, 51, рис. 16,13], але хрести з криноподібними за- 
кінчаннями були відомі у Візантії ще у ХІ-ХП ст. Наш 
хрестик знайденний з керамикою XII—XIII ст.

Рис, 4; 13. Хрестик (ТКМ № А-6952, розміри 1,9 х
2,9 см) найбільш масивний зі всіх білометалевих хре
стиків. Він рівнораменний, двосторонній, трьохло- 
пасний. Верхня перекладина з вушком відсутня. 
Середхрестя кругле, з циркульним орнаментом. По
верхня перекладин вкрита дрібним нечастим рубчи
ком. Аналогів даному хресту не знайдено. Хрестик 
зафіксований у викиді з третього капища Звениго
родского городища-святилища і датується кінцем XII 
-  першою половиною XIII ст.

Рис. 4; 14. Хрестик (без номера, розміри 1,7 х 2,7 см) 
також зроблений з білого металу. Верхня частина від
сутня. Середхрестя та кінці перекладин круглі і 
оформлені циркульним орнаментом, відділені ко
роткими перетинками. Датується XII—XIII ст.

Наступну групу складають кам'яні та бурштинові 
хрести.

Рис, 4; 15,16. Хрестики з прямокутним перерізом 
перекладин та дещо завуженими на кінцях перекла
динами широко відомі на пам'ятках Давньоруської 
держави [Никольская 1986, с. 142, рис.75, 5-8; При
щепа, Нікольченко 1996, с. 100, с.168, рис.34:20,21; Тка
чев, Калединский, Бубенько 1987, с. 83, рис. 13; Фіголь 
1997, с. 160] і датуються Х-ХІІІ ст.

Всі бурштинові хрестики представленої колекції 
переважно походят з давньоруського городища Бозок 
(с. Городище), за виключенням одного, знайденого у 
підплитовому похованні ХІІ-ХІІЇ ст. (с. Лозова). Вони 
зроблені з темно-червоного бурштину, що походить 
з Волыни (с. Клевань Ровенской области). Всі хрестики 
мають мініатюрні розміри і датуються XII—XIII ст.

Рис. 4; 17, Хрестик (ТКМ № А-6184, 1,35 х 1,1 см) з 
великим квадратним середхрестям, з виступаючими 
кутиками. Перекладини невеликі, звужені на кінцях. 
Поверхня гладка, зашлифована.

Рис. 4; 18. Хрестик (ТКМ № А-5787,1,5 х 1,1 см) ана
логічний першому, тільки в кутах квадратного сере
дохрестя просвердлені маленькі наскрізні отвори, що 
роблять хрестик ажурним.

Рис. 4; 19. Хрестик (ТКМ № А-3339,2 х 1,45 см) з ква
дратним середохрестям та сильно виступаючими кути
ками. Перекладини невеликі, завужені на кінцях. 
Лицева сторона прикрашена циркульним орнаментом.

Аналоги таким хрестикам є в пам'ятках Ровенської 
області [Прищепа, Нікольченко 1996, с. 227, рис. 93:9], 
в Суздалі [Седова, Беленькая 1981, с. 101, рис. 4:1], Изя- 
славлє [Пескова,1988, с. 22, рис. 5: 2], Галичі [Луком- 
ський, 1998, с. 586; Пастернак 1998, с. 233; Розенфельд 
1978, с. 201, рис. 1: 39, 40], а також у давньоруському

скарбі з с. Городище Хмельницької области [Яку- 
бовський 1975, с. 100, рис. 14: 6,7; с. Юі, рис 15]

Н атільні іконки
Натільні іконки зроблені з мідного сплаву, білону 

та свинцю. За формою вони поділяються на прямо
кутні та круглі монетоподібні. Окремо від них стоїть 
хрестик-іконка (Рис. 4; 20; ТКМ № А-7061). Вона неве
лика за розмірами (1,5 х 1,75 см), одностороння, з пря
мими звуженими кінцями. В центрі хрестика-іконки 
і на кінцях перекладин зображені святі. ПівфігурИ схе
матичні, написів біля них немає. Подібний хрестик 
був знайдений в с. Зеленче [Власова 1962, рис. 6,10], 
Можливо, такі хрестики-іконки виготовлялися в Га
личі, де також був знайдений подібний хрестик [Па
стернак 1944, с.181, рис. 69:16].

Рис. 4; 21,22. Дві схожі прямокутні іконки з зобра
женням Богородиці Оранти, ідентичні іконкам з Кру
тил ова та Капустинець [Ягодинська М. 1993, с. 68, 
рис. 1: 9; с. 69, рис. 2: 20]. Біля голови зафіксований 
напис: з правої сторони «МР» з титлом, з лівої -  «0У». 
Ці іконки різного збереження, але абсолютно однако
вих розмірів -  2,15 х 1,65 без вушка. Скоріш за все, 
вони вийшли з однієї майстерні, де відливалися в 
одній формі. Датуються XII—XIII ст.

Рис. 4; 23-26. Представлені чотире монетоподібні 
іконки-підвіски, які об'єднує мотив «процвітшого» 
хреста. Вони відрізняються одна від другої технікою 
виготовлення, матеріалом та розмірами. Дві іконки 
двосторонні.

Рис. 4; 23. Двостороння іконка (2,2 х 2,2 см без вушка), 
зроблені з білону. Зображення на обох сторонах виконане 
в техніці інкрустації. На лицевій стороні має місце поясне 
зображення Ісуса Христа з піднятою в благословляючому 
жесті правою рукою, у лівій тримає розкриту книгу. Фі
гура пропорційна. Лице невелике, крапками намічені очі, 
скобкою -  вуста. Навколо голови німб с подвійним хре
стом. Поруч з фігурою намічені різцем літери «ІС» и «X». 
На зворотній стороні є зображення процвітшого хреста. В 
центральній частині нерівнораменний хрест з маленькою 
поперечною перекладиною та расширенними кінцями, 
процвітша частина -  дві гілки з трьомя відгалуженнями на 
них. Всю композицію можна розглядати як стилізований 
трьохзубьгй князівський знак.

Рис. 4; 24. Аналогічна попередній іконка (2,3 х 2,2 см), 
зроблена з мідного сплаву. Зображення на обох сторо
нах виконане сріблом в техніці інкрустації. Зображення 
благословляючого Ісуса відрізняється від попередньої 
подвійною чеканкою та окантовкою з коротких ліній по 
контуру іконки. На зворотній стороні підвіски зобра
жений аналогічний попередньому процвітший хрест, 
тільки з двома відгалуженнями на кожній з гілок.

Рис. 4; 25. Свинцева одностороння підвіска (1,95 х 
1,85 см) з процвітшим хрестом. Хрест аналогічний по
передньому, але на гілках є по одному відгалуженню.

Рис. 4; 26. Свинцева одностороння підвіска (ТКМ
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Карта-схема знахідок предметів християнського культу: 1) Бедриківці; 2) Біла; 3) Більче-Золоте; 4) Бобулинці; 
5) Вербів; 6) Вістря; 7) Вибудів; 8) Глибочок; 9) Гнильче; 10) Городище; 11)Дунів; 12) Заліщики; 13) Зеленче;

14) Капустинці; 15) Касперівці; 16) Крутилів; 17)Аанівці; 18) Лапшин; 19) Лисичники; 20) Лозова;
21) Мельниця-Подільська; 22) Мушкатівка; 23) Нирків; 24) Озеряни; 25) Підгір'я; 26) Рожиськ; 27) Росохач; 

28) Рукомиш; 29) Стінка; ЗО) Слобідка; 31) Старий Збараж; 32) Теребовля; 33) Устя.
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№ А^7178,1,5 х 1,5 см) з процвітшим хрестом, дуже 
поганої збереженості.

Мотив процвітшого хреста відомий у візантійських 
старожитностях з Х-ХІ ст. [Макарова 1986, с. 107]. Цим 
мотивом прикрашали підвіски в древньому Новго
роді [Седова 1981, с. 41] в XIII-XIV ст., свинцеві при- 
висні печатки [Прищепа 1996, с. 227, рис. 93: 2], 
медальйони від барм [Макарова 1986, с.109, рис. 54, 
№ 304, с. 110, рис. 55, № 299]. Двосторонні медальйони 
з благословляючим Ісусом та процвітшим хрестом зу
стрічаються серед знахідок Новогрудка [Гуревич 1981, 
с. 114, рис. 91: 4], Звенигорода [Терський 1998, с. 367, 
рис. 91]. Датуються подібні іконки-підвіски XII—XIII ст. 
[Успенская 1967, с. 107, рис.18: 8, с. 111].

Рис. 4; 27. Бронзова іконка (ТКМ № А-7176, 3,05 х 
1,9 см) підквадратна за формою з напівкруглим вер
хом, одностороння. На ній зображена рельєфна по

ясна фігура святого, що тримає перед собою хрест. 
Аналогії їй не знайдено. Попередньо датується XII—XIII 
ст.

В статті розглянута велика колекція предметів 
христянського культу з давньоруських пам'яток За
хідного Поділля, що показує єдність матеріальної 
та духовної культури різних частин Давньоруської 
держави, взаємозв'язок та взаємозбагачення центра 
держави і окраїнних князівств, між якими існувала 
активна торгівля культовими предметами. Така ж 
жвава торгівля мала місце між Києвом і сусідніми 
країнами. На території Західного Поділля працю
вали свої ювелірні майстерні, що підтверджується 
знахідками ливарних формочек з Глибочка, Голібіс, 
Онишковець, Теребовлі, де виготавляли не тільки 
дрібні предмети -  хрестики та іконки, але й енкол- 
піони.
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Евгений Яровой

О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРИТАЦИИ ПАМЯТНИКОВ 

ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДНЕСТРОВЬЯ
Касаясь вопроса о памятниках ямной культуры 

Поднестровья и их классификации, нельзя обойти 
молчанием различные попытки их терминологиче
ской интерпретации. В первую очередь это касается 
так называемого «днестровского варианта» куль
туры, с предложением выделения которого впервые 
выступил В.А. Дергачев [1986, с, 74-87]. По его опре
делению, данная группа памятников представляет 
собой вариант «собственно ямной или классиче
ской ямной культуры» и территориально занимает 
«земли от левобережья Днестра до Карпат». При 
этом на севере она~ вклинивается в ареал культуры 
шаровидных амфор и шнуровой керамики, на вос
токе ее граница проходит «где-то в междуречье 
Днестра и Южного Буга, а на юге -  по устью Дуная, 
включая частично и его правобережье» [Дергачев 
1986, с. 74]. После такого территориального опреде
ления корректность введения данного географиче
ского термина вызывает большие сомнения. 
Получается, что одним топонимом названа значи
тельная территория Днестро-Пруто-Дунайского 
междуречья, в котором Днестр находится на ее вос
точной периферии. В результате оказалось, что па
мятники «днестровского варианта» не ограничены 
руслом Днестра и широко представлены не только 
на Пруте, в Буджакской и Бельцкой степях, а также 
и в других регионах Северо-западного Причерно
морья и прилегающих к нему территориях. В этой 
связи возникает закономерный вопрос в террито
риальном отличии «днестровского варианта», по 
В.А. Дергачеву, от «юго-западного» и «северо-за
падного» вариантов ямной культурно-историче
ской общности, по Н.Я. Мерперту. Если же его нет, 
то возникает закономерный вопрос о целесообраз
ности введения нового термина.

В этом отношении более объективным предста
вляется определение «днестро-дунайская куль
тура», предложенное для ямных памятников 
региона И.Л. Алексеевой. По ее мнению, данная 
культура близка к древнеямной общности, но пред
ставляет «самостоятельное культурное образование 
с оригинальным материальным комплексом. В тер
риториальном отношении памятники указанного 
типа ограничены рамками днестро-дунайского 
ареала, что и служит основанием для выделения

данной этнокультурной группы» [Алексеева 1992, с. 
58]. Автор разделяет данные памятники на два хро
нологических этапа, однако, их обоснование и ха
рактеристика носят самый общий характер и не 
выдерживают проверки источниками [Алексеева 
1992, с. 58-63]. К тому же географический ареал 
этой культуры охватывает лишь южную часть юго- 
западного варианта, по Н.Я. Мерперту.

Отдельного рассмотрения заслуживает и другой 
вопрос. Объективное своеобразие захоронений по- 
зднеямного горизонта привело некоторых исследо
вателей к выводу о существовании здесь особой 
«нерушайской» или «буджакской» культуры [Л.С. 
Клейн, И.Т. Черняков, В.А. Дергачев]. Справедливо 
указывая на оригинальность некоторых форм кера
мики и изменение позы погребенного, сторонники 
выделения самостоятельной культуры приводят 
следующие аргументы. По их-мнению, погребаль
ные камеры в данном регионе сооружались всегда с 
уступом, здесь наблюдается иная ориентировка, и 
отсутствуют коллективные захоронения [Клейн 
1975, с. 75]. Кроме этого, в «буджакском» варианте 
или культуре крайне редко встречаются основные 
захоронения, отмечена слабая окрашенность или 
полное отсутствие охры на погребениях, наблюда
ется крайняя редкость каменных перекрытий, от
сутствие находок антропоморфных стел, колес от 
повозок и т. д. [Дергачев 1986, с. 42]. Даже беглое 
знакомство с данными аргументами показывает, 
что для доказательства существования этой куль
туры были использованы различные, зачастую вто
ростепенные признаки погребального обряда. 
Несостоятельность подобной аргументации уже от
мечалась в литературе [Яровой 1991, с. 96-97].

Следует признать неудачной и попытку выделе
ния географических границ «буджакского вариан
та» которые по В.А. Дергачеву ограничиваются 
степной частью Днестровско-Прутского между- 
реч.ья и отчасти встречаются в лесостепных районах 
междуречья, вплоть до Рышкан и Дрокии [Дергачев 
1986, с. 83]. Работы различных экспедиций привели 
к открытию аналогичных позднеямных комплексов 
гораздо севернее указанных границ, причем из
вестны они и в северо-западном варианте ямной 
культурно-исторической общности, по определе-
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нию Ы.Я. Мерперта. Можно легко доказать, что 
обряд, связанный с положением погребенного на 
спине с наклоном на бок характерен для всех ре
гионов ямной культуры и связан с одним из по
здних этапов ее развития.

Достаточно важным представляется и тот факт, 
что относимые к «буджакскому варианту» своеоб
разные формы керамики особенно часто встре
чаются в Поднестровье и нередко в северных 
районах Днестро-Прутского междуречья. В данном 
случае сам термин «буджакская» культура или ва
риант теряет свой смысл, так как не соответствует 
ни географической привязке и топониму, ни пред
лагаемым критериям для выделения. А как же 
быть, если керамика «днестровского варианта» или 
«днестро-дунайской культуры» повсеместно встре
чается в ямных памятниках Буджака?

Как показывает анализ, при обосновании «дне
стровского и буджакского вариантов» В.А. Дергаче- 
вым была повторена основная аргументация более 
ранней работы, в которой ямная культура была раз
делена на два хронологических этапа: ямный и по- 
зднеямный [Яровой 1985, с. 107-108]. В результате 
основные характеристики ямного и позднеямного 
(по Е.В. Яровому) и днестровского и буджакского 
(по В.А. Дергачеву) вариантов оказались практиче
ски идентичными. Тем не менее, данные географи
ческие определения нашли своих последователей и 
получили определенное распространение в лите
ратуре. Так, в некоторых работах, претендующих на 
широкую реконструкцию исторических процессов 
в эпоху энеолита -  ранней бронзы, не только 
априори принимается существование днестров
ского и буджакского вариантов ямной культуры, но 
и дублируются, включая даже рисунки, основные 
выводы В.А. Дергачева [Манзура 1992, с. 87-101; 
Manzura 1993, s. 34-38, fig. 9 ,11].

В этой связи возникает вопрос об использовании 
локальных географических терминов для выделе
ния на более крупных территориях «новых» вари
антов той или иной культуры. В литературе уже 
звучали призывы для характеристики культурных 
групп ввести систему определений, связанных с 
водными бассейнами. По замыслу авторов она по
зволит «избежать терминологической путаницы» и 
сможет найти широкое применение [Рассамакин, 
Кубышев 1990, с, 189]. Но произошло обратное: 
предложенная терминология оказалась еще более 
запутанной и не получила поддержки других ис
следователей. В итоге сами авторы отказались от 
дальнейшего развития этой идеи [Рассамакин 1997, 
с. 273-294]. Следует особо отметить, что данная гео
графо-терминологическая эквилибристика зача
стую не содержит под собой никакой объективной 
источниковедческой базы, а основным побудитель
ным мотивом ее введения является желание автора

«сказать свое слово» в науке или указать место 
своего проживания и приложения научных интере
сов. Дальнейшее дробление крупных этнокультур- 
ных вариантов по географическому принципу 
может окончательно запутать научную терминоло
гию. Достаточно лишь указать, что для характери
стики ямной культуры Северо-западного 
Причерноморья к настоящему времени использу
ется около 10 определений [Яровой 2000, с. 8].

В данном вопросе более перспективным пред
ставляется путь хронологического расчленения 
ямной культуры в каждом крупном географиче
ском регионе. Их сравнение упростит синхрониза
цию однокультурных памятников и позволит в 
перспективе объективно реконструировать истори
ческие процессы в степи. Географическое разделе
ние для ямной культуры уже сделал Н.Я. Мерперт и 
его схема до сих пор не вызывает каких-либо возра
жений [Мерперт 1968, с. 7-38]. Но если каждый из 
предложенных им вариантов переименовывать и 
выделять в них отдельные локальные образование, 
давая им очередные географические названия, то от 
ямной культуры В.А. Городцова и ямной куль
турно-исторической общности Н.Я. Мерперта оста
нутся лишь историографические воспоминания. В 
этой связи термины «днестровский и буджакский 
вариант» и «днестро-дунайская культура», не го
воря уже о «нерушайской» культуре и ее «башта- 
новском» этапе (Л.С, Клейн), представляются не 
только излишними, но и не соответствующими 
своему содержанию.

В свете полученных источников, а также их 
объективного и комплексного анализа более ло
гично говорить о единой группе скотоводческого 
ямного населения Северо-западного Причерно
морья, в которой отчетливо прослеживаются че
тыре хронологических этапа: ранне- или
древнеямный, собственно ямный, связанный с клас
сическими памятниками по В.А. Городцову, по- 
зднеямный и постямный, в которых наблюдаются 
определенные характерные черты, объяснимые как 
общим направлением культурного развития, так и 
общим влиянием синхронных культур [Яровой 
2000, с, 19-26]. Складывается впечатление, что от
меченные в Северо-западном Причерноморье из
менения погребального обряда, в первую очередь, 
положения погребенного и ориентировки основ
ных захоронений, характерны для всех регионов 
ямной культурно-исторической общности. Просле
див единые хронологические пласты для различных 
вариантов данной культуры, можно будет опреде
лить не только основные универсальные признаки, 
но и локальные различия в каждом конкретном 
случае, а также установить направления и дина
мику освоения этими племенами огромных степ
ных пространств Юго-Восточной Европы.
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